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A mikor 2016. július 29-én a mérai Szarka telek kapuja először nyílt 
meg a világ előtt, mindössze egy tucat lelkes és tapasztalatlan fiatal 
leste a csűr mögül, vajon valóra válik-e a régóta dédelgetett álom: 
egy világraszóló fesztivál abban a kalotaszegi csűrben, ahol a helyi 
fiatalok néptáncot tanulnak, de néhány éve még bivalyok szállása 

volt. Idén, 2018-ban már közel száz fős csapat gondoskodott arról, hogy a 
fesztivál négy napján többezer ember álmodja ugyanazt az álmot. Mérában 
nincs kordon a zenészek és a közönség között. Méra tiszta hangokat akar, akkor 
is, ha szomorúak. „Ez a dal a nagypapámnak szól, aki néhány hónappal ezelőtt 
távozott el közülünk. Segítsetek, énekeljetek velem, úgy könnyebb lesz”, kérte 
a közönséget a chilei deRuts francia hegedűse. A Méra Világzenei Csűrfesztivál 
olyan műhely és találkozási pont lett, ahol tükröt mutatnak egymásnak és kulcsot 
adnak egymáshoz autentikus, de a külső szemlélő számára sajátos és nehezen 
hozzáférhető helyi kultúrák. Méra egy folyamatos ünnepi ajándékbontás. Méra 
azzá a hellyé vált, ahol a nehéz könnyű. 

Egy bivalybőgés hajnalban, amikor a mexikói zenészek leteszik a hangszereiket 
és aludni indulnak a legelszántabb fesztiválozók is. Kalotaszeg pizzája helyi 
alapanyagokból egy skót házaspár receptje alapján. Egy bögre tea kerti füvekből 
és egy korty mezcal a lopótökből, hogy kitisztuljon a torkod és nyelveken 
szólj. A Hold és még 113 világító test a gyümölcsfák felett a patakon túl, a chill 
zone-ban. Egy párta és egy sombrero. New orleans-i jazz és egy lassú ringású 
hajnali. A tangóharmonika lamellás légszekrényében szunnyadó hang, amelyen 
elmesélhető a vasárnapi öltözetben templomba igyekvő asszonyok titka. 
Egy hanyagul levetett Adidas cipő a tisztaszoba küszöbén. Tele buszok áradása 
fesztiválozókkal három kontinensről és egy tábla, hogy „Ez a ház eladó”. Ötszáz 
gyermek zsivaja a Csűrfiában. A táncoló talpak alatt meghajló fű és egy rég eljárt 
szapora a Csűrstúdió vásznára kifeszítve. A lécek recsegése, amikor a kalotaszegi 
legények földet érnek.

 Kezdetben volt a tánc. Két jogászhallgató az előadások szüneteiben barátságot 
kötött, és elhatározták, hogy együtt tanítják meg táncolni a kalotaszegi fiatalokat. 
Azóta Bethlendi András és Varga Zoltán a kalotaszegi néptánc nagyköveteivé 
váltak. Ők a Méra Világzenei Csűrfesztivál lelke is: egy mérai porta kertjében 
álló diófa köré meghívták táncolni az egész világot. „Erdély önmagában is 
különleges hely, igazán azonban a vonós hangszerelésű népzenében kiemelkedő 
és egyedi. Európai népzenéről, népi kultúráról lehetetlen anélkül beszélni, hogy 
Erdélyt megemlítenénk. A magyar világzene nagyon gyakran pontosan ebből 
a hagyományból építkezik”, vallották 2016-ban. És a világ eljött. A vilàgnak könnyű. 
Maradni nehezebb. A fesztivál második évében megkérdeztük a gyermekeket, 
a Mérai Cifra Néptáncegyüttes tagjait, akik folyamatosan a fesztivál helyszínén, 
a Szarka telekben próbálnak, hogy mit jelent számukra Méra és a fesztivál. 
Kissé csalódottak voltunk, amikor nem a négy napig tartó pezsgésről, a tanulás 
lehetőségéről és a gazdag zenei kínálatról, hanem a jó levegőről áradoztak. Időbe 
telt, amíg megértettük, miért volt a gyermekeknek igazuk: Mérában lélegzik 
a hagyomány. Él és éltet.

Csűrutazás
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Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írá-
sunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat 
gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig 
időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megis-
merhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. (A szerkesztőség)

annak tájak, melyekről a köztudatban va-
lahogy az a nézet alakult ki, hogy ott a 
népdal (sőt általában a folklór) már visz-
szahozhatatlanul elenyészett. Mi tagadás, 
Aranyosszék is ezek közé tartozik. Meg-
vizsgálva azonban, vajon miféle tapasz-
talat indokolja e vidék esetében az ilyen-
fajta vélekedést, kiderül, hogy legfennebb 
az a meglehetősen bizonytalan elképze-
lés szolgál alapul, amely szerint a népha-
gyomány kizárólag a fontos közlekedési 
útvonalaktól és ipari központoktól távol 
eső, a civilizáció fejlődésében elmaradott 
falvakban őrződhetett meg. Kutatók meg-
figyeléseire ugyanis már nemigen lehet-
ne hivatkozni, hiszen itt tulajdonképpen 
csak a múlt (19. – szerk. megj.) század vé-
gén és a jelen század elején munkálkod-
tak folklórgyűjtők. A népköltészeti adatok 
följegyzői közül Jankó János és Mailand 
Oszkár nevét kell megemlítenünk. Nép-
zenét Vikár Béla és Bartók Béla gyűjtött 
(előbbi nyolc sinfalvi, utóbbi pedig kilenc 
torockói dallamot; ezek azonban kézirat-
ban maradtak). Az utóbbi két évtizedben 
mindössze néhány önkéntes gyűjtő szór-
ványos próbálkozásairól tudunk.

Ismereteink roppant hézagait látva 
1963–64-ben öt aranyosszéki helységben, 
Aranyosgerenden, Kövenden, Kercseden, 
Szentmihályfalván és Torockószent-
györgyön végeztem népzenegyűjtést. 
Több mint kétszáz népdalt és népballa-
dát sikerült magnószalagra rögzítenem. 
Bár ez még csekély anyag, birtokában 
a valóságot jobban megközelítő kép raj-
zolódik elénk a tájegység népzenéjéről. 
Eszerint a hagyományőrzés ereje ugyan 
nem olyan nagy, mint mondjuk a mol-
dovai csángóknál vagy a Mezőségen, és 
különleges, csak Aranyosszékre jellem-
ző dallamokat sem találunk, mégis té-
vedés lenne azt állítani, hogy ezen a vi-
déken már nincs népdal. Bizony szép 
számmal akadnak itt még régi stílusú 
dalok is (köztük nem egy tiszta ötfokú), 

az általánosan elterjedt újabbak mellett. 
Meglepe tésnek számít az eddig főként 
a Mezőségről, Marosszékről és Udvar-
helyről ismert ún. „jaj-nóta” dallamtípu-
sának itteni előfordulása (l. alább a 2., 4. 
és 6. példát). Ezenkívül a közeli Maroslu-
das és Nagyenyed környékének néhány 
sajátos dallama is felbukkant (10. példa). 
A Bajka Sándorról szóló újabb keletű bal-
ladát alaposabb tanulmányozás céljából 
mintegy tizenöt változatban jegyeztem 
le. Sokat mond az a tény, hogy e válto-
zatok többségét régi stílusú dallamokkal 
lehetett hallani (ezek egyike a 8. példa).

Az imént mondottakat hadd szemlél-
tessék a következő régi dalok.
(Az adatközlők neve, életkora és a gyűj-
tés időpontja:
1-2. Szőcs József, 75 éves, 1963. II.
3. özv. Apáczai Andrásné Székely Gizella, 
48 éves. 1963. II.
4. Fodor Károly, 37 éves, 1963, II.
5-6., 8-9. Német Samu, 69 éves, 1964. XI.
7. Gáll Gyula, 38 éves, 1964. VI.
10. Varga István, 79 éves, 1964. VI.)
NB. Az aranyosgerendi dalokat Szenik 
Ilona társaságában gyűjtöttem.

2. Széles árok, keskeny palló,
Mert én igazán szerettem,
Igazán szeretni nem jó.
A szerelem tönkreteszen.

V

Almási István

Régi népdalok Aranyosszékről

... csak Aranyosszékre 
jellemző dallamokat sem 

találunk, mégis tévedés 
lenne azt állítani, hogy 

ezen a vidéken már nincs 
népdal.
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2. Látod, babám, hogy nyergelek,
Azt hitted, hogy el sem megyek.
Úgy elmegyek én a szemed elől,
Mint a harmat a nap elől.

2. Kicsi tulok, nagy a szarva,
Nem fér be az istállóba,
Ica te, sohasem felejtlek el.
A szarvából le kell vágni,
A babámtól el kell válni,
Ica te, sohasem felejtlek el.

2. Édesanyám, hol van az az édes tej,
Amelyikkel katonának nevelt fel?
Adta volna a tejét a macskának,
Hogy ne nőttem volna fel katonának.

2. Egye meg a súly a fenét,
Mért nem ette meg a legényt!
Hej ta ra ra…
Mert a legény leánycsaló,
Mind akasztófára való.
Ej ta ra ra…

2. Szeress, szeress, csak nézd meg, kit,
Mert a szerelem megvakít.
Engemet is megvakított, örök bánatba 
taszított.

2. – Adjon Isten, keresztanyám, jó estét!
– Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!

– Ne kívánja, keresztanyám, szerencsém,
Még ma éjjel kendbe vágom a fejszém.

3. Újtordában most faragják azt a fát,
Amelyikre Bajka Sándort akasztják.
Fújja a szél fehér ingét, gatyáját,
Összeveri ráncos szárú csizmáját.

2. – Kocsmárosné, csalfa kocsmárosné,
Hát ez a szép paripa a kié?
– Jó bort iszik annak a gazdája,
Most jött ide, nincs egy fél órája.

3. – Kocsmárosné, küldje ki a betyárt,
Vagy jöjjön ki, vagy lőjje meg magát!
Ki se megyek, meg se lövöm magam,
Aki betyár, vigye el a lovam!

2. Úgy elmegyek, meglátjátok,
Soha hírem se halljátok.
Mikor híremet halljátok,
Levelemet olvassátok.

3. Ha te elmégy, én is el,
Tőled nem maradok el.
Nehezen esik a járás,
Tőled, babám, a megválás.

(Művelődés, 1971. július, XXIV. évfo-
lyam, 6. szám, 1971. június, 20–22. ol-
dal) 
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apunk 2017. márciusi számában Életviszonyok egy mezőségi faluban cím-
mel a szerző tömör összefoglalót írt Mezőkeszü 1940-50-es éveiről. Kun Ár-
pád nyugalmazott református lelkész azóta bővítette és újabb adalékokkal 
egészítette ki a mezőségi falu évtizedekkel ezelőtti életét leíró emlékiratát. 
Munkájából a mára lényegesen átalakult, sőt eltűntnek is mondható falu-
kép és falusi életvitel rajzolódik ki, szerkesztőségünk ezért tartotta indo-
koltnak az írás folytatásos közlését, a már megjelent részek kihagyásával. 
(A szerkesztőség)

A kultúra

Abban az időben falun egész másak vol-
tak a kulturális szokások, mint városon, 
hiszen még éltek a hagyományok. Vol-
tak olyan hivatalos ünnepek, amikor 
az iskolásoknak kötelező volt hazafias 
verseket szavalni, énekelni. Amint jelez-
tem, Koródi tanító sok előadást szerve-
zett, de a későbbi tanítók is rendeztek 
színdarabokat.

Mivel az 1950-es években egy ideig 
nem volt szabad nyilvános helyen kár-
tyázni, ezért vasárnap délutánonként 
a férfiak egy része a román iskola mel-
lett egy családnál, a csűrben kártyázott. 
Ilyenkor, a ház előtt az utcán egy cso-
port férfi körbeállva beszélgetett. Ha va-
laki idegen jött a faluba, azonnal jelez-
ték, a kártyát elrejtették, és iszogattak, 
majd később folytatták.

Mozikaraván ritkán jött a faluba. 
Az 1950-es évek vége felé már kezdtek 
többször jönni. Volt idő, amikor szekér-
rel hozták Mócsról az áramfejlesztő gé-
pet, valamint a vetítőgépet. Az előadásra 
csak késő estére gyűltek össze. A férfiak 
a figyelmeztetés ellenére is cigarettáz-
tak. A faluba csak 1963-ban hoztak mo-
zigépet, amelyet ifj. Juhos János helyi 
asztalos-kőművesmester üzemeltetett. 
Táncmulatság minden vasárnap volt. 
Az egészséges ifjú vágyakozott a tánc-
ba, mert a tánc, a zene hozzátartozott az 
élethez. Mivel a falunak nem volt cigány 
bandája, ezért többnyire a palatkai ci-
gányok húzták a talpalávalót. Őket a fi-
atalok közül egy úgynevezett kezes pár 
fogadta meg tíz vasárnapra. Olyankor 
a banda már délben megérkezett a fa-
luba. Egy lányos háznál ebédeltek, aho-
vá elkísérte a bandát a két kezes. Kora 
délután kezdődött a tánc a művelődési 
otthonban, amely éppen a templommal 
szemben állt. Mivel minden vasárnap 

L

Kun Árpád

Hétköznapok-ünnepnapok 
Mezőkeszüben 1946 és 1965 
között (2.)

A mezőkeszüi református templom. Nagy Tamás grafikája, 2012
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közösség

délután három órakor volt istentisztelet, 
ezért a presbiterek megegyeztek a legé-
nyekkel, hogy amíg az istentisztelet tart, 
a zene pihen. Ekkor a zenészek uzson-
náztak. Erre az alkalomra szintén egy 
leány hozta a harapnivalót. A legények 
gondoskodtak a borról.

Volt, amikor nyáron a faluban egy 
csűrben táncoltak. A mulatságban a ro-
mánok is részt vettek, mivel nekik nem 
volt külön táncuk. Más faluból csak rit-
kán jöttek legények. Kora tavasztól kü-
lönösen vasárnap délutánonként a legé-
nyek egy része futballozott, és volt olyan 
nyári délután, hogy valamelyik szom-
szédfalu futballistái eljöttek egy barát-
ságos mérkőzésre. Ilyenkor a másfalu-
siak is ottmaradtak a táncmulatságon. 
Volt egy egyszerű pálya a Dinnyésföldön, 
a Felszegben, és alkalmanként az Al-
szegben a Réten is játszottak.

Nyári vasárnapokon, ha nem volt 
zene, a fiatalok a Nagyúton sétáltak. 
Vasárnap délutánonként a fiatalok igye-
keztek a faluban lenni. Ha egy-egy lány 
valamilyen okból nem jelent meg a falu-
ban, érdeklődtek: mi van vele? Vasárnap 

délutánonként a fiatalok szabadon, ké-
zen fogva sétáltak. A lányoknak este 
naphaladtára otthon kellett lenniük.

Az a fiú, aki egy lánynak udvarolt, 
vasárnap délután alig nézett reá, má-
sokkal sétált. A lányt, akinek – ahogy 
mondták – „szeretője” (kiszemeltje – 
szerk. megj.) ) volt, csak este, sötétedés 
után látogatta meg. Ilyen alkalmak vol-
tak a kedd, a csütörtök, a szombat és 
a vasárnap esték, tehát egy héten két-
szer-háromszor, főleg este ment a le-
ányhoz udvarolni. Nappal csak akkor 
ment a fiú a lányhoz, ha már komoly 
volt a kapcsolatuk. Mindenkiről min-
denkinek tudnia kellett. Nyáron a nagy-
leány, akinek volt választottja, bokrétát 
készített a fiúnak. A fiú másnap a ka-
lapjában hordta a virágot. Volt, amikor 
a lány zsebkendőt díszített, varrt. A lá-
nyok ekkor még hosszú, fonott hajjal 
jártak, amelyet szalaggal díszítettek. 
A hajukat csak esküvő után, kontyolás-
kor kötötték fel.

Az iskola udvarán, vagy a folyósón 
többen is sakkoztak. Mivel én már hét-
éves koromban jól sakkoztam, már ki-
álltam a nagyobbakkal is játszani.

Az ötvenes évek közepén kapott a mű-
velődési otthon egy telepes rádiót. Mivel 
villany nem volt, a készülék akkumulá-
torral és elemekkel működött. Egy-egy 
nyári vasárnap délután kitették a rá-
diót az iskola udvarára, és az emberek 
ott hallgatták a híreket. Szintén ebben 
az időben többen próbálkoztak fülkagy-
lós rádiót beszerezni. Ez egy nagyon 
egyszerű készülék volt, kristálydetektor 

kellett hozzá és antennadrótok. Csak 
a kolozsvári adást lehetett fogni, és csak 
akkor lehetett hallani, ha a fülünkhöz 
tettük. Ennek a rádiónak egyik meste-
re Tóbiás J. József harangozó volt. Néha 
ő jött be hozzánk és mondott egy-egy 
hírt. Apámnak nem volt ilyen rádiója. 
Az 1960-as években már kezdték gyár-
tani a táskarádiókat. Egy ilyen rádió ára 
közel 1000 lej volt. Ez az összeg másfél 
havi átlagfizetésnek felelt meg. Édes-
apám 1961-ben vett egy táskarádiót, de 
sokszor az volt a baj, hogy nem kaptunk 
hozzá elemet, mivel a készülék két 4,5 
voltos elemmel üzemelt.

Az 1950-es évek elején még sokan já-
ratták a Falvak dolgozó népe című új-
ságot. A későbbiek során a kolozsvári 
Igazság című tartományi lapot rendel-
ték meg egypáran. Volt, amikor aznap 
elhozták az újságot, máskor két-há-
romnaponta. Így volt ez a levelekkel is. 
Kolozsvárról elküldték a postát Mócsra. 
Egy időben volt egy mócsi postás, aki 
többször elfelejtett átjönni Keszübe. Mi-
után leváltották, egy gyekei férfi vette 
át a postát. Ő is akkor jött, amikor nem 
felejtett el elmenni Gyekéből Mócsra 
tíz kilométert, igaz neki volt lószeke-
re. Utána eljött Keszübe, letette Dózsa 
Mihálynál a csomagot. Ha a férfi nem 
volt otthon, a gyermekei vették át a pos-
tát. Ha estére hazaérkezett a munkából, 
már nem indult el. Ezért mi, amikor 
már nagyobbak voltunk, és ha láttuk, 
hogy eljött a postás, elmentünk Dózsa 
Mihályhoz, kibontottuk az összekötött 
csomagot és kivettük a mi postánkat. 
Édesapámnak abban az időben szinte 
naponta jöttek hivatalos levelek.

Az egyház, a templom

Az egyház mindig fontos szerepet töltött 
be a falu életében. A templomot tisztel-
ték. Amikor elhaladtak előtte, a férfi-
ak megemelték kalapjukat. Ugyancsak 
kalapot emeltek, ha megszólalt a ha-
rang. A templomra és annak rendelte-
tésére vigyáztak. A torony nélküli temp-
lomot a 15. században kezdték építeni.

A nyugati fal mellett olyan támfal 
látszik, ami bizonyára a torony fala lett 
volna. Mivel a templomot a reformáció 
előtt kezdték építeni, a templom belső 
falaira freskókat, szentképeket festet-
tek. Ezeket sajnos, a reformáció hatá-
sára bemeszelték. Amikor 1952 nyarán 
javítást végeztek a templomon, több 
ilyen szentkép, illetve az apostolok arc-
képei kerültek elő, sajnos, elég gyenge 
állapotban.

A templom déli és nyugati oldalán 
két értékes faragott reneszánsz stílusú 

Vetett ágy egy keszüi tisztaszobában

A templomot tisztelték. 
Amikor elhaladtak előtte, 

a férfiak megemelték 
kalapjukat. Ugyancsak 

kalapot emeltek, ha 
megszólalt a harang.
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kapu áll. A déli bejárati ajtó, amelyen 
indás fűzér és angyalfej látható, 1521-
ben készült. Latin nyelvű felirata: 
„Hanc Postem fecerunt fabricari Antho-
nius Veres, Thomas Novai 1521” (Ezt a 
kaput Veres Antal és Novai Tamás ké-
szítették, 1521). Mindkét családnév ma 
is használatos Keszüben. Ez az ajtó is 
be volt meszelve, majd 1952-ben meg-
tisztították. Balogh Jolán művészettör-
ténész szerint is Erdély egyik legkoráb-
bi reneszánsz kőfaragványa. A nyugati 
kapu 1535-ben készült, szintén fara-
gott kőből.

A templom mennyezete kazettás. 
A képek itt is kopottak, mintázatuk 
nehezen kivehető. A templom falusi vi-
szonylatban közepes mérete ellenére is 
tágasnak tűnik, ugyanakkor meleg bel-
sőt áraszt. A hajlék leltárához tartozott 
egy középkori kő keresztelőmedence 
is. Az épülettől mintegy száz méterre 
a papi telek udvarán áll egy 18. század-
ban épült, zsindellyel fedett harang-
láb, vastag gerendákból ácsolva. A két 
harang közül a 160 kilós nagyobbikat 
1922-ben, a kisebbik, 60 kilóst 1904-ben 
öntötték.

Abban az időben, amíg édesapám 
szolgált, eleinte idős Tóbiás J. József, 
majd ennek 1954-ben bekövetkezett ha-
lála után fia Tóbiás J. József, aki akkor 
már családos volt, vette át a harango-
zást és az egyházfiságot. Jóska sokszor 
jókedvében azt mondta mindenkinek, 
hogy okleveles harangozó. Jól tudott 
hegedülni. Mivel balkezes volt, a he-
gedűn a húrokat átcserélte. Különösen 
nyári estéken, a nádfedeles háza előtt 
ülve, kezébe vette a hegedűt és nótázott. 
Közel volt a nádfedeles harangozói lak, 
ezért a zenét tisztán hallottuk. Több 
alkalommal is beállt a palatkai ban-
dával hegedülni mulatságokon. Rend-
szeresen, pontosan végezte a haran-
gozást. Elég hosszasan harangoztak. 
Vasárnap délelőtt pont tíz órakor kezd-
te, negyedórát húzta a nagy harangot, 
majd negyedóra múlva húzta a kicsit. 
Háromnegyed tizenegykor összehúzta 
a harangokat.

Az idősek már tíz óra körül gyülekez-
tek a templom előtt. Délelőttönként 80–
100-an voltak a templomban, délután 
ennél is többen, mert ekkor mindenki 
ott sétált a templom előtti téren. Nyár 
időben a fiatal anyák is jöttek a gyerme-
keikkel a karjukon, ilyenkor kinyitották 
a nyugati ajtót, és ők ott álltak, hallgat-
ták az igehirdetést.

Érdekes volt az ülésrend. A déli bejá-
rattól balra két padsor húzódik. Az első 
sorokban a konfirmált leányok ültek, 
majd utánuk az asszonyok. A férfiak 
a bejárattól jobbra ültek, közvetlenül 

a bejárat mellett az idősek, a szen-
tély alatti részben a fiatalabb férfiak. 
A konfirmált legények a kiskarban az 
orgona mellett, a szemben levő nagy-
karban a gyermekek ültek. A kijöve-
tel is meghatározott rend szerint tör-
tént. Kijövetelkor az utolsóként távozók: 
a férfiak és különösen a presbiterek 
megálltak a templom előtt, kezet fog-
tak a lelkésszel, majd néhány szót vál-
tottak. Istentisztelet után Novai András, 
aki hosszú ideig volt gondnok, a haran-
gozóval bejöttek és megszámolták a per-
selypénzt. Ezt én is nagyon szerettem. 
Abban az időben sokan csak banikat tet-
tek a perselybe, így hosszabb ideig elhú-
zódott a számolás.

Régi rend szerint, hétfőn, szerdán és 
péntek reggel a kicsi haranggal haran-
goztak. Szombat este rendesen vasárna-
pi szokás szerint harangoztak.

A temetések alkalmával hosszab-
ban, egy-egy fél órát húzták a haran-
gokat. Erről egy másik fejezetben írok. 
Nagyhéten, úrvacsoraosztás előtt min-
dennap reggel és este harangoztak. 

Úrvacsorát csak azok vettek, akik ott 
voltak legalább egy bűnbánati isten-
tiszteleten. Így akik szombat este eljöt-
tek a templomba, azok vasárnap szintén 
ott voltak. A pünkösdi nagyhét érdekes 
volt, mert reggel kapálóba menet az em-
berek a szerszámokat is hozták, ame-
lyeket nekitámasztottak a templom fa-
lának. Amikor sár volt, a falábbal jövők 
a templom előtt levették falábaikat, és 
a falnak támasztották.

Nyáron, ha nagyidő volt, félreverték 
a harangokat. Ilyenkor mindig egy-két 
legény segített. Hét-nyolc éves korom-
ban a kisharangot már én is húztam. 
A harangozó nagy sakkozó is volt. Gyak-
ran játszottunk. A harangláb tornyában 
volt egy pad, ahol egy nyári vasárnap 
délután, harangozás közben is sakkoz-
tunk. Annyira belemerültünk a játékba, 
hogy azon a délután nem jutottunk el 
a templomba.

A nagy ünnepek, mint a karácsony, 
a húsvét és a pünkösd háromnaposak 
voltak, napi két istentisztelettel. Első 
napján délelőtt mindig volt úrvacsora-
osztás. Az Úrasztalát mindig egy csa-
lád terítette meg, aki adományozott egy 
négykilós kenyeret, és négy-öt liter bort. 
Ezt a harangozó egyházfi hozta el a csa-
ládtól ünnep reggelén. Édesapám isten-
tisztelet előtt felvágta a kenyeret, a ha-
rangozó és a gondnok megterítették az 
Úrasztalát. Volt, amikor az idősek, a be-
tegek is kértek úrvacsorát, ezt vagy ün-
nep reggelén, vagy az ünnep folyamán 
vitték el. Ilyenkor a gondnok és egy pres-
biter is elkísérte a lelkészt.

Az idősek már tíz óra körül 
gyülekeztek a templom 

előtt. Délelőttönként 
80–100-an voltak 

a templomban, délután 
ennél is többen. 

Mezőkeszüi vőfélyek
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A keresztelés

A háború után egy ideig az asszonyok 
otthon szültek. A faluban is volt egy bá-
baasszony, Mányi néni. Az akkor hasz-
nálatos anyakönyvekben volt egy ro-
vat, amelybe be kellett írni a szülésznő 
vagy bábaasszony nevét. A gyermeket 
párnapos korukban keresztelték. Ekkor 
a bábaasszony és a keresztanya hozta 
a gyermeket. A hat hétben a rokonok 
ebéddel kedveskedtek az édesanyának, 
a távoli rokonok, barátok fánkot vittek. 
Ebben az időszakban a fiatal édesanyá-
nak nem volt szabad nehéz munkát vé-
geznie, mint amilyen vízhúzás-hordás 
volt a kútról. Az 1960-as évek elején már 
kezdtek kisebb keresztelőket rendezni. 
Ekkor már vasárnap délután a temp-
lomban kereszteltek, és egypár vendéget 
hívtak, akiket kaláccsal és borral kínál-
tak. A keresztszülők nagy ünnepeken 
ajándékot vettek a keresztgyermeknek. 
A háború után még sok családnál volt 
legalább három-három gyermek. A kis-
gyermeket egyszerű bölcsőben nevelték. 
A későbbiekben már csak két gyermeket 
vállaltak, majd elkezdődött az egykézés. 
Az ifjú asszonyt menyecskének mond-
ták, míg az első gyermek iskolába ment. 
Az anyakönyveket tanulmányozva nem-
csak Keszüben, hanem más falvakon is 
láttam, hogy az első gyermek a házas-
ság megkötése után kilenc-tíz hónapra 
jött világra. A fiatal lányok Keszüben rit-
kán estek meg. Ilyenkor a gondnok és 
egy presbiter előtt, az irodán bűnvallást 
tettek vagy, ahogy mondták, eklézsiát 
követtek. Az ifjak 15-16 éves korukban 
konfirmáltak, mert azt tartották, hogy 
a lány ezután mehet férjhez.

Az esküvő, a lakodalom

Esküvőt általában tavasszal, vagy kora 
nyáron tartottak. Az a mondás járta, 
hogy az ifjú menyecskének a férj házá-
nál kell kapálnia, hogy megérdemelje 
ott is a kenyeret. A háború utáni évek-
ben a vőlegény házánál tartották a mu-
latságot, ott terítettek. Az ifjú legény 
csak katonaság után kezdett komolyan 
udvarolni. Ezért a fiatal leány konfir-
málás után igyekezett ügyeskedni, fő-
zött, varrt, varrottasokat készített. Ott-
hon az anyja már szőtte a pokrócokat, 
lepedőket. Volt ahol a leány szülei már 
előre vettek bútort a mócsi vásáron. Volt, 
aki varrógépet is kapott stafírungként. 
Emlékszem, egy alkalommal a fiatal 
menyecske a Felszegből, esküvő után 
vitte le a hozományt, sokan megálltak 
az utcán és nézték, mi mindent visz 
hozományként.

A komoly udvarlás nem tartott so-
káig. A fiatalok és a családok is jól is-
merték egymást. A keszüiek általában 
maguk közül választottak társat. Ahogy 
egyik előző fejezetben is írtam, csak na-
gyon kevés idegen leány, vagy fiú jött 
Keszübe abban az időben, illetve ment 
innen más faluba. Ez 1965-ig tartott. Ez-
után már egyre többen mentek munkát 
keresni más vidékre, illetve iskolába, és 
így az ismerkedési kör is bővült.

Esküvő előtt, amikor kezdett komoly-
ra fordulni a kapcsolat, a fiú az apjával 
és még egy-két közeli rokonnal elment 
leánykérőbe. Abban az időben még azt 
tartották, hogy a gazdagabb fiú, gaz-
dag leányt vegyen el. A gazdag fiú nem 
vett el szegény lányt. Mivel a kollektív, 
vagyis a mezőgazdasági termelőszövet-
kezet csak 1961-ben alakult meg, addig 
minden családnak volt pár hektár földje. 
A leánykérésnél már megtárgyalták a 
szülők, hogy mit adnak hozományként 
a fiataloknak. Az egyházi esküvő előtt 
kötelező volt a polgári esküvő.

Keszüben abban az időben még nem 
tartottak eljegyzést. Családi körben, 
ahogy mondták, jegyváltást tartottak. 
Sokáig még aranygyűrűt is alig vásárol-
tak. A polgári esküvő előtt orvosi vizs-
gálatra kellett menni, ekkor mondták, 
hogy mennek „vérvenni”. A polgári es-
küvő a mócsi községházán, ahogy ak-
koriban nevezték: a néptanácsnál volt, 
román nyelven. Sok leány alig tudott ro-
mánul, a vőlegény fordított neki.

Az egyházi esküvőt általában vasár-
nap délután tartották. Ilyenkor már he-
tekkel azelőtt beszédtéma volt az ese-
mény. Előtte egy héttel vőfélyek jártak 
a faluba hívogatni. Ilyenkor a kosaruk-
ba egypár tojást tettek. Aki elfogadta 

a meghívást, az esküvő előtti napokban 
egy tyúkot, lisztet, cukrot vitt ajándék-
ba. Nehéz volt összeszedni mindent. Sát-
rakat abban az időben nem készítettek. 
Nyáridőben volt, aki a csűrben állított fel 
asztalokat. A lakodalmi ebédet általában 
a vőlegény házánál tartották. Vasárnap 
délben már megjelentek a palatkai cigá-
nyok. A menyasszony fehér ruhában fá-
tyollal jelent meg a templomban. A vőle-
génynek eleinte posztó ruhája volt.

Az esküvőnek megvolt a maga cere-
móniája. Templomozás után a meny-
asszony hazament. A vőlegény szekér-
rel ment utána. Ekkor már különböző 
mókák, humoros dolgok történtek, el-
zárták az utat. Ezt borral vagy pálin-
kával lehetett megváltani. Később azt 
mondták nincs meg a menyasszony, 
vigyen inkább a vőlegény egy idős öz-
vegyasszonyt magának. Közben a vő-
félyek rigmusos verseket mondtak. 
A vacsoránál a ház közepén, a főhelyen 
ült a fiatal pár. Csak egy tányért tet-
tek, és az evőeszközeiket összekötöt-
ték. A vendégek egy hosszú asztalnál, 
a férjek a feleségeikkel szemben ültek. 

Esküvőt általában 
tavasszal, vagy kora 

nyáron tartottak. 
Az a mondás járta, hogy 

az ifjú menyecskének a férj 
házánál kell kapálnia, 

hogy megérdemelje ott is 
a kenyeret.

Török-Csingó Adorján lelkipásztor angyalfiát ad át a keszüi templomban 2015 karácsonyán
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A vacsorára mindenki vitt magával 
süteményt. A háború utáni időben az 
asztalnál sokáig pálinkát és kenyeret 
fogyasztottak. A vacsora húslevesből, 
sültből, majd töltött káposztából állt. 
Éjféltájban jött a menyasszonyi tánc 
és az ajándékozás. Az 1950-es években 
még sokan ígértek kotlót csirkékkel, 
malacot, bárányt, mások egy pár tá-
nyért, edényeket vittek.

Később jött a kontyolás. A menyasz-
szony az esküvő utáni vasárnap még 
beült a lányok padjába a templomban, 
majd a következő vasárnaptól elfoglalta 
helyét az asszonyok között. Az ifjak ele-
inte a fiú házánál laktak, később építet-
tek házat. Az ifjak abban az időben még 
nem mentek nászútra. Esküvő után jöt-
tek a munkásnapok. Abban az időben 
még szokás volt, hogy a nagyobb, meg-
nősült vagy férjhez ment gyermekek el-
mennek a háztól, a szülőkre a legkisebb 
gyermek vigyázott.

A fiatalok közül kevesen éltek vad-
házasságban vagy eskü nélkül. Voltak, 
akik a szülők akarata nélkül „lopták” el a 

leányt. Ilyenkor a szülők tették magukat, 
hogy haragusznak, majd pár nap múlva 
azt mondták a fiataloknak nem bánjuk, 
de esküdjetek meg. A falu és a társada-
lom változása kezdte elhozni az 1960-as 
években azt a divatot, hogy idegen vi-
dékről származó fiatallal kössenek há-
zasságot.

Az ifjú menyecskének bizonyítania 
kellett. Bizony, dolgozott és igyekezett 
mindent az após és az anyós kedve sze-
rint végezni. Később jött a gyermekne-
velési időszak. Míg az 1950-es évek ele-
jén még két-három gyermeket vállaltak, 
addig az 1960-as évek elején már kezdett 
divatba jönni az egyke. Az ifjak a nagy-
munkák idején a leány szüleinek is se-
gédkeztek. A keszüiek ebben az időben 
még nem jártak el munkatelepekre. Eh-
hez hozzájárult, hogy a faluban kevés 
a földtelen szegény.

A keszüi ember sokáig megőrizte 
a család fontosságának tudatát. A má-
sodik világháború után öt asszony ma-
radt özvegyen, de közülük csak egy 
ment újra férjhez.

A temetés

Az élethez hozzátartozik az elmúlás, 
a temetés. A Művelődés folyóirat mel-
lékleteként, 2010-ben megjelent egy ta-
nulmánykötet (Keszeg Vilmos–Szabó 
Zsolt szerk.: Mezőség. Történelem, örök-
ség, társadalom. Művelődés,  Kolozsvár, 
2010. – szerk. megj.) a mezőségi népszo-
kásokról, ebben a gyűjteményben rész-
letesen írtam a 20. század derekán lezaj-
lott keszüi temetési szokásokról.

Minden faluban vannak kijelölt te-
metők. A régi időkben a templomok 
köré temetkeztek. Ez így volt Keszü-
ben is. Ha a templom melletti kert-
ben, vagy a templom körül valahol egy 
mélyebb gödröt ástak, emberi cson-
tok kerültek elő. Az idő múlásával ez 
a temető bizonyára betelt, és mellette 
építkeztek.

Gyermekkoromban a templomtól 
északra, a szőlős kertek mellett volt 
a régi temető. Sajnos, abban az idő-
ben még nem ápolták úgy a sírokat, 
mint ma. A sír mellé ritkán tettek sír-
követ, amire felírták a halott adatait. 
Inkább egyszerű akácfa fejfákat tettek, 
amelyek idővel kikorhadtak. Az öregek 
a kertjük végében meghagytak egy-
két akácfát, hogy majd abból készít-
senek lodbát. Amikor valaki meghalt, 
az akácfát kivágták, és a belőle fara-
gott lodbákat a koporsó fölé tették a sír-
ba. A sírok körül gyümölcsfák nőttek, 
majd a fű hosszú évtizedek után belep-
te a sírokat.

Az 1950-es évek elejére ez a templom 
közelében levő temető betelt, és ennek 
nyomán a templommal szembeni úgy-
nevezett Paperdeje nevű részen kezd-
ték ásni a sírokat. Ez sem ment köny-
nyen. Sokan ragaszkodtak, hogy a régi 
temetőben, vagy a szőlőben temessék el. 
Novai Józsi nevű atyafi az ötvenes évek 
vége felé egy leragasztott levelet adott át 
apámnak azzal a meghagyással, hogy 
csak halála után nyissák fel. Apám ele-
get tett a kérésnek, és amikor Novai Józsi 
meghalt, felbontották a levelet, amely-
ben az volt meghagyva, hogy a saját sző-
lőjébe temessék az elhunytat.

Amikor meghalt valaki és felöltöz-
tették, szóltak a harangozónak, majd 
alelkésznek, akikkel megbeszélték, 
hogy mikor lesz a temetés. Ugyanak-
kor szóltak a román harangozónak 
is, így ők is harangoztak. Ha férfi halt 
meg, háromszor húzták meg a nagyha-
rangot, majd összehúzták mind a két 
harangot. Ha nő halt meg, a kicsi ha-
rang adta tudtul, hogy halott van. Utá-
na reggel, délben és este harangoztak 
egy-egy félórát. A temetést harmadna-
pon tartották. Ilyenkor a ház egyik szo-
bájában volt a ravatal. A halottat kopor-
só nélkül tették fel a nyújtópadra. Ha 
pitvaros ház volt, azt ki kellett üresí-
teni. Még nagyobb gond volt a téli te-
metés. Első nap kimentek a temetőbe, 
megnézték a sírhelyet. A sírokat kalá-
kában falurendjén ásta négy férfi. Erről 
az egyházfi tartott nyilvántartást. Ab-
ban az időben volt, aki Mócsról hozott, 
mások egy helyi asztalossal, Lőrincz 
Ferenccel készíttettek koporsót. Köz-
ben az asszonyok főztek a sírásóknak. Festett láda Keszüből

A menyasszony az esküvő 
utáni vasárnap még 

beült a lányok padjába 
a templomban, majd 

a következő vasárnaptól 
elfoglalta helyét 

az asszonyok között.
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Második este utolsó vacsorát tartottak, 
ahova 30–40 férfit hívtak meg. Ekkor 
húslevest tálaltak, de előtte rövid is-
tentiszteletet tartottak.

A temetés reggelén a lelkész, a kán-
tor és a gondnok együtt mentek a ha-
lottas házhoz, ahol imádkozás és ének-
lés után tették a halottat a koporsóba. 
A temetés nyáron délután három, télen 
egy órakor kezdődött. Amikor a gyűlőt 
húzták, elindult a pap, a kántor és 
a kurátor. Nagy távolságok nem vol-
tak. A legtávolabbi helyre is negyedó-
ra alatt el lehetett jutni. A temetési 
prédikáció után a menet elindult a te-
mető felé. Az volt a szokás, hogy a ha-
lottal elhaladtak a templom előtt. Ha 
a Felszegben volt a halott, akkor lefe-
lé jöttek, és az Alszegből egy mellékut-
cán mentek a temető felé. Ha temetés 
az Alszegben volt, akkor felfelé mentek, 
és a Lapos útján balra térve haladtak 
a temető felé. Miután elhantolták a ha-
lottat, következett a halotti tor, amelyet 
a halottas háznál tartottak. Általában 
egytálételt főztek. Amíg lehetett bor-
jút vágni, addig borjúgulyást készítet-
tek. Az 1950-es évek közepétől tilos volt 
borjút vágni, úgyhogy juhgulyást ké-
szítettek. Hosszú asztalsort állítottak 
fel. Miután leültek, imádkoztak, majd 
egy „fennjáró” egy üveg pálinkával és 
egy pohárral végigjárta a sort. Ezt tette 
egy másik férfi az ő során. Mindenki 
ivott egy pohárral, esetleg végigmen-
tek másodszor is. A torozás alatt csen-
desen beszélgettek, felemlítették a ha-
lottal kapcsolatos emlékeket. Temetés 
után az asszonyok, a közeliek feketében 
jártak, gyászoltak. Szülőt, testvért egy 
évig is gyászoltak, ezalatt nem jártak 

mulatságba. Ha távolabbi rokon halt 
meg, akkor hat hetet gyászoltak. Teme-
tés után a közeli rokonok még gyakran 
kimentek a temetőbe.

Ha fiatal legény halt meg, vőlegény-
nek öltöztették, ha leány, őt menyasz-
szonynak.

Rendkívüli temetés kevés volt ebben 
az időben. Egy idős férfi 1950-ben fela-
kasztotta magát. 1952 nyarán a villám 
agyonütött egy 18 éves leányt. Egyik jú-
liusi reggelen, amikor dörgött, villám-
lott, elindult a Sósba-hegyen levő le-
gelőre, hogy fejje meg a csordában levő 
bivalyt. A villám agyonsújtotta mind 
a leányt, mind a bivalyt. Nagy temeté-
se volt. Az 1950-es években még gyako-
ri volt a gyermekhalálozás. Ezért igye-
keztek az újszülöttet megkeresztelni, 
ha netán meghal, legyen megkeresztel-
ve. A családkönyveket tanulmányozva 
láttam, hogy egy családnak két János 
nevű fia volt bejegyezve. Amikor utána-
néztem, rájöttem, hogy az első gyermek 
még egész kicsi korában halt meg. Volt 
olyan család, mint Horváth János Dé-
nesé, aki három gyermeket veszített el. 
Ez a tragédia nagyon kihatott a család 
életére. Egy leányuk maradt életben.

A románoknak a templomuk mellett 
volt temetőjük.

A szombatosok egy ideig a reformá-
tusok mellé temetkeztek, majd az ő ré-
szükre is kimértek egy temetőrészt.

Utolsó nagyobb temetés a vizsgált 
időszakban Juhos János asztalos-kő-
műves mesteré volt. 1965 tavaszán még 
nekifogott a templom nagyjavításának, 
de betegsége egypár hónap alatt végzett 
vele. A templomjavítást fia, János fejezte 
be, azon esztendő őszén.

A falusi udvar

A keszüi ember önellátásra volt beren-
dezkedve. A földművelés és az állattar-
tás mellett szükség volt a ház felsze-
relésére, bútorzatra, ruházatra. Mivel 
a múlt század közepe táján szinte min-
den család kendert termesztett, a vá-
szon nagy részét maguk állították elő. 
Mivel juhtenyésztéssel is foglalkoztak, 
a juhgyapját megfonták, megszőtték. 
Ebből készítették a posztó ruhát. A bá-
rány bundájából sapkát, a juh bőréből 
az 1960-as években már bundakabátot, 
vagy ahogy nevezték: kozsokot készítet-
tek. Ujjatlan bundalájbit is készítettek, 
amelyet mejjrevalónak neveztek. A fa-
luban két-három szűcsnek állandóan 
volt munkája.

Finom szövetruhákat abban az idő-
ben a falusiak még nem használtak. 
Az üzletben is alig lehetett kapni szöve-
tet. Egy idő után gyenge szürke vászon-
félét, ahogy mondták, cájgot lehetett 
vásárolni, amiből nyári nadrágot készí-
tettek. Már a mócsi vásárban is kezd-
tek nadrágokat, olcsóbb ruhát árulni 
az 1960-as években. Volt, aki a vásárban 
vette meg a lábbelit. Bőrcsizmát is le-
hetett kapni, ezt főleg a konfirmáltak, 
a felnőttek viselték. A szegényebb embe-
rek még az 1950-es évek elején is bocs-
korban jártak. Nyári időben már kezd-
tek könnyű teniszcipőt, majd szandált 
használni.

A lakások általában két, ritkább eset-
ben három helyiségből, szobából állot-
tak, egyszerű berendezéssel. A gerendák-
ba szegeket vertek, ezekre akasztották 
a csuprokat, tányérokat. Az ötvenes 
években még nagyon sok cseréptányért 
lehetett látni. A szoba padlója agyagos 
volt, gyakran újra kellett tapasztani. 
Az első szobában két ágy áll, elég magas 
lábakkal. Az ágyban szalmazsák, ken-
dervászonlepedő, gyapjúpokróc, varrot-
tas párnák. Ha volt kisgyermek, akkor 
a bölcső is a bútorzathoz tartozott. Ket-
tő, esetleg három kis ablaka volt a la-
kásnak. Azt mondták, azért kell kisebb 
méretű ablak, hogy a szoba melegebb 
legyen. Az ajtóval szembeni fal mellett 
állt a rakott csempekályha, némelyik 

Keszüi énekesek a Táncháztalálkozón 2015-ben

Ujjatlan bundalájbit is 
készítettek, amelyet 

mejjrevalónak neveztek. 
A faluban két-három 

szűcsnek állandóan volt 
munkája.
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lerrel ellátva. A szoba bal felén az ablak 
alatt volt egy hosszú kanapé, amelynek 
ládájában ruhákat tartottak. Volt egy-
két polc, amelyekre edényeket, fűszert 
helyeztek. A kanapé előtt állt az asz-
tal négy székkel. A petróleumlámpát az 
asztal fölé helyezték. Étkezéskor a gazda 
a belső sarokban ült. Evés előtt a család 
együtt imádkozott. Ott beszélték meg a 
napi teendőket. Különösen télen a szo-
ba multifunkcionális volt. Itt főztek, pi-
hentek, télen kézzel kukoricát fejtettek, 
az asszonyok fontak, a gyermekek egy 
sarokba szorulva tanultak. Kora tavasz-
szal a kotló csirkéivel is a szobában volt. 
Könyv abban az időben csak pár család-
nál volt. De a Biblia és az énekeskönyv 
szinte sehonnan sem hiányzott.

A házban volt egy úgynevezett 
szépszoba. Ott állt egy-két vetett ágy, 
rajtuk varrottas párnák és szőttes pok-
rócok. Ebbe a szobába csak ritka ven-
dégeket vezettek be. Nyáron hűvös 
volt a szobában, ritkán szellőztettek. 
Az 1960-as években, amikor városon 
már kezdtek bútorokat cserélni, falun is 
megjelentek a használt bútorok, amiket 
a városiak kivittek a vásárba. Fürdőszo-
bák nem léteztek, egy-egy mosdótál ott 
volt a szobában.

Télen jobbára egy szobában fűtöttek, 
ott főztek, ott aludtak. Ha volt idős szülő, 
az is ott aludt és a család a gyermekek-
kel. Késő télen, február végén, március 
elején a szobába állították fel a szövő-
széket. A nem nagyméretű ablakokba 
virágot tettek, főleg muskátlit.

A nádfedeles házakban is összehúzó-
dott a család. Ezek a házak is agyago-
sak voltak. Keszüben deszkapadlót csak 
az 1960-as években kezdtek készíteni.

A tornácban mindenféle aprósá-
got tartottak, különösen télen. Nyá-
ron a tornácon is aludtak, főleg a gaz-
da és a felesége. A nagylányok nyáron 
is a házban aludtak.

A ház mellé vagy vele szemben épült 
a nyári konyha. Ez feltétlenül ott állt 
minden telken. Különösen nyáridőben 
minden „mocskos” munkát itt végez-
tek. Itt állt a sütőkemence is. A kenyeret 
abban az időben otthon sütötték. Sokan 

kukoricalisztből málét is sütöttek a ke-
nyérsütés alkalmával. A háziasszony 
este három-négy kenyérre való lisz-
tet szitált, majd kovászolt. Kora reggel 
már dagasztott. Mikor a dagasztás le-
járt, a tésztát kelni hagyták, letakarták 
meleg ruhával. Ekkor kezdődött a heví-
tés, jó félóra után pedig pereceket vagy 
ahogy mondták, langallót készítettek. 
Ezek a perecek jó negyedóra alatt meg-
sültek, frissen nagyon finomak voltak. 
A jó házi kenyér nyáron is elállt egy hé-
tig, télen ennél hosszabb ideig. A nyá-
ri konyha előtt volt egy kerek kőasztal. 
Sok helyen a konyha mellett egy ágas fát 
is állítottak, a vékony ágakra edényeket 
akasztottak. Nagyon sok helyen vaslá-
basban főztek. A töltött káposztát cseré-
pedényben főzték és az öregek fakanál-
lal ették. Nyáron sietni kellett a főzéssel, 
hogy délre meglegyen az ebéd, mert ki 
kellett vinni a mezőre a munkásoknak. 
Estére megint főtt ételt készítettek. A ház 
közelében volt egy gabonás, benne hom-
bárok búzával, liszttel. A házak mel-
lett volt egy-egy kis zöldségeskert, ahol 
igyekeztek megtermelni a legfontosabb 
konyhakerti növényeket. Piacra nem 
igen termeltek.

Az udvar alsó felében állt az istál-
ló, amelyben négy-öt marhát tartot-
tak. A falusi ember korán kelt. Nagyon 
vigyáztak az állatokra. Este későn is 
kimentek a viharlámpával hogy meg-
nézzék a barmokat. A gazda kora reggel 
megint felkelt megnézte az állatokat és 
megetette. Hogy jobban vigyázzanak az 
állatokra, egy-egy öreg férfi télen-nyá-
ron kint aludt az istállóban. Az ud-
var tele volt szárnyasokkal. A tyúkok 
abban az időben a gyenge kerítéseket 

átrepülték, és az utcán kaparásztak. 
Szintén az udvaron állt a kukoricakas. 
Az udvarra vigyáztak, mert nyáron és 
ősszel odahordták a szalmát, a szénát, 
a téli tüzelőt. Még az ágakat is eléget-
ték főleg hevítés alkalmával. Az udva-
ron még ott állt a tyúk- és a disznóól, 
valamint a gémeskút, és sok helyen volt 
eperfa, egy-egy gyümölcsfa. A juhok ré-
szére is volt egy elkerített terület, télen 
ők is fedett helyiségben aludtak.

A szarvasmarhákra nagy gondot for-
dítottak, hiszen az ökrökkel szántot-
tak-vetettek, szénát, fát fuvaroztak, 
a teheneket pedig fejték. A felesleges te-
jet gyűjtőközpontba vitték.

Az 1950-es években kezdtek új istál-
lókat építeni. Lassan lebontották a régi 
nádfedeles istállókat, és már égetett 
agyagcseréppel fedtek. Az új istállók na-
gyobbak voltak, mint a régiek. Középen 
szénásszint alakítottak ki, a csűr hát-
só részében tartották a szekeret. Mivel 
tél elején az udvar még tele volt szé-
nával, a disznókat a telken kívül per-
zselték, hogy a tűzveszélyt elhárítsák. 
Az udvarok sárosak voltak, betonjárdák 
még nem léteztek. A háború után még 
nem volt gumicsizma sem. Az udvaron 
még volt két-három szekér ágfa. Mindig 
csak annyit vágtak fel télen, ami egy-
két napra elég volt.

Az öltözet

Falun mindig a helyi szokásoknak 
megfelelően öltözködtek. Az újszülöttet 
az első napokban fehér gyolcsba teker-
ték, majd bölcsőben ringatták. Amikor 
már kezdett járni, hosszú ingecskét, 

Nemzedékek a 2015. évi táncháztalálkozó színpadán

A házban volt egy 
úgynevezett szépszoba. 

Ott állt egy-két vetett ágy, 
rajtuk varrottas párnák 

és szőttes pokrócok. 
Ebbe a szobába csak ritka 

vendégeket vezettek be.
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pendelyt adtak mind a fiúra, mind a le-
ányra. A nagyobb fiúkra posztóruhát 
adtak. Már a kisfiúk is kalappal jártak, 
nyáron szalmakalappal, a lányok ken-
dőt hordtak. Hidegben egy-két gyap-
júszvettert is feladtak rájuk. A nadrá-
got harisnyának nevezték. Így öltöztek 
a nagyobbak is, esetleg posztólájbit vagy 
bunda mejjrevalót használtak. Az alsó-
nadrág vastag házivászonból készült. 
Szintén házivászon alsóruhát, ahogy 
mondták pendelyt viseltek a nők. Mell-
tartót abban az időben még nem visel-
tek. A derekukon mindig volt kötény, 
amit magasan a mellük alatt kötöttek 
meg. A lányok hosszú hajjal jártak, és 
abba szalagot kötöttek. Fejükön varrot-
tas kendőt hordtak. Nyáron vékonyabb 
parkét anyagból készítettek ruhát, vé-
kony mellényt. Télen bundás mejjreva-
lót viseltek, több rendet vettek magukra, 
és két kendőt is feltettek a fejükre. Ami-
kor a faluban jártak, vagy templomba 
mentek gyapjú hárászkendőt is viseltek, 
ami a hátukat is melegítette.

A módosabbak már az 1960-as évek-
ben bundakabátot varrattak. A gyerme-
kek, ahogy melegedett az idő, mezítláb 
jártak még iskolába is, majd olcsó te-
niszcipőben jártak. Az új téliruhát, ka-
bátot, új csizmát, lábbelit csak kará-
csonykor vették fel először. Az 1950-es 
évek vége felé egy fiatalember, aki Ko-
lozsváron dolgozott, hazajött karácsony-
ra új, konfekciós nagykabátban. Még a 
templomba is úgy jött az ünnepen, hogy 

az új kabáton az árcédulát is rajta hagy-
ta. A férfiak nyáron kalaposan, télen bá-
ránybőr sapkával, kucsmával jártak.

A közösségi élet

Keszüben sokáig tartott a magángaz-
dálkodás. A módosabb gazdák, amikor 
tehették, földet vásároltak. Már nagyon 
közeledett a közös gazdaság erőszakos 
létrehozása, de voltak, akik még 1958-
59-ben is nem hivatalosan földet vásá-
roltak. A kvótarendszer elég sok terhet 
rótt a gazdákra. Nyáridőben különösen 
csépléskor nagyon sok búzát kellett be-
adjanak az államnak. Akinek nem volt 
elég terménye, a végrehajtó a gazda há-
zánál azt szedett össze, amit talált.

A kollektívgazdaság, hivatalos ne-
vén a Mezőgazdasági Termelőszövet-
kezet (MTSZ) elődje, a mezőgazdasági 
társulás 1958 őszén alakult. A társu-
lásba nem kellett az egész földterületet 
beadni. Kezdetben ennek a szervezet-
nek az elnöke Horváth István (Pali) volt, 
aki a könyvelést is végezte. Nyaranként, 
mint középiskolás diák, már segítet-
tem a könyvelésnél, az adatok kiszá-
molásánál 

Már az 1950-es évek elején a megye 
nagyobb községeiben úgynevezett gép- 
és traktorállomásokat alakítottak. Ko-
lozs megyében ebben az időben mintegy 
kilenc-tíz ilyen központ volt. Elein-
te Bonchidáról irányítottak a mezőkre 

lánctalpas, majd segédmotoros trakto-
rokat. Ezeknek nem volt akkumuláto-
ruk, hanem egy mágneses motorocs-
ka indította be a nagy motort. Amikor 
nyáron az 1960-as években öt-hat ilyen 
traktort beindítottak, volt ott zaj. Ebben 
az időben többen mentek traktoros is-
kolákba, és egy félévi képzés után már 
a faluban végezték a szántást-vetést.

A társulás után 1961 őszén megalakult 
az MTSZ, amelybe kénytelen-kelletlen 
néhány családon kívül mindenki be-
iratkozott. Nagy propaganda előzte meg 
a téesz megalakulását. Ebben az időben 
pártaktivistákat küldtek ki Kolozsvár-
ról, de sok gazda csak hosszas rábeszé-
lés után iratkozott be. Édesapámat is 
felkérték a hatóságok, hogy támogassa 
az ügyet, hogy minél többen lépjenek be 
a közösbe. Apám mindig megfontoltan 
vélekedett az aktuális politikai helyzet-
ről. A téeszbe már a teljes földterületet 
be kellett adni, az istállókból elhajtot-
ták az ökröket, a lovakat, elvitték a sze-
kereket, az ekéket. Amikor a kollektív 

A téeszbe már a teljes 
földterületet be kellett 

adni, az istállókból 
elhajtották az ökröket, 

a lovakat, elvitték 
a szekereket, az ekéket.

Ifis kántálás a templomban 2016 karácsonyán
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magalakult, már a faluban, a Dinnyés-
földön is megnyitottak egy kisebb gépál-
lomást. A közös gazdaság megalakulása 
után az első feladat az volt, hogy össze-
szedjék az állatokat. Akinek több juha 
volt, azokból is elvittek. Otthon csak egy 
tehenet, tíz juhot, egy-két disznót lehe-
tett megtartani. Még arra is ügyeltek, 
hogy kinek mennyi szárnyas állata van. 
Sokan belebetegedtek, hogy az annyira 
féltett gazdaságuk tönkrement. Az első 
elnök Horváth István (Hosszú) volt, aki 
azelőtt szabósággal foglakozott. Ekkor 
az értelmesebbek, akik tudtak írni-ol-
vasni, már kezdetben csoportfelelősök, 
brigádosok lettek. A könyvelést kezdet-
ben itt is Horváth István (Pali) és ké-
sőbb Tóbiás István (Jósika Pista) végezte. 
Az első irodát a román iskola épületé-
ben helyezték el. 1962. április végén Bu-
karestben tartották a téeszelnökök első 
országos konferenciáját, amelyen közel 
11 000 elnök vett részt. Azokban a na-
pokban én is Bukarestben voltam egy 
iskolás tornászversenyen. Láttam, hogy 
a sok népviseletbe öltözött földműves, 
most már közösben dolgozó, mennyire 
figyelte a fővárost. Keszüt a konferenci-
án Horváth István (Hosszú) képviselte.

Ugyancsak ez év tavaszán a magyar-
fodorházi származású Benkő Lajos ag-
rármérnök került a faluba. Előzőleg Mó-
cson volt agrármérnök. Mivel abban az 
időben a közös gazdaságnak még nem 
volt szolgálati lakása, a hatóságok nyo-
mására Benkő Lajost a papi lak keleti 
részében levő két szobában helyezték 
el. Természetesen nem fizetett házbért 
az egyháznak. Ott lakott a családja is. 
Felesége, Irén asszony óvónői állást ka-
pott. Abban az időben egy két éves kisfi-
úk volt. Ezért a mi családunknak össze 

kellett szorulni, de senki nem ellen-
kezhetett a pártvezetőség döntésével. 
A mérnök családja 1964 nyaráig lakott 
a papi lakban. Közben a falu közepén 
levő téren székházat és mérnöki lakást 
építettek. A több mint két esztendő alatt 
elég jó volt a viszony a mérnöki család-
dal. A Benkő család igyekezett a felada-
tát elvégezni, minket nem zavart kü-
lönösen. 1989 decembere után Benkő 
mérnök Kolozsvárra költözött és a Tókö-
zi Református Egyházközség presbitere, 
majd gondnoka lett.

A közös gazdaság megalakulása után 
az egyház földjeit is elvették. Azonban 
egy eldugott helyen még kb. két hektárt 
meghagytak, amelyet két évig még le-
hetett használni, s ezen az egyház bú-
zát termelt.

A közös gazdaságban is azok voltak 
a hangadók, akik nem adtak be földet, 
mert nem is volt nekik, tehát akik szegé-
nyek voltak. Azt gondolták, hogy nekik 
itt minden szabad. Természetesen, ha 
a tömeg előtt, vagy hivatalos ünnepen 

kellett volna felszólalniuk, erre már 
nem volt tehetségük. Egy ilyen állami 
ünnepen, amikor felment a színpadra, 
a helyi párttitkár csak ennyit mondott: 
„Üdvözlöm a megjelentek megjelenését”. 
Ezután szétnézett a teremben, és ami-
kor meglátta apámat, ennyit mondott 
„Tiszteletes úr, jöjjön fel és tartson egy 
köszöntőt”.

Az addig csendes falu mintha meg-
változott volna. Sokan felindultak azon, 
hogy az udvarukról elvitték az értékes 
állatokat és mezőgazdasági eszközei-
ket, hogy kiürült az istállójuk, a sze-
retett és megdolgozott földjüket pedig 
most mások bitorolják. Kialakult a ve-
zetőség, ahova a párt emberei kerültek 
be. Kialakult egy új csoport, akik fontos-
nak érezték magukat: az elnök, az iro-
dai személyzet, a raktáros, a pénztáros, 
a brigádosok csoportja. Egyesek már ek-
kor kezdték hangoztatni, hogy „én töb-
bet nem kapálok, nem aratok, csak sé-
tálok”. Voltak, akik szekereket hajtottak, 
mások lovászok lettek. Az első években 
még alig volt traktor, jobbára ökrök-
kel dolgoztak. 1962 nyarán a téesz egy 
brassói gyártmányú Steagul roșu (Vörös 
zászló) teherautót vásárolt. Mivel abban 
az időben csak földút vezetett a faluba, 
sáros időben nem tudott bejönni az autó. 
Ezért a mócsi hegy tetején az országút 
mentén egy román embernél csűrt bé-
reltek. Esős időben itt ürítették ki a kosit 
vagy itt rakták meg, és utána mentek 
Keszübe.

Az előbb említett Benkő mérnök sze-
rette a kirándulásokat. Eleinte csak 
Kolozsvárra, futballmeccsekre, nyá-
ri vasárnapokon a kolozsi fürdőre vitte 
a keszüieket. 1963 nyarán már nemcsak 
Marosvásárhelyre, hanem távolabb, 
a Békás-szorosba és a vízi erőmű gyűj-
tő tavához, valamint Szovátára is elvitt. 
Nem volt könnyű a teherautó rakterén, 
fapadon utazni, de kedves emlékek ma-
radtak ebből az időből.

A téeszben az első években nem volt 
munkaerőhiány, mert az emberek ek-
kor, 1963-65-ben még nem mentek más-
hova, például gyárakba dolgozni. A lá-
nyok közül néhányan telente elmentek 
Kolozsvárra szolgálni, de egyelőre nem 
jelentkeztek gyári munkára. Egy mó-
dos ember azt mondta, azért küldte el 
a leányát szolgálni, hogy tanulja a házi 
rendet.

A közösben, az első években min-
denki nagy kedvvel végezte munkáját. 
A falu alsó felében, a Réten elkezdték is-
tállót építeni a barmoknak és szárnyas 
állatoknak. A patak közelében kerté-
szettel is foglalkoztak. A paprikát, a pa-
radicsomot, a padlizsánt nyár végén a 
kolozsvári piacra vitték eladni. Miután 

Sokan felindultak 
azon, hogy 

az udvarukról elvitték 
az értékes állatokat 

és mezőgazdasági 
eszközeiket, kiürült 

az istállójuk, a földjüket 
pedig most mások 

bitorolják.

Keszüiek és az Eszterlánc zenekar



LXXI. évfolyam 2018. augusztus • 15

közösség

a keszüi és romángyéresi gazdaságokat 
egyesítették, a keszüiek még több mun-
kát vállaltak. Mivel az országút mentén 
laktak, a gyéresi férfiak már az 1960-as 
évek elején elmentek ipari munkára. Így 
a keszüiek két határ földjét dolgozták, 
és ez a jövedelmüket is gyarapította.

A keszüi határ mindig rendezett volt. 
Minden évben megvoltak azok a határ-
részek, ahova búzát és kukoricát vetet-
tek. Az 1950-es évek elejétől már na-
gyobb mértékben termeltek dohányt 
és cukorrépát, mert ezeket jól fizették. 
Ezenkívül jelentős területet foglalt el 
a napraforgó és a kenderültetvény. A ka-
szálókat is gondozták.

Az egészségügyi ellátás

Keszünek az volt a szerencséje, hogy 
Mócs alig három kilométerre helyezke-
dik el, ahol már volt kórház, és ahol több 
orvos is szolgált. Keszüben külön orvo-
si rendelő nem létezett, a papi lak egyik 
szobájába alkalmanként kijött egy-egy 
egészségügyi asszisztens, ritkábban or-
vos, amikor oltásokat végeztek. Ha va-
laki beteg volt, Mócsra vitték. A súlyos 
beteget szekéren vitték, olyankor sokan 
kiálltak a kapuba és érdeklődtek, ki 
a beteg. Sokszor azt is beszélték, hogy 
vajon visszajön-e még?

Falusi házaknál a higiénia abban 
az időben még sok kívánnivalót hagyott 
maga után. A nagy sár miatt sok volt a por. 
Mivel minden háznál volt istálló, ezért 
sok volt a légy, ami különösen nyári idő-
ben sok fertőzés hordozója volt. Az istálló 

mellett, az udvar vagy a kert végében volt 
egy egyszerű deszkából készült illemhely, 
amit árnyékszéknek is mondtak.

A testi tisztálkodás alapfokú volt. 
Nagyon sokan az udvaron az itató-
vályúból vettek vizet és mosakodtak. 
Nyáridőben este szintén a kút mel-
lett egy-két csésze vizet öntöttek a lá-
bukra. Voltak, akik félrevonultak, és a 
csűrben, fateknőben tisztálkodtak. Té-
len nehezebb volt tisztálkodni, mert a 
házban csak egy helyiséget használtak. 
Egyik télen apám egészségügyi előadá-
sokat tartott. Február közepe lehetett, 
és egy jó középkorú férfi azt mondta, 

november óta háromszor mosott lá-
bat. Abban az időben még kevesen vá-
sároltak finom szappanokat. Tavasszal 
minden háznál zsiradékból, csontból, 
marószóda hozzáadásával főztek mo-
sószappant. A nagylányok az 1960-as 
években már kezdtek illatos mosdósze-
reket használni.

A nagymosás elég nehéz munka volt. 
Az asszonyok előző napon hamulúgos 
vízzel nagy üstben, kint a szabadban áz-
tattak. A kiáztatott ruhát a kút mellett 
sulykolóval kiverték. Ez nyáron jó volt, 
de télen, hideg vízben sulykolni nehéz, 
fáradságos munka volt. A kimosott fe-
hérneműek otthon az udvaron, nyáron 
hamar száradtak, de télen több napig is 
szárították.

Egy időben próbáltak a helyi üzletbe 
orvosságot is hozni. Szakavatott gyógy-
szerész híján rövid idő után belátták, 
hogy ez nem jár sikerrel. Apámék otthon 
mindig tartottak fejfájás elleni piru-
lát és különböző lázcsillapítókat. De ha 
a betegség súlyosabb volt, akkor ők is 
azt mondták: menjenek orvoshoz.

(Folytatjuk)

A nagymosás elég nehéz 
munka volt. Az asszonyok 

előző napon hamulúgos 
vízzel nagy üstben, kint 

a szabadban áztattak. 
A kiáztatott ruhát a kút 

mellett sulykolták. 

„Megterítve áll előttünk a szeretet asztala.” Úrvacsoraosztás 2017-ben

Szenteste az ifisekkel a keszüi parókián 2016-ban. Képek: Mezőkeszüi Református Egyházközség
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egyedszázad komoly időszaknak számít 
egy civil szervezet életében, s ez mérleg 
készítésére kötelez. Dióhéjban szeret-
ném ismertetni egyesületünk legfonto-
sabb tevékenységeit, eredményeit.

Már 1992-ben felmerült egy honisme-
reti szövetség megalakításának szüksé-
gessége. Még abban az évben tervet ál-
lítottam össze helytörténeti és néprajzi 
kutatómunka megszervezésére, vala-
mint emlékhelyek létesítése és ápolása 
érdekében.

Egyesületünket 1993-ban alapí-
tottuk 18 alapító taggal. Sajnos, azó-
ta ezek közül nyolcan elhunytak, né-
gyen pedig elhagytak minket. Jelenleg 
hatan maradtunk az alapítók közül: 
Dánielisz Endre, Dukrét Aranka, Duk-
rét Géza, Kiss Albert tisztelendő atya, 
Kiss László, Péter I. Zoltán. 2006-ig 

a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület és a Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség égisze alatt mű-
ködtünk mint bizottság, egyesületi 
státuszban, majd 2007. március 13-án 
önálló jogi személyiségként 23/A/2007. 
szám alatt a bíróságon is bejegyeztet-
tük az egyesületet, megőrizve a jogfoly-
tonosságot.

A Társaság

Jelenleg 97 munkatárssal rendelke-
zünk: történészek, néprajzosok, taná-
rok, orvosok, lelkipásztorok, műemlé-
kes szakemberek, honismereti nevelők 
Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szil-
ágy, Temes és Kolozs megyéből és hatan 
Magyarországról.

N

Dukrét Géza

Huszonöt éves a Partiumi 
és Bánsági Műemlékvédő 
és Emlékhely Társaság

Egyesületünket 1993-ban 
alapítottuk 18 alapító 

taggal. Sajnos, azóta ezek 
közül nyolcan elhunytak, 
négyen pedig elhagytak 

minket. Jelenleg hatan 
maradtunk az alapítók 

közül.

A konferencia résztvevői az érmihályfalvi turulmadaras emlékmű előtt 2014 szeptemberében
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Kisebbségi létünk megköveteli a nem-
zeti tudat erősítését, az ifjúság nemze-
ti önazonosságának kialakítását és 
erősítését. Ennek elsődleges feladata tör-
ténelmi örökségünk megismerése, meg-
ismertetése, védelme. És mivel a műem-
lékvédelem nemcsak gyakorlati, hanem 
olyan szellemi feladat is, amely a kultu-
rális értéktudat társadalmi beágyazott-
ságától függ, ennek kialakításában fő 
szerep jut a civil szervezetnek. A másik 
jelentős tevékenységünk a helytörténeti 
kutatómunka, amely szoros kapcsolat-
ban áll a műemlékvédelemmel. Felada-
tunk a kistérségek és az egyes települé-
sek történetének kutatása és közzététele, 
az itt található fehér foltok felszámolása. 
Ez az alapkutatás fontos része a történe-
lemtudománynak.

A kutatómunka és a felmérő progra-
mok eredményeinek ismertetése éven-
te két rendezvényen történik: március-
ban a Partiumi Honismereti Találkozón, 
szeptemberben pedig a háromnapos 
Partiumi Honismereti Konferencián. 
Minden évben előre meghatározzuk 
a kutatás témáját. Így egy évben az egy- 
és háromnapos konferenciának meg-
határozott témaköre van. Ezek mellett 
a Varadinum ünnepségek keretében pá-
lyázatot hirdettünk felnőtt és ifjúsági 
kategóriában, majd pályázati díjkiosztó 
ünnepségeket szerveztünk, amelyek ob-
jektív okokból egy idő után elmaradtak. 
E rendezvényeken elhangzó tanulmá-
nyokat, dolgozatokat igyekszünk közé-
tenni. A rövidebb anyagokat időszakos 
honismereti lapunk, a Partium teszi 
közzé. A nagyobb terjedelmű anyagokat 
a Partiumi füzetek könyvsorozatában 
tesszük közé.

A Partiumi Honismereti Konferencia 
immár hagyományos és elismert mind 
belföldön, mind külföldön. Átlagosan 
80–90 ember vesz részt rajta a Parti-
umból, a Bánságból, Kolozsvárról és 
Magyarországról. Vándorkonferencia-
ként működtetjük, hogy bekapcsoljuk 
a különböző vidékeket a közös kutató-
munkába. A konferencia helytörténeti 
kutatómunkánk és műemlékvédő tevé-
kenységünk legmagasabb fóruma. Ek-
kor tartjuk az évi közgyűlést is, ekkor 
osztjuk ki a Fényes Elek-díjakat azok-
nak, akik kimagasló munkát fejtettek 
ki a helytörténeti kutatómunkában és 
az egyesületi élet szervezésében.

Eddig 23 konferenciát szerveztünk. 
Az első 1995-ben Nagyváradon volt Egy-
házi műemlékeink témával. 1996-ban 
Bihardiószeg–Székelyhídon a téma 
Hely történeti és néprajzi kutatás az Ér-
melléken és Hegyközön volt. 1997-ben Bi-
haron a téma Partiumi magyar temetők, 
1998-ban Sarmaságon Az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc eseményei, 

személyiségei, emlékművek, 1999-ben Fel-
sőbányán Várak, kastélyok, udvarházak, 
2000-ben Belényesen és 2001-ben Kap-
lonyban Árpád-kori településeink kialaku-
lása és története volt az ülésszak témája. 
2002-ben Aradon és 2003-ban Hegyközko-
vácsin A 20. század emlékezete, öröksége, 
2004-ben Sárközújlakon A Bocskai- és a 
Rákóczi-szabadságharc, 2005-ben Zsom-
bolyán Pusztuló műemlékeink; Élő népi 
kismesterségek; Műszaki személyiségeink 
volt a téma. 2006-ban Szilágycsehen 1956 
emlékezete; II. Rákóczi Ferenc művelődés-
politikája; Pusztuló műemlékeink, 2007-
ben Szatmárnémetiben II. Rákóczi Ferenc 
Erdélyben; Pusztuló műemlékeink; Telepü-
léseink arculata, 2008-ban Érsemjénben 
A reneszánsz éve; Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékei; Pusztu-
ló műemlékeink volt a téma. 2009-ben 
Hadadon és 2010-ben Nagyváradon Ipa-
ri műemlékeink; Helytörténet; A 20. szá-
zad öröksége, 2011-ben Mezőhegyesen Vé-
delmi rendszerek, nagybirtokok és az ipar 
története a történelmi Partiumban és Bán-
ságban, 2012-ben Nagyszalontán A Parti-
um és a Bánság egyházi műemlékei; Nagy 
személyiségeink emlékezete témákban ta-
nácskoztunk. 2013-ban Nagykárolyban 
Történelmi személyiségeink; Egyházi mű-
emlékeink, 2014-ben Biharszentjánoson 
A Johannita- és a Domonkos-rend Bihar-
ban; Száz éve tört ki az első világháború; 
Nagy személyiségeink emlékezete, 2015-
ben Borson Nyolcszáz éves Bors első írásos 
említése; Száz éve tört ki a Nagy Háború; 
Pusztuló műemlékeink témákban hallgat-
tunk előadásokat. 2016-ban Szatmárné-
metiben Száz éve tört ki a Nagy Háború; 
Nagy személyiségeink emlékezete, 2017-
ben Nagyváradon Szent László éve; A Re-
formáció ötszáz éves ünnepe volt a téma, 
az idei, érsemjéni ülésszak témái pedig 25 
éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő 
és Emlékhely Társaság; Együttműködési 
kapcsolataink; Az elmúlt száz év; Kistérsé-
gek története.

A már említett 1992-es tervezetbe ke-
rült az is, hogy az emlékhely bizottság 
honismereti lapot indít Partiumi lapok 
címmel, valamint egy ismertető füze-
tet műemlékekről és emlékhelyekről 
Emlékhely Kiskönyvtár címen. Akkor 
még úgy képzeltem el, mint az Erdélyi 
műemlékeink című kis füzet-sorozatot. 
Honismereti lapunk 1994. április 14-én 
indult Partium néven a Partiumi Köz-
löny mellékleteként. Időszakos lapunk 
évente két-három, utóbb két szám-
ban jelent meg háromszáz példányban. 
Főbb rovatai: történelem, helytörténet, 
műemlékeink–műemlékvédelem, mű-
velődéstörténet, néprajz–népismeret, 
képzőművészet, személyiségeink, tájle-
írás, hírek–események.

A kutatómunka és 
a felmérő programok 

eredményeinek 
ismertetése évente két 
rendezvényen történik: 
márciusban a Partiumi 

Honismereti Találkozón, 
szeptemberben a Partiumi 
Honismereti Konferencián.

Az érsemjéni konferencia résztvevői 2008 szeptemberében
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Könyvkiadásunk még váratott ma-
gára, végül 1997-ben jutottunk el oda, 
hogy könyvsorozatot indítunk Partiu-
mi füzetek néven a Partium és a Bánság 
helytörténetének, műemlékeinek, nép-
szokásainak ismertetésére. A sorozat 
célja a helytörténeti kutatásban fellel-
hető hatalmas fehér foltok eltüntetése, 
műemlékeink megismerése és védelme. 
Kritériummá vált a levéltári anyagok 
felhasználása, valamint az oral histo-
ry módszerének alkalmazása. A másik 
fontos cél, hogy e kiadványokat az érin-
tett településeken is meg lehessen vá-
sárolni. A sorozat szerkesztője Dukrét 
Géza, szöveggondozó Mihálka Magdol-
na. 1997-től napjainkig 85 kötet jelent 
meg a Partiumi füzetek könyvsorozatá-
ban, emellett sorozaton kívül további 23 
kötet, köztük három hasonmás kiadás. 
Könyveink egy része a református egy-
ház Szenczi Kertész Ábrahám nyomdá-
jában, majd az Europrint nyomdában 
készült, az utóbbi években a Litera Print 
nyomdában, amely egyesületünk tag-
jainak, a Voiticsek házaspárnak a vál-
lalkozása.

Köteteink eleinte 350–500 példány-
számban jelentek meg, az utóbbi időben 
már csak 300 példányban, a rendelke-
zésünkre álló anyagi alapok függvé-
nyében. Szokássá vált, hogy az egye-
sület tagjai minden kötetből kapnak 
egy-egy tiszteletpéldányt, ugyanakkor 
minden kiadványunkból valamennyi 

jelentős könyvtárba is eljuttatunk pél-
dányokat. Eddig megjelent könyveink 
közül 18 falumonográfia, 23 műemlé-
kekkel és emlékművekkel foglalkozik, 
24 történelmi, helytörténeti és népraj-
zi jellegű, 12 nagy személyiségeinkről, 
öt-öt pedig iskolatörténetről és teme-
tőinkről szól. És mint említettem, so-
rozaton kívül kiadtunk még 23 kötetet, 
amelyből hat album.

Külön meg kell említenem, hogy 
Nagyváradon Péter I. Zoltánnak, Nagy-
szalontán Dánielisz Endrének, valamint 
Aradon Ujj Jánosnak és Puskel Péternek 
számos könyve jelent meg más kiadók 
gondozásában.

Az ifjúság bevonására évente egy-
hetes honismereti tábort szervez-
tünk, amelynek keretében délelőtt ál-
lagmegőrző munkálatokat végeztünk, 
délutánonként honismereti előadáso-
kat tartottunk a környék földrajzáról, 

történelméről, népi hagyományairól, 
irodalmáról. 1992 és 2005 között ti-
zenhárom ilyen tábort szerveztünk. 
Megtakarítottuk a várasfenesi, a só-
lyomkővári, a valkóvári és a szentjobbi 
várromokat, kitakarítottuk az érábrá-
nyi román kori templomromot, az ár-
pádi Beöthy-kastélyt, az ottományi 
Komáromy-kúriát, az érsemjéni Frá-
ter-kúriát, a gálospetri Fráter-kúriát 
és az ezekhez tartozó arborétumokat, 
a révi és a gálospetri temető síremlé-
keit, a Révi-szoros turista útjait. Sajnos, 
azóta leálltunk ezek szervezésével, én 
ugyanis kiöregedtem, s nem volt más, 
aki tovább szervezze.

Egyesületünk 26 emléktáblát és em-
lékművet készíttetett és avatott fel. 
Hosszú volna ezeket mind felsorolni.

Ezek mellett minden évben számos 
rendezvényt, emlékülést, koszorúzási ün-
nepséget és könyvbemutatót szerveztünk. 
Megemlítem a legjelentősebbeket:

1997. június 28. A Szatmár megyei 
Bogdándon ünnepélyesen megnyitottuk 
a Bogdándi Magyar Múzeumot, amely 
Sípos László tagtársunk sokéves mun-
kájának eredménye.

1998. március 15. 1848-as honvédsír-
kert avatása a Várad-Olaszi temetőben, 
a református templom mellett, a pusz-
tulóban levő temetőből összegyűjtött és 
újra felállított síremlékekből. E kert lét-
rehozásában nagy szerepe volt Kordics 
Imrének és Méder Árpádnak.

A konferencia résztvevői a nagyváradi székesegyház előtt 2010. szeptember 4-én
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2000. október 8. Újraavattuk történel-
mi örökségünk egyik nagyszerű emlék-
művét, a megmentett és felújított szé-
kelyhídi millenniumi emlékművet. 
A turulmadaras emlékjelt Kárpát-me-
dencei ezeréves jelenlétünk emlékére 
emelték 1896-ban. Többször is elköltöz-
tették, átalakították, a turulmadarat 
leszerelték. Közel ezer székelyhídi lakos, 
valamint a környező településekről és 
Magyarországról meghívott vendég fel-
emelő pillanatokat élt át az újraavatón, 
amelynek megvalósításában orosz-
lánrészt vállalt dr. Kéri Gáspár tag-
társunk.

2001. május 13. Szalacson emléktáb-
lát avattunk a rendbe hozott négylyu-
kú műemlék hídon. György Irén tanárnő 
tartott előadást a műemlékről, Kováts 
Lajos az Érmellék hajdani mocsárvi-
lágát, Szabó István tanár az Érmellék 
élővilágát ismertette. Az alkalomból 
Borbély Gábor és Dukrét Géza fórumot 
szerveztek az Ér mocsárvilágának visz-
szaállítása érdekében, kezdeményez-
ve egy természetvédelmi övezet létre-
hozását.

2001. július 22. Csokalyon emléktáb-
lát avattunk Fényes Elek tiszteletére, 
halálának 125. évfordulóján. Az ünnep-
séget egyesületünk szervezte közösen 
Székelyhíd Község Tanácsával, az Ér-
melléki Református Egyházmegyével 
és Csokaly közösségével. Fényes Elek 
munkásságát Borbély Gábor helytör-
ténész ismertette. Dukrét Géza java-
solta, hogy hozzák létre a Fényes Elek 
Társaságot, s válasszák meg annak 

kuratóriumát, elnöknek pedig Cser-
vid Leventét. Emléktáblát avattunk a 
templom falán.

2002. május 1. 150 éves a nagyváradi 
fotográfia címmel emlékülést tartot-
tunk az Egyházkerületi Székház dísz-
termében. A 65 résztvevő között heten 
Magyarországról érkeztek. Dukrét Géza 
röviden ismertette a váradi fotográfia 
történetét, a Budapesten élő Mezey 
András pedig ükapjáról, Mezey Lajos-
ról, az első váradi fotográfusról tartott 
előadást. Az alkalomból a Foto Art Ga-
lériában fényképkiállítást nyitottunk 
a nagyváradi fotóműhelyekből 1860-tól 
1940-ig kikerült családi fényképekből.

2002. július 20-án az Egyházkerü-
leti Székház dísztermében tartottuk 
a 200 éves a magyar muzeológia, 130 
éves a nagyváradi múzeum című emlé-
külést. Bodó Sándor, a Budapesti Törté-
nelmi Múzeum vezérigazgatója A ma-
gyar muzeológia kezdetei, Balassa M. 
Iván, a Szentendrei Néprajzi Múzeum 
címzetes igazgatója A néprajzi múze-
umok története, Lakóné Hegyi Éva, zi-
lahi nyugalmazott muzeológus Múze-
um-alapítási törekvések a Szilágyságban 
címmel tartott előadást. Németi János 
nagykárolyi régész A muzeográfia múlt-
ja és jelene Szatmár megyében, Miklósik 
Ilona temesvári muzeológus A Dél-ma-
gyarországi Történelmi és Régészeti 
Múzeum-Társulat, Tóth János, az Ady 
Endre múzeum igazgatója A nagyvá-
radi muzeológia kezdetei, Kordics Imre 
helytörténész Nagyvárad első állan-
dó múzeuma, dr. Fleisz János történész 

Nagyvárad múzeumi élete a két világhá-
ború között címmel értekezett. Dukrét 
Géza az Erdélyi Kárpát-Egyesület régi, 
kolozsvári néprajzi múzeumáról, a szé-
kelyhídi halászmúzeumról, a nagysza-
lontai Arany-múzeumról, a tenkei ter-
mészetrajzi múzeumról és a belényesi 
néprajzi múzeumról beszélt.

2002. szeptember 21. Székelyhídon 
megszerveztük a turulmadaras telepü-
lések találkozóját. A rendezvényt a re-
formátus templomban tartottuk. Több 
mint hetvenen gyűltek össze a Partium, 
a Bánság és Erdély közel húsz települé-
séről. Dukrét Géza ismertette a felmé-
rő program sikerét, amelynek eredmé-
nye a Turulmadaras emlékműveink című 
kötet, a bizottság könyvkiadásának 20. 
könyve, amelynek témája a turulmada-
ras emlékművek bemutatása. A részt-
vevő települések képviselői emlékla-
pot és a kötet tiszteletpéldányát kapták 
ajándékba.

2002. október 6-án a Társaság (PB-
MEB), közösen a Gálospetri Református 
Egyházközséggel Sass Kálmán mártír-
lelkész tiszteletére emléktábla- és em-
lékszoba-, valamint érmelléki tájház 
avató ünnepséget szervezett. Avató be-
szédet Gazda Klára néprajztudós tartott, 
majd Kéri Gáspár mutatta be a tájházat, 
amelyet szintén ő rendezett be a nagy-
szülői házban az általa gyűjtött tár-
gyakkal.

2003. május 10. A Jubileumi Rákóczi 
Évek megnyitó ünnepsége volt Nagy-
váradon. A tudományos emlékülést 
az Egyházkerületi Székház dísztermé-
ben tartottuk, megnyitó beszédében 
Dukrét Géza felelevenítette nemzetünk 
nagyjait, akiknek tetteit mindig is 
a nemzeti tolerancia, a nemzet egysége, 
a szabadságvágy iránti elkötelezettség 
vezérelte.

2003. november 2. Megemlékező ün-
nepi istentiszteletet tartottak Tenkén 
a református templomban. Tőkés Lász-
ló püspök igehirdetése után Kupán Ár-
pád a Rákóczi szabadságharcról, Borbély 
Gábor a győztes kimenetelű bélfenyéri 

A Partiumi Honismereti Találkozó közönsége a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók-termében 2015 
márciusában (forrás: Reggeli Újság honlapja)
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csatáról tartott előadást. Bélfenyéren 
kopjafát avattunk a csata emlékére 
a régi temetőben. Az avatóbeszédet Duk-
rét Géza tartotta.

2004. szeptember 19. Mezőtelegden 
szoboravató ünnepséget tartottak Bocs-
kai Istvánné Hagymássy Kata tisztele-
tére. Az általunk szervezett tudományos 
ülésszakon, a templomban öt előadás 
hangzott el.

2005. február 17. A Partiumi és Bán-
sági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) Műemlékfelügyeleti Igaz-
gatóság Szegedi Irodája közötti együtt-
működés keretében fényképkiállítás 
sorozatot szerveztünk Sófalvi István 
fotóművész munkáiból Érmelléki bor-
pincék épített öröksége címmel. Az első 
kiállítást február 17-én nyitottuk meg 
Budapesten, a következő színhely Bé-
késcsaba, Szeged és a határmenti Léta-
vértes volt.

2005. november 18. Emlékülést tar-
tottunk Biró József művészettörténész 
halálának 60. évfordulóján. A megem-
lékezést a hajdani zsidó leánygimná-
zium egyik termében tartottuk, ab-
ban az épületben, amelyben Biró József 
született. Dr. Lővei Pál budapesti mű-
vészettörténész felelevenítette Biró 
József munkásságát, aki elsősorban 
Erdély műemlékeit tanulmányozta. 
Dr. Kovács András kolozsvári művé-
szettörténész Biró erdélyi kastélyok-
ról megjelent könyvét méltatta. Emő-
di Tamás műépítész Biró József váradi 
jellegű munkáira helyezte a hangsúlyt. 
Az előadások után megkoszorúztuk 
Biró József emléktábláját, amelyet még 
1994-ben avattunk.

2006. június 10. Bartók-emlékünnep 
volt Nagyszentmiklóson. A zeneszerző 
születésének 125. évfordulójának szen-
telt ünnepséget egyesületünk szervezte 
a helybeli Velcsov Margit tanárnő se-
gítségével. A rendezvényt a Nákó-kas-
tély dísztermében tartottuk, Velcsov 
Margit Bartók Béla és Nagyszentmik-
lós kapcsolatáról értekezett. Péter 

László kolozsvári egyetemi tanár Bar-
tók és Ady című előadását tartotta meg, 
majd Tácsi Erika (Temesvár) ismertet-
te a temesvári Bartók Béla Kórus tör-
ténetét. A műsor után Dukrát Géza be-
mutatta Velcsov Margit Bartók Béla és 
Nagyszentmiklós. 1971–2006 című köte-
tét, majd megkoszorúztuk Bartók Béla 
szobrát.

2007. július 8. Csokalyon Fényes Elek 
születésének 200. évfordulóján emlé-
keztünk. A rendezvényt közösen szer-
vezte a PBMET, a Fényes Elek Társaság 
és a helyi önkormányzat. A csokalyi re-
formátus gyülekezeti teremben Kupán 
Árpád Fényes Elek a helytörténet, hon-
ismeret úttörője, Dukrét Géza Magyar-
ország fizikai és gazdaságföldrajzi képe 
Fényes Elek műveiben, Cservid Levente 
Fényes Elek csokalyi emlékezete címmel 
tartott előadást, Borbély Gábor a bihari 
tájat és gazdaságot taglalta.

2007. augusztus 30. Emlékülés és 
táblaavatás Hegyesi Márton tisztele-
tére, halálának 100. évfordulóján. Je-
len volt a Határon Túli Magyar Em-
lékhelyekért Alapítvány tagjai: Révász 
Gizella, Szendrő Dénes és Flóris János. 
Kupán Árpád Hegyesi Márton életét és 
munkásságát ismertette. Szendrő Dé-
nes az 1849. április 6-án lezajlott isa-
szegi csatáról beszélt, Dukrét Géza is-
mertette Hegyesi Márton 1885-ben 
megjelent Bihar vármegye 1848–49-ben 
című történelmi monográfiáját. A Par-
tiumi Keresztény Egyetem udvarán el-
helyezett emléktáblánál Tőkés László 
püspök mondott avatóbeszédet. A táb-
lát Révász Gizella és Flóris János lep-
lezte le.

2008. május 17. A Magyar Művelődé-
si Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 
valamint a PBMET Hagyomány és köz-
művelődés címmel tanácskozást szer-
veztek a civil szervezetek szerepéről 
a közművelődésben a Partiumi Keresz-
tény Egyetem Bolyai-termében.

2009. augusztus 22. Érsemjénben 
Kazinczy Ferenc születésének 250. év-
fordulóján A bölcsőtől a sírig címmel 
emlékülést szerveztünk a helyi önkor-
mányzattal a Fráter Loránd Művelő-
dési Központban. A több mint kétszáz 
résztvevő előtt Taar Erzsébet (Érsem-
jén) Kazinczy és Érsemjén, Fehér Jó-
zsef (Sátoraljaújhely) Kazinczy és Alsó-
regmec, Kiss Endre József (Sárospatak) 
Kazinczy és Sárospatak, Kováts Miklós 
(Kassa) Kazinczy és Kassa, Kováts Dá-
niel (Szeged) Kazinczy és Széphalom, 
Bakó Endre (Debrecen) Kazinczy Ferenc 
a debreceni irodalomtörténet-írás tük-
rében, Debreczeni-Droppán Béla (Buda-
pest) Kazinczy-ünnep 1859-ben címmel 
értekezett. A bölcsőtől a sírig című előa-
dás-gyűjteményt Dukrét Géza, a kötet 
szerkesztője ismertette.

2010 februárjában Érmihályfalván 
szervezték meg a II. Máté Imre szava-
lóversenyt gyermekeknek Fölidézem ér-
parti csöndes falumat címmel. A rendez-
vény szervezői Bokor Irén, Szalai Ilona, 
Baricz-Nánási Noémi voltak.

2010. június 6. Néprajzi, iskolai 
és egyháztörténeti múzeumot avattak 
Kökényesden. Az intézmény létrejötte 
Fazekas Lóránd nyugalmazott tanár-
nak köszönhető, aki 1974-ben kezdte 
el gyűjteni a Túr menti település régi 
tárgyait.

Érsemjénben Kazinczy 
Ferenc születésének 250. 

évfordulóján A bölcsőtől 
a sírig címmel emlékülést 

szerveztünk a helyi 
önkormányzattal a Fráter 

Loránd Művelődési 
Központban.

A Partiumi Honismereti Konferencia megnyitója a Károlyi-kastélyban 2013. szeptember 6-án. Képek: 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
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2010. június 13. Széchenyi István ha-
lálának 150. évfordulója alkalmából 
megemlékező ünnepélyt szerveztünk 
Bihardiószegen. Kupán Árpád Széchenyi 
István bihari kötődései címmel tartott 
előadást.

2011. március 19. A Jubileumi Rákóczi 
Évek záróülése Nagykárolyban. Az ülést 
a Nagykárolyi Esperesi Hivatal ülés-
termében rendeztük. A nyolc év alatt 
(2003–2011) összesen tizenegy tudomá-
nyos ülésszakot szerveztünk különbö-
ző helyszíneken, összesen 60 előadás 
hangzott el, amelyek alapján öt kötet 
jelent meg Jubileumi Rákóczi Évek – Is-
tennel a hazáért és a szabadságért cím-
mel. A négy meghirdetett pályázatra 
23 dolgozat érkezett, amelyeket felnőtt 
és diák kategóriában bíráltunk el. Rá-
kóczi nyomában hét kirándulást szer-
veztünk, egy kiállítást nyitottunk meg, 
kopjafát avattunk Bélfenyéren, emlék-
táblát lepleztünk le Egerben, Zsibón 
és Borsiban.

2013. május 1. Borosjenőben ren-
dezték meg a XIX. Horváth Béla-sza-
valóversenyt, amelyet elindításától 
kezdve Vajda Sándor szervezett és ve-
zetett. A rendezvényen olyan gyerme-
kek, fiatalok vesznek részt az egész ré-
gióból, akik önhibájukon kívül sem az 
óvodában, sem az iskolában nem ta-
nulhatnak magyarul, anyanyelvüket 
a szülőktől, de főleg a nagyszülőktől 
tanulták meg.

2014. június 22. Újranyílt Wilhelm 
Sándor halászati múzeuma Székelyhí-
don Halászat és vadfogás címmel.

2014. november 22. Érmihályfalván 
koszorúzással, műsorral és kiállítás-
sal emlékeztek meg az első világháború 

helyi hőseiről. A kiállítási tárgyak, ké-
pek, levelek, és a 94 hős katonáról ösz-
szegyűjtött anyag feldolgozása és rende-
zése Szilágyi Andrea és Kovács Rozália 
munkája. Kovács Rozália Emlékezünk 
címmel ismertette a kiállított fotókat 
és beszélt az összegyűjtött anyag jelen-
tőségéről.

2014. december 11. Erdei János törté-
nelmi vetélkedőt szervezett Szilágysom-
lyón Kiss Zoltán kolléga segítségével. 
Nyolc, egyenként háromfős csapat vett 
részt hat iskolából. Meghívott és előadó 
volt Csulák Péter kolozsvári konzul.

2015. november 20–26. Felmérő prog-
ram zajlott a Hegyközben. 20-án Hegy-
közszentimrén megalakult a Hegyköz 
Kollégium. Tudományos vezetőnek Duk-
rét Gézát kérték fel. 24-én ellenőrző kör-
úton voltunk a Hegyközben, 26-án be-
számolót tartottunk.

2016. június 1. Temesváron a Bartók 
Béla Vegyeskar fennállásának 45. év-
fordulóján Tácsi Erika, a kórus vezetője 
ünnepélyt szervezett a Bartók Béla Lí-
ceumban.

2016. július 10. Összeült Hegyközszál-
dobágyon a Hegyköz Kollégium. A közel 
ötven felmérő beszámolt a munkájáról, 
minden faluról külön-külön.

2016. augusztus 12-től kezdve elin-
dítottunk egy tevékenységi sorozatot 
a várban, a székhelyünk melletti ta-
nácsteremben. Kéthetente rendezvénye-
ket szervezünk, az első előadás Pásztai 
Ottó Nagyvárad híres családjai – A Grósz 
család volt.

2017. május 20. Őrizd a várat címmel 
református egységnap volt. Ennek ke-
retében konferenciát szerveztünk A re-
formáció kezdetei a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerületben címmel. 
Kilenc egyházmegye ismertette a refor-
máció kezdeteit. A konferenciát Dukrét 
Géza szervezte, anyaga külön kötetben 
jelent meg a szerkesztésében.

2017. június 2–4. Érmihályfalván 
Szomszédolás címmel helytörténeti ver-
seny volt diákoknak hét csoportban Szi-
lágyi Andrea vezetésével.

2018. február 15-én megalakítottuk 
a Bihar Megyei Magyar Értéktár Bi-
zottságot.

Ezek mellett számos rendezvényt 
szerveztek Aradon, amelyeknek főszer-
vezői Ujj János, Puskel Péter és Berecz 
Gábor voltak, valamint Szatmárnéme-
tiben, ahol Fazekas Lóránd és Bara Ist-
ván tevékenykedtek.

Meg kell említenem, hogy ebben a 25 
évben összesen 22 honismereti kirándu-
lást szerveztünk, de ide kell még számí-
tani a háromnapos konferenciák harma-
dik napi kirándulásait, tehát összesen 45 
honismereti kirándulást szerveztünk.

Fontos megvalósításunk a honlapunk 
elkészítése, amelyet bárki megtekinthet 
a világhálón, a www.pbmet.ro címen.

Sokrétű tevékenységeink elismerése-
ként egyesületünk és egyes tagjaink szá-
mos kitüntetést kaptak. Egyesületünk 
megkapta a Pro Partium-díjat, a Podma-
niczky-díjat és a Kós Károly állami díjat, 
valamint számos díszoklevelet.

Egyesületünk 2001-ben megalapí-
totta a Fényes Elek-díjat, amelyet azok 
kapnak, akik kimagasló eredményt ér-
tek el a helytörténeti kutatómunkában, 
történelmi örökségünk megóvásában, 
a honismereti nevelésben. Tizenhét év 
alatt 44 tagtársunk érdemelte ki a dí-
jat. 2005-től olyan személyiségeknek is 
odaítéltük a kitüntetést, akik saját tele-
pülésükön példamutató módon végezték 
hagyományőrző tevékenységüket, mint 
Balazsi József, Érsemjén polgármestere, 
Hasas János, a Pro Rév Egyesület elnö-
ke, Bognár Levente, Arad alpolgármes-
tere, Kovács Zoltán, Érmihályfalva pol-
gármestere, Révász Gizella, a Határon 
Túli Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, 
Bátori Géza, Bors polgármestere, Gaal 
György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő 
Társaság elnöke.

Egyesületünk 2001-ben 
megalapította a Fényes 
Elek-díjat azoknak, akik 

kimagasló eredményt 
értek el a helytörténeti 

munkában.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság tevékenységét 2015-ben Rimanóczy-díjjal 
ismerték el. Ciucur Losonczi Antonius felvétele (forrás: Erdély Online)
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ermes Lajos 1896-tól a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem torna- és ví-
vómestere volt. Korának neves all-round 
sportolója, a magyar sport legnagyobb 
agitátora volt, kinek nézetei sokszor jó-
val megelőzték korát. Ugyanakkor sok-
szor kétes viselkedésű sportvezető volt, 
aki mindent megtett az általa szer-
vezett események népszerűsítésének 
érdekében.

Miért annyira különleges személyi-
ség Vermes? Ezt a kérdést igen nehéz 
megválaszolni egy mondatban, a válasz 
több mint száz éve megosztja a magyar 
sporttörténet kutatóit. Vermes Lajos 
a modern olimpiai mozgalmat meg-
előző időszak zseniális „bolondja”, aki 
képes volt arra, amire senki más: ak-
kor szervezett a délvidéki Palics-fürdőn 
olimpiát, amikor a modernkori olimpiai 
mozgalom még álomként sem létezett; 
ugyanakkor érmeit eladva megépítette 
Magyarország első velodromját az 1890-
es évek elején!

Volt ugyanakkor egy másik szemé-
lyiség is, akinek lódításai, sokszor gát-
lástalan ferdítései több rosszat tettek 
a sport-hírnevünknek, mint jót. Ver-
mes egy Münchhausen bárója a magyar 
sportnak, legendák, zseniális meglátá-
sok és anekdoták gyűjteménye az ő éle-
te. A sok helyen a Bikfalvi előnevet is 
használó István János a kolozsvári tu-
dományegyetem joghallgatója, Vermes 
Lajos és vívómester társa, Chappon La-
jos tanítványa volt.

És akkor lássuk a történetet. Hely-
szín: Kolozsvár, az 1903 májusában ren-
dezett egyetemi vívóakadémia.

Az esemény – ahogyan 
a fővárosi sportsajtó látta
„A kolozsvári F. J. Egyetem vívóintézete 
vívóakadémiát rendezett, mely nagy-
számú közönség előtt folyt le. Az ered-
mények a következők:

Középiskolai tanulók tőrversenye. 
1. Zenker B., 2. Repeczky A.

Egyetemi hallgatók kardversenye. 
1. István J., 2. Kiss Géza.

Mesterek tőrversenye. 1. Chappon S., 
2. Tóth Ferencz.

Mesterek kardversenye. 1. Vermes 
Lajos, 2. Agrima Gy. és Tóth F., Chap-
pon, Hoffmann. (Sport-Világ, 1903. má-
jus 31.)

Egyszóval: a fővárosi sportsajtó kö-
zölte a kolozsvári szervezőktől érkezett 
rövid tudósítást.

Amit a történetről 
feljegyeztek
A kiindulópontot az említett akadémián 
rendezett, az egyetemi hallgatók számá-
ra kiírt vívóverseny jelentette. Négyen 
jelentkeztek, István János pedig a dön-
tőben legyőzte Kiss Gézát. Egy helyi kis 
verseny volt, a győztes nevére kevesen 
figyeltek fel. A bomba viszont 1907-ben 
robbant, amikor a Sport im Bild dr. Ist-
ván Jánost, mint magyar bajnokvívót 
mutatta be fényképes tudósításában – 
Vermes Lajos közlése alapján.

Ekkor már a magyar kardvívásnak 
nemzetközi hírneve volt, így nem csoda, 
hogy a budapestiek azonnal felháborod-
tak. „Ily nevű vívó soha Magyarorszá-
gon bajnokságot nem nyert, sőt sem-
miféle versenyen egyáltalán soha részt 
sem vett. Valószínű, hogy a fent emlí-
tett lap t. szerkesztőségével valaki rossz 
tréfát űzött!” – válaszolt a magyar vívók 
nevében Lestyánszky Dezső.

„Magyarország vívóbajnoka 
– Dr. István János
No lám ezt nem is tudtuk. Mégis csak 
van új dolog az ég alatt. Persze, a hun-
cut német ezt is jobban tudja, mint mi, 
akik — jámborok — azt hittük, hogy 

V

Killyéni András

Bikfalvi István János  
és magyar kardvívó bajnoki címe
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enciklopédia

Magyarország 1905. évi vívóbajnoka Bé-
késsy Béla. Na ja — magyarul. Hanem 
hát a »Sport im Bild« ezt már mégis csak 
jobban tudja — németül!? … Ez évi 15-
ik számában ugyanis a 423-ik oldalon 
ezt írja a német: »Dr. István János egy 
magyar bajnokvívó. István, aki most 
24 éves, már a gimnáziumban is nem-
csak a tudományokban tűnt ki, hanem 
az összes sportgyakorlatokban is. Külö-
nösen rajongott a vívásért és idők mul-
tán ez juttatta őt a bajnoksághoz. Taní-
tója a francia báró Chappon Samu volt, 
akinek minden dicsőségét köszönheti. 
A fiatal jogász a vívóirodalomban is ne-
vet szerzett magának ’a párbaj jogtörté-
neti fejlődése’ című mű megírásával.

1905-ben a Szabadkai Torna Club Ist-
vánt Magyarország bajnokvívójává ne-
vezte ki (Ejha! …) és erre következett 
az ’Erdélyi Vívó és Lövő Club’ elnökévé 
történt megválasztatása«.

A hírecskét gyönyörűen egészíti ki 
a 427-ik oldalon István fényképe, amint 
egy nehéz lovassági kardot szorongat, 
mellén és nyakán pedig óriási bajnoki 
szalagok feszülnek. Rendkívül növeli a jó 
németek előtt a nagy bajnokvívó tekin-
télyét a mellén ragyog számos érdem-
rend, amelyek között egy párban a Szent 
István-rendre és a Lipót-rend csillagára 
véltünk ráismerhetni…” – írta 1907. ápri-
lis 21-i számában a Sport-Világ.

Szegény Bikfalvi István János hiá-
ba jelezte mindenhol, hogy ő komoly 
vívó és ehhez semmi köze, mert Ver-
meséket mindez nem zavarta, volt ne-
kik magyarázatuk mindenre. És nem 
is akármilyen magyarázat. Akiket az 
igazság nem vezethette félre címmel ezt 
írta ugyanis 1907. április 28-i számában 
a Sport-Világ:

„»Az Erdélyi Vívó és Lövő Club«-nak f. 
hó 22-én tartott rendkívüli közgyűlése 
megbotránkozással (!) vette tudomá-
sul nagyra becsült elnökének, bikfalvi 
István János ügyvédjelöltnek a meg-
támadtatását. Nem szükséges kom-
mentárt fűznünk István János sport 
működéséhez és elért fényes eredmé-
nyeihez, hanem egyszerűen hivatko-
zunk 1903. május 21-én, 1904. március 
14-én Kolozsvárott tartott országos ver-
senyekre, amelyek versenybíróságában 
voltak: gróf Lázár Vince, báró Bánffy Al-
bert, báró Wildburg Aladár, báró Jósika 
Samu, Sárpy György, dr. Sárpy István, 
Sárpy László, dr. gróf Vass György, báró 
Chappon Samu, Gyulay Richard cs. és 
kir. kamarás, gróf Béldi Ákos főispán, 
Dózsa Endre cs. és kir. kamarás stb. 
előkelő urak, akik látták, hogy István 
János mind a két ízben I-ső díjat nyert 
(arany érmet, okleveleket és tisztelet-
tárgyat) s mely versenyeken Czenker 

Béla, Repeczky Andor is az akadémiai 
vívásban I-ső díjat nyertek és győzel-
met arattak. István János 1904. dec. 17-
én Hátszegen tartott vívóversenyen is 
arany érmet nyert, mint a KEAC kikül-
dött alelnöke, mely versenyeredmény 
is jegyzőkönyvileg van megörökítve 
a KEAC-ban. Ezen eredményei mellett 
számos házi vívó és céllövő-versenye-
ken nyert első díjat, mely utóbbiban 
Sárpy László, legkiválóbb lövője az or-
szágnak, mestere volt. Az is tény, hogy 
a »Perdöntő bajvívások jogtörténeti 
fejlődése és büntetőjogi alapja« című 
műve általános feltűnést keltett szak-
körökben.

Mi az »Erdélyi Vívó és Lövő Club« ne-
vében tiltakozunk az ilyen alaptalan 
megtámadtatások ellen, a melybe Ist-
ván János nagyrabecsült elnökünket 
részesítették s midőn sajnálattal vesz-
szük tudomásul megtámadtatását, irá-
nyában érzett szeretetünk és bizalmunk 
még erősebben fokozódik. Az »Erdélyi 
Vívó és Lövő Club« f. hó 22-én tartott 
rendkívüli közgyűlésének jegyzőköny-
vi kivonata. Báró Apor István s.k., báró 
Apor József s.k., gróf Kuun Zsigmond 
s.k., gróf Logothetti Arisztid s.k., Deák 
Gábor s.k. főtitkár és jegyző.”

Első olvasására az ártatlan kolozsvá-
ri olvasó igazán botrányosnak érezhet-
te, ahogyan a budapesti sajtó és néhány 
vívómester lekezelte a kolozsváriakat. 
Biztosan zavarta a fővárosiakat, hogy 
náluk fényesebb sikereket értek el „Er-
dély fővárosának” vívói. Valószínű so-
kan elhitték ezt akkoriban Kolozsváron, 
ha Vermestől vagy Chappontól hallot-
ták: mindez egy aljas kampány része, 
és ezért kell a kolozsvári vívók otthon 
rendezzenek országos versenyeket, mert 
itt vannak megfelelő feltételek, hogy a 
viadori címeket őszintén kioszthassák a 
legjobbaknak.

Volt azért jónéhány apróság, amelyet 
Vermesék nem vettek figyelembe:

1. Azt, ahogy Vermes és Chappon 
a választ megfogalmazták, semmi-
képp sem nevezhetjük hazugságnak, 
inkább az igazság kiherélésének. Hi-
szen az említett versenyek megtörtén-
tek, sőt István János valószínű győzött 
is – ezt a Sport-Világban közölt tudó-
sítás is jegyezte 1903-ban. Csakhogy 
ez az egyetemi hallgatók számára ki-
írt versenyszám volt, ahol négy he-
lyi vívó versenyzett egymás ellen. Ezt 
Vermes nyugodtan jegyzőkönyvezhet-
te, mint országos bajnokságot, s még 
aranyérmet is oszthatott, attól még ez 
egy – nyugodtan mondhatjuk: jelen-
téktelen – helyi versenyszám maradt. 
De mindenféle hasonló adat (milyen cí-
mért versenyeztek, mi volt a fődíj stb.) 

egyaránt hiányzott a budapesti sajtó-
nak elküldött versenyhirdetésből, illet-
ve a tudósításból.

2. Sárpy László legkiválóbb lövője 
az országnak. Lehetséges, bár a rendelke-
zésre álló adatók ezt semmiképp sem tá-
masztják alá. Vermes szerint biztos, hi-
szen ő azt vette alapul, hogy az 1903-ban 
rendezett budapesti Szemere nemzetközi 
céllövő versenyen elért hetedik helyével 
Sárpy érte el a legjobb eredményt a ma-
gyar céllövők közül. Ez őt természetesen 
feljogosította arra, hogy kikiáltsa Sárpy 
Lászlót a legjobb magyar céllövőnek.

3. Vermes és Chappon a helyi arisz-
tokrácia nevében, az ő személyes tekin-
télyük használatával próbálták igazolni 
ferdítéseiket. Erre pedig hamar felfi-
gyeltek az érintettek. Nem ez volt sem az 
első sem az utolsó ilyen eset, ám senki 
sem szerette, ha átverik. Vermes szeren-
cséjére sportmúltját tisztelték Kolozs-
váron, így a „szerethető bolond” meg-
tarthatta állását az egyetemen az első 
világháborúig, s bár elfordultak tőle, de 
nem gyűlölték őt. Máshol valószínűleg 
rég kirúgtak volna állásából, valami-
ért viszont Kolozsváron elnézőek voltak 
vele. Szegény Apor báróék pedig azt sem 
tudták, mit igazoltak aláírásukkal.

4. Az Erdélyi Vívó és Lövő Club való-
színű nem rendelkezett semmilyen hi-
vatalos működési engedéllyel. A Monar-
chia idejében bármilyen egyesületnek 
(nem csak sport terén) a működési sza-
bályzatát fel kellett terjesztenie a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, 
és csak a jóváhagyás megszerzése után 
működhetett hivatalosan. Nem megle-
pő tehát, hogy Vermes és Chappon spor-
tolóinak csapata a Kolozsvári Egyetemi 
Atlétikai Club (KEAC) színeiben verse-
nyeztetett.

5. Vermest és Chappont ismét nem 
érdekelte, hogy a külföldi barátaik-
hoz küldött ilyen jellegű írásaik a ma-
gyar vívósportot járatták le Európában, 
ugyanakkor a budapestiek, érthető mó-
don, azonnal a KEAC ellen fordultak. 
A Kolozsváron rendezett verseny halla-
tán mindenki nevetett, emiatt nem jött 
ide neves sportoló. Szerencsére számos 
lelkes szakembernek sikerült később 
mindezt feledtetnie. Ebben oroszlán-
részt vállalt Gerentsér László, aki csen-
desen, kitartóan és korrektül dolgozott 
a kolozsvári egyetem vívótermében.

Végszó helyett

Ezek után már csak egy kérdés ma-
radt: Vermes és Chappon elhitték mind-
ezt? Ki tudja? Most az egyszer hagyjuk 
ezt a kérdést megválaszoltalanul.
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A marosvásárhelyi református kollégium (ma a Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 1914-ben (forrás: 
www.marosvasarhelyi-kepeslapok.blogspot.com)

arosvásárhely művészeti élete vele kez-
dődik”1 , s ha így van, máig sem jutott 
elegendő méltányos figyelem mun-
kásságára és személyére. Gulyás Ká-
roly (1873–1948) Debrecenben született 
(unokatestvére Medgyessy Ferencnek), 
a budapesti Mintarajziskolában szer-
zett rajztanári oklevelet (1896). Taní-
tott Kisújszálláson, mások mellett 
Móricz Zsigmondot is (Móricz a Forr 
a bor Csordás tanárát róla mintázta). 
Az 1902/1903-as tanévtől kinevezték 
a marosvásárhelyi református kollégi-
um rajztanárának. Kinevezése szerint 
„a mértani és szabadkézi rajz tanára. (…) 
Főtárgyai a rajz és a szépírás, emellett 
időnként görögpótló rajzot, mértani raj-
zot, magyar nyelvet és mennyiségtant 
tanít. (…) Mindvégig ő a rajzszertár őre”.2

Első mondatunk a rajztanárra, a kép-
zőművészre vonatkozik, aki több tehet-
ség elindításában meghatározó szerepet 
vállalt. Barcsay Jenő, érettségije után 
fölkereste, megmutatta neki a kezdő 
képeit, s ő „szeretettel végignézte”, majd 

kijelentette: „tehetséges vagy”, és elvit-
te Soófalvy Illyés Sándorhoz, akinek 
az anyagi támogatása tette lehetővé 
Barcsaynak a tanulmányai megkezdé-
sét a budapesti Képzőművészeti Főis-
kolán.3 Gulyás tanította és egyengette 
az útját iskolai kiállításokon és írásai-
ban is Vida Árpádnak,4 Bordi Andrásnak, 
Andrássy Zoltánnak, Dabóczy Mihály-
nak. Az ő tanítványa volt a művészeti 
írásba bekapcsolódó M. Kiss Pál és Vá-
sárhelyi Ziegler Emil.

1907-től tanári munkája mellé el-
vállalta a Teleki Téka őrének, könyvtá-
rosának a munkakörét is. Ettől kezdve 
„a könyv és a kép között”5 telt az élete. 
Szolgálati lakást kapott a Téka épületé-
ben, s ezután ennek a kertjében festettek, 
rajzoltak a tanítványai, és ő korrigál-
ta a munkáikat. A könyvtárban föltáró 
és rendszerező munkát végzett a köl-
csönzések intézése mellett. A muzeális 
gyűjtemény megismerése tette lehetővé 
számára egy-egy fontos dokumentum 
földolgozását és publikálását. „A Teleki 

„M

Sümegi György

Gulyás Károly válságos éve 
1935-ben

Gulyás Károly 
Debrecenben 

született, a budapesti 
Mintarajziskolában 
szerzett rajztanári 

oklevelet. Móricz 
Zsigmond a Forr a bor 

Csordás tanárát róla 
mintázta.



LXXI. évfolyam 2018. augusztus • 25

emlék-lapok

Téka egész története folyamán az egyik 
leghosszabb ideig szolgált, leghűsége-
sebb és legszorgalmasabb könyvtárosa, 
Gulyás Károly 1907. november 10-től 1942. 
május 1-ig volt kezelő könyvtáros”. A Te-
leki Tékában ő „az első tékárius, aki tu-
dományos igénnyel kezeli a könyvtárat”, 
ám „teljes szívvel-lélekkel igazán csak 
a kollégiumból való nyugdíjazása után 
tudta belevetni magát a munkába”. Noha 
éppen a nyugdíjazott rajztanár és tékári-
us nehéz helyzetbe került: „1931-től 1936-
ig a kezelő könyvtáros Gulyás Károly és 
a főkönyvtáros Szigyártó Gábor egyál-
talán nem kaptak fizetést, valószínűleg 
1936-ban, visszamenőleg jutottak végül 
bérükhöz és a fűtési-világítási költségek 
megtérítéséhez. Ez a helyzet különösen 
Gulyást rendkívül súlyosan érintette, 
tanári nyugdíja is késvén, gyakorlatilag 
nyomorgott”.6 Ebben a kétségbeesett ál-
lapotában, kilátástalannak tűnő helyze-
tében írta az alábbi segítség-kérő levelét7 
Papp Aurél (Aurel Popp) festőművésznek, 
Szatmárra:

„Drága jó Barátom Aurél,
elhiheted, rettentő sokat tusakodtam 

magamban, míg arra az elhatározásra 
jutottam, hogy ezeket a rettenetes soro-
kat leírjam, szomorúra változott jelen 
sorsomat feltárjam előtted.

Mindenekelőtt azonban leghálásabb 
köszönetemet azért a soha meg nem 
érdemelt kitüntető, spontán baráti fi-
gyelmedért és Reád valló teljes jóságo-
dért, hogy annyi idő óta se felejtkeztél 
meg hajdani barátodról, közös kedves 
Gazdag8 barátunk figyelmét kétszer is 
felhívtad rám, szegényre, majd – sze-
mélyesen informáltattad Édes Maga-
dat – rólam, felőlem.

Ez a nemes baráti megnyilatkozás 
nékem felejthetetlen élmény lesz min-
denkor, amint kifejeztem Lajos előtt: bár 
személyesen tisztelhettelek volna, hogy 
olyan soha nem változó szeretettel ölel-
hettelek volna magamhoz, amilyennel 
annak idején ott éltünk Szatmáron.

Elmondta Gazdag, művészetednek ki-
teljesedését, leírta kompozícióidat, meg-
rázó erejű stíluskészségedet, Édes Ma-
gad lelke mélyéről merített mélységes 
elgondolásaidat, a ma divatos »izmu-
soktól« mentes, egészséges felfogásodat, 
úgy mutatott be egészen, olyan hűsége-
sen, amilyennek én ismertelek.

Mégis nagyon boldog voltam, hogy 
mindezeket első, megbízható, baráti 
szájból hallhattam; nem azért, mintha 
meg nem lettem volna győződve enélkül 
is a Te magasanjáró gondolkozásodról, 
hanem ez a humánum nekem olyan jól 
esett, ezeket újra megtudnom, hogy azt 
kimondani sem tudom.

Régi bámulatom irányodban sok 
mindennel bővült azóta, hogy utoljá-
ra voltunk együtt, én, egy szerencsét-
len nemzet fia, megettem az életemet 
62 esztendős koromra, aberráltam9 az 
»alte Liebé«-től,10 a rajztanárkodást tet-
tem élethivatásommá, a művészetnek, 
az általad olyan magasra emelt grand 
art lobogója mellől elállottam, aztán 39 
évi életmunkám eredménye romjaihoz 
így érkeztem el, ahogy itt leírva kapod, 
ami mind azóta történt máról-holnap-
ra körülöttem, mellettem, hogy Gazdag-
gal itt azokat a kellemes órákat töltöttük 
a Reád való emlékezésben.

El akarják venni egyik egzisztenci-
ámat, Aurél, a könyvtárat, ami 28 éve 
hajlékot ád nekem, és nem akarják 
megadni azt a csekély, körülbelül havi 
3500 lejes nyugdíjamat, ami kisebbsé-
gi mivoltom dacára is úgy kijárna né-
kem, mint öregebb, szintén kisebbségi 
társaimnak!

Akinek a földön már semmije sin-
csen, ne féljen, csak pártját fogja a jó 

Isten… így írta ezt egyik nagy írónk, 
hanem mindez röviden fogva így szól 
modernül: S. O. S. – mentsd meg lelkem, 
erre a baráti szívességre kérlek, boldo-
gult drága öcséd emlékére!

Minden összeomlott körülöttem, 
mellettem, most, de szinte momen-
tán, ahogy írtam, nagy keserűségem-
ben. Nyugdíjam a Ministerul Finanțel-
or Consiliul de Administrație al Casei 
Generale de Pensiuni Comisiunea de 
Censiumi-nál hallgat a Casa Generală 
de Pensiuni No 35529, 16 júl. 1935 alatt, 
mikor nekem se szerzett, se öröklött va-
gyonom nincsen, és meg van rekedve, 
a téka meg, ahol 28 éve lakom – most 
ingott meg, úgyhogy maholnap hajlék-
talan vagyok, a szó legkeresetlenebb ér-
telmében, aztán: közel s távolban senki, 
aki hónom alá nyúljon rettenetes hely-
zetemben!

Őszintén tártam fel szomorú én 
helyzetemet –, tépd össze az egész írást, 
ha Tenéked, lelkem barátomnak csak 
egy legkisebb kellemetlenséget okoz-
tam véle.

Viszont, ha van modus vivendi egy 
olyan méltán magas pozícióban lévő jó-
barátnak, amilyennel Benned dicsek-
szem – megkönyörülni rajtam – ne ter-
heltessél. Drágám, belényúlni életem 
sorsának kerekébe – úgyse soká élhe-
tek már én az én nehezen fujtató rossz 
tüdőmmel, rossz szívemmel; sok magas 
barátod lesz ott az Astra gyűlésen, vala-
melyiknek ajánld jóságos figyelmébe el-
árvult ügyemet; hazámban, Debrecen-
ben sem jártam 1918 óta, ki se tettem a 

„El akarják venni egyik 
egzisztenciámat, Aurél, 

a könyvtárat, ami 28 éve 
hajlékot ád nekem, és 

nem akarják megadni azt 
a csekély, körülbelül havi 

3500 lejes nyugdíjamat...”

 Gulyás Károly levelének első oldala   Gulyás Károly: A Teleki Téka olvasóterme, 1933 
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lábamat ebből a királyi Erdélyből, Ro-
mánia földjéről, ha magas korom dacá-
ra nem is tudtam volna mindezt édes 
anyanyelveden megírni, de tudom, hogy 
Te ezt az én fogyatkozásomat nem ro-
vod fel bűneim sorába, Te a régi vagy én-
hozzám, és én azzal a régi, igaz baráti 
hűséggel és őszinteséggel tárulkoztam 
most ki előtted, ahogy kél és száll a szív 
viharja, mint a tenger vésze, a fájdalom 
a boldogságnak legszebb alkatrésze, ímé 
az én irántad érzett határtalan kedves-
ségedhez nem is mérhető boldogságom-
ba most, éppen most mart belé a fájás 
– megbocsáss az őszinteségért, ne vedd 
helyzetkínálta kihasználásnak –, de 
nincs kinek panaszkodnom, ha nem ne-
ked, akinek, szomorúan hallottam: szin-
tén voltak sajnos – emberi fájdalmaid.

Ismétlem, Lelkem – dobd tűzbe egész 
én írásomat, ha nem tudsz hozzászól-
ni, de – világért sem érintse ez hajdani 
igaz, újra megköszönt drága figyelme-
det szerencsétlen Károlyod iránt, aki 
Téged változatlanul fog mindig szeretni 
ezután is, odáig is agyba-főbe csókollak, 
igaz, meleg szeretettel

Gulyás
Târgu-Mureș, 1935. IX/15.”

Végül megoldódtak Gulyás Károly va-
lóban súlyos problémái, mert 1942-ig to-
vább dolgozott tékáriusként, és így ma-
radhatott a szolgálati lakásban is. Gulyás 
szatmári együttlétükre és barátságukra 
hivatkozik a levélben, de annak címzett-
je (ő maga is sok problémával küszködve) 
valószínűleg nem tudott segíteni tevőle-
gesen a támogatást kérőnek.

Gulyás Károly a tanári és könyvtá-
rosi működése mellett s mindkettőhöz 

nagyrészt kapcsolódóan rendszeresen 
publikálta írásait. Legelőször történe-
ti tárgyú elbeszélésekkel próbálkozott, 
majd művelődéstörténeti és képzőmű-
vészeti cikkeket, tanulmányokat írt. Dol-
gozatainak fontos hányada Marosvásár-
hely kultúrtörténetéből veszi a tárgyát: 
a Teleki Téka története, a Bolyaiak, a vá-
sárhelyi zenélő kút, Teleki Sámuel élete, 
az ő marosvásárhelyi könyvtáralapítá-
sa, közlések a Teleki Téka levél-fondjából 
(Kazinczy Ferenc, Benkő József, Aranka 
György, gr. Festetich György, gr. Széchenyi 
Ferenc levelei gróf Teleki Sámuelnek).

A képzőművészeti tárgyú írásainak 
fontos része az erdélyi magyar képzőmű-
vészet problémáit, elmaradottságát, hát-
rányos helyzetét tárgyalja. Hozzászólt 
az Ellenzék vitájához: Hogyan állunk kép-
zőművészetünk ügyével? Írásában meg-
védte az iskolai rajzoktatást és sum-
mázva kijelentette: „Mindenhez pénz 
szükségeltetnék, ezen semmiféle elmé-
let nem segít, de még az Erdélyi Szépmí-
ves Céh sem, mert az erkölcsi támogatás 
magától értetődő nemes gesztus, de váll-
veregetésből a Barabás Miklós Céhtől is 
eleget kapott képzőművészetünk.”11

Elbeszéléseit és művelődéstörténeti 
tárgyú írásait ő maga illusztrálta. Ba-
goly Bandi lakodalma című gyermek-
regényében12 is a saját kísérőrajzai je-
lentek meg. A Cimbora és a Pásztortűz 
illusztrátora, munkatársa a Zord Idő, 
a Vasárnap, az Ifjú Erdély és az Erdé-
lyi Szemle című lapoknak, folyóira-
toknak.13 Kós Károly és Krizsán János 
mellett illusztrátora a Fekete Magyar-
ország14 című kötetnek, amelyben sze-
retett munka- és lakhelyét rajzol-
ta meg: A Marosvásárhelyi Teleki Téka 
kertje, A Teleki Téka olvasóterme 
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Az egykori budapesti mintarajziskola homlokzata, ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem épülete 
(forrás: Artmagazin Online - MKE Könyvtár, 1878–1879-es évkönyv melléklete)



LXXI. évfolyam 2018. augusztus • 27

könyvesház

átlag kolozsvári legfeljebb hallott róla, 
hogy Kolozsvárt működik egy különle-
ges szakiskola, amelyben a siketeket, 
s egy másik, amelyben a vakokat ne-
velik-oktatják. Azt már csak kevesen 
tudják, hogy hol és mióta működnek 
ezek a tanintézetek, s még kevesebben, 
hogy milyen munka folyik bennük. Na-
gyon keveset írtak róluk, s ennek fő oka, 
hogy e fogyatékosságoktól megkímélt 
tollforgatók félnek, idegenkednek be-
tekinteni ebbe a különös világba, nem 
is tudják beleélni magukat az ottani 
élethelyzetekbe.

A két kolozsvári tanintézet felállítá-
sának kezdeményezője Szvacsina Géza 
városi főtisztviselő, majd 1898 és 1913 
közötti polgármester volt. Ő írta a va-
kok intézetének első évi tevékenységé-
ről szóló jelentésben a következő meg-
ható sorokat: „És ha keresem az örökké 
szenvedő emberiség nagy tömegében 
a legszerencsétlenebbeket, nem talá-
lok nagyobb szerencsétlenséget a vak-
ságnál. Mérhet ránk a gondviselés bár-
minő csapást, ha meghagyta szemeink 
világát, a szerencsétlenségben is marad 
számunkra egy szikrája a reménynek, 
hogy földi életünk napja még földerül, 
de akinek szemeire a sötétség éjszakája 
borul, vigasztalást csak a földi lét hatá-
rain túl remélhet, ahol örök világosság 
van”. Évszázadokon át a világtalanok 
kegyelemkenyérre, illetve nyomorgás-
ra voltak ítélve. Jóformán semmilyen 
munkát, megélhetési lehetőséget sem 
kaptak. Csak a 18. század végén léte-
sültek az első látáskárosultakat ne-
velő-oktató intézetek Párizsban (1784), 
Drezdában (1790), Liverpoolban (1791), 
Edinburghban (1793). Bécsben 1804-ben, 
Pesten 1826-ban állítanak fel vakok szá-
mára intézetet. Közel háromnegyed 
századnak kell eltelnie, míg Kolozsvárt 

is akad egy lelkes szervező, aki az itte-
ni intézet alapjait megvesse. S több mint 
egy újabb századnak, hogy akadjon az 
intézet tanári karában egy olyan jól fel-
készült – szintén látássérült – oktató, 
aki megírja az intézet első két évtizedé-
nek történetét.

Katona Lajos 1968-tól 2003-ig volt 
a vakok – immár román tannyelvű – 
intézetének tanára, így belülről ismer-
hette az ott folyó munkát. Az intézet 
igazgatója 1980-ban szólította fel, hogy 
gyűjtse össze az alapításra és az első év-
tizedekre vonatkozó dokumentumokat, 
hogy azokat az alapítás 80. évforduló-
jának megünneplésekor fel lehessen 
használni. Ez a kezdeményezés vezet-
te rá Katonát az iskolatörténeti kutatá-
sokra. A kolozsvári Állami Levéltárban 
és az Egyetemi Könyvtárban kutatott 
sikerrel források után. Öt éven át gyűj-
tötte az anyagot, s igen sajátos módszert 
alakított ki. Egyik kollegája lemásolta 
a talált dokumentumokat, majd eze-
ket felolvasva magnetofonszalagra vet-
ték, s így sikerült a hanganyaggal gaz-
dálkodni. Az összemásolt szövegek több 
mint tíz füzetet igényeltek, a hangosan 
rögzített anyag pedig 40 órát tesz ki.

Az egyik forrást Kolozsvár Szabad 
Királyi Város Tanácsának Iktatói Jegy-
zőkönyve képezte. Itt talált rá az alapí-
tással és működéssel kapcsolatos leg-
több dokumentum adataira. Szerencsés 
esetben a tanácsi üléseken készült jegy-
zőkönyvi kivonatokban az iskolát érin-
tő tárgyalásoknak is nyoma maradt. 
A másik forrás a kolozsvári intézet által 
1900 és 1914 között kiadott évi jelenté-
sek sorozata, melyekből több füzet is hi-
ányzik az Egyetemi Könyvtár állagából. 
Azt meg sem tudta állapítani, hogy 1914 
után jelentek-e meg ilyen nyomtatott 
jelentések. Katona e kötetben [1] csak az 
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Gaal György

A vakok kolozsvári 
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első két évtized bemutatására vállalko-
zik, ekkoriban az intézet hivatalos neve: 
a Vakok Kolozsvári Országos Államilag 
Segélyezett Intézete. 1920-ban átveszi 
a román államhatalom, ezután Insti-
tutul de Orbi din Cluj (1920–1935, Vakok 
Kolozsvári Intézete), illetve Aşezămân-
tul pentru Asistenţa Orbilor (1935–1940, 
Vakokat Segítő Intézmény) az elnevezé-
se. Az 1940-es hatalomváltozást köve-
tően négy évig a Vakok Állami Intézete 
nevet viselte, majd 1945-ben visszakap-
ta 1940 előtti nevét. 1951 és 1958 között 
Şcoala Specială de Orbi (Vakok Speci-
ális Iskolája), 1958-tól 1978-ig a Şcoa-
la Medie Specială pentru Orbi (Vakok 
Speciális Középiskolája), azután Şcoala 
Generală Specială pentru Orbi (Vakok 
Speciális Általános Iskolája) a hivata-
los neve. 1990 óta Liceul pentru Defici-
enţi de Vedere (Látássérültek Líceuma) 
az elnevezés.

A vakok intézetének alapítását meg-
előzte Kolozsvárt a Siketek Intézetének 
a felállítása 1888-ban. Már akkor fel-
merült a vakok számára is egy intézet 
létesítése, de a város költségvetése egy-
szerre két intézmény felállítását nem 
tette lehetővé. 1893-ban a Külső-Közép 
(Honvéd) utcában saját épületet is ka-
pott a Süketnéma Intézet. Berde Mózes, 
az unitáriusok nagy mecénása mind-
két intézet felállításához jelentős ösz-
szeget ajánlott fel. A vakok intézetének 
felállításánál két esemény játszott fon-
tos szerepet. Az egyik Erzsébet királyné 
1898-ban bekövetkezett tragikus halá-
la. Ekkor Kolozsvár a királyné emlékére 
alapítványt hozott létre, majd kimondta, 
hogy az alapítványt egy vakok számára 

létesített intézmény felállítására fordít-
ja. A másik mozzanat a vakok összeírá-
sa 1899-ben Magyarország keleti felében. 
Ebből kiderült, hogy a budapestin kívül 
is szükséges egy vakokat segítő tanin-
tézet felállítása. Az összeíráskor 470 vak 
fiatalt találtak, kik közül csak 38 része-
sült valamelyes házi oktatásban. 175 
olyan 14 év alatti vak gyermeket válasz-
tottak ki, akik alkalmasak lehetnek a 
kolozsvári oktatásra, ezek szüleinek hi-
vatalos felszólítást is küldtek.

A vakok intézetének felállításban 
Szvacsina Géza polgármester játszott 
vezető szerepet. A városi közgyűlés 
1899 elején 19 tagú felügyelő bizottságot 
küldött ki a munkálatok irányítására, 
ebben tanárok, lelkészek, ügyvédek, 
módos polgárok vettek részt. Elnökül 
Szvacsina polgármestert választották. 
A bizottság 1899. április 4-én tartotta 
első ülését. Ezen elfogadták az intézet 
tervezetét, s azt felküldték a minisz-
tériumba jóváhagyás végett. A városi 
közgyűlés 1899. december 22-én elfo-
gadta a felügyelőbizottság összes javas-
latát, s felhatalmazást adott megfelelő 
helyiség kibérelésére. Az intézet alap-
szabályát 1900. március 27-én a kul-
tuszminiszter jóváhagyta. Június 25-
én a városi közgyűlés tudomásul vette, 
hogy az állami költségvetésben 3000 
korona évi segélyt irányoztak elő az in-
tézet részére, s a kultuszminiszter ígé-
retet tett egy szaktanerő kiküldésére. 
Így ősszel megnyílhatott az intézet.

1900. október 15-én tíz beiratkozott 
vak növendékkel a minisztérium által 
Budapestről kirendelt Vucskits János 
szaktanár vezetésével a Honvéd utcá-
ban megnyílt a Vakok Országos Intéze-
te. Országos intézet volt, mert az ország 
bármely megyéjéből felvettek tanítvá-
nyokat. Az oktatószemélyzetet az első 
időkben az igazgató-szaktanáron kívül 
még egy munkamester képezte.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumtól jóváhagyott, 8 fejezetből és 
17 paragrafusból álló Alapszabály ha-
tározta meg a működési kereteket. 
Az intézet célja: „a magyar állam kö-
telékébe tartozó, bármily nemzetiségű 
és vallású fiú és leány vak gyermekek 
közül felvetteket az elemi népiskolá-
nak megfelelőleg” képezni és vala-
mely iparágra kitanítani. A képzés öt 
évig tartott, ebből három évben ipa-
ri oktatás is folyt. A tantárgyak kö-
zött a szokásos tárgyakon kívül ilye-
neket soroltak fel: érzékeltető oktatás, 
kézügyesítő gyakorlatok, írás-olva-
sás latin betűkkel, írás-olvasás Bra-
ille-jegyekkel. Az ipari oktatás há-
rom irányú: kefekötés, nádszékfonás, 
kosár-, szalma- és gyékényfonás. 

Az intézet fenntartását a minisztéri-
um és Kolozsvár törvényhatósága mel-
lett a jótevők biztosították. Ezek le-
hettek ágyalapítványt tevők, alapító-, 
pártoló- és adakozó jótevők.

Az intézet tanügyi szempontból 
a minisztérium fennhatósága alá tar-
tozott. A gazdasági ügyeket a város 
által kiküldött felügyelő bizottság in-
tézte. Ennek elnöke a mindenkori pol-
gármester. Anyagi ügyekben az inté-
zeti igazgató a felügyelő bizottságnak 
alárendelt, annak intézkedéseit elfo-
gadni köteles. A felügyelőbizottságba 
az elnök-polgármesteren és a minden-
kori igazgatón kívül 12 tagot választott 
a városi közgyűlés ötéves időszakokra. 
A felügyelőbizottság képviselte az in-
tézetet jogi szempontból. Határozatait 
szótöbbséggel hozta. Ez kezelte az in-
tézet alaptőkéjét, a segélyeket, döntött 
a segédszemélyzet felvételéről és elbo-
csájtásáról, a növendékek felvételéről, 
az építkezésekről, s ellenőrizte a mi-
nisztériumtól jóváhagyott tanrend be-
tartását. A felügyelőbizottság havonta 
legalább egyszer ülésezett. Az üléseket 
az elnök hívta össze, aki a bizottsági 
határozatok végrehajtását is ellenőriz-
te. Ő vezette a levelezést és írta alá 
a pénzutalványokat. Az intézeti igaz-
gató volt a bizottság előadója. Feladat-
körébe tartozott az oktatók és a diákok 
ellenőrzése, a belügyek vezetése, az évi 
jelentések megszerkesztése. Az intézet 
tőkéjét a város főpénztárnoka kezelte, 
számadásait a felügyelőbizottság elé 
terjesztette, ez pedig a városi közgyű-
lés tudomására hozta. Végül a kimu-
tatásokat a minisztériumba is felter-
jesztették.

Katona megállapította, hogy ez 
az alapszabály a budapesti hasonló in-
tézet szabályait figyelembe véve készült, 
s szinte mindenben megegyezik a sü-
ketnémák kolozsvári intézetének alap-
szabályával. Az intézet számíthatott 
a Vakokat Gyámolító Országos Egylet tá-
mogatására is. Ez 1898-ban alakult meg 
Budapesten jórészt az ottani vakok inté-
zetének tanárai részvételével. 1907-ben 

A vakok intézetének 
alapítását megelőzte 
Kolozsvárt a Siketek 

Intézetének a felállítása 
1888-ban. Már akkor 

felmerült a vakok számára 
is egy intézet létesítése.
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létrehozták az Erdélyrészi Fiókegyletet 
Kolozsvár székhellyel.

Az új intézet rövidesen saját ott-
honhoz jutott. A Süketnémák Állami-
lag Segélyezett Országos Intézete Hon-
véd utcai telkének Zápolya utca felöli 
végében emelték az új, Gyalus László 
tervezte épületet 1902–1903-ban. Az Er-
délyrészi Építőtársaság nyerte meg 
a kivitelezési pályázatot. 1903 őszétől 
itt, a Zápolya utca 17/b szám alatt folyt 
az oktató-nevelő munka. Az egyeme-
letes épület alagsorában kialakítottak 
szolgalakást, földszintjén pedig igazga-
tói lakrészt. A földszinten 12 lakószoba, 
2 konyha, 2 fürdőszoba és 5 vízöblítéses 
árnyékszék volt – ezekből feltételezhe-
tőleg 3 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba és 
1 árnyékszék az igazgatói lakást képez-
te. Az emeleten 27 lakószoba, 4 konyha, 
5 fürdőszoba és 8 árnyékszék létesült. 
A diáklétszám gyors növekedése már 
tíz év múlva szükségessé tette a bőví-
tést, újabb épület emelését. Ehhez sike-
rült a közeli Honvéd utcai 23–25. számú 
telket megvásárolni, ahova 1914-ben 
megkezdték egy új – valószínűleg Hajós 
Alfréd tervezte – kétemeletes épület fel-
húzását. Azt remélték, hogy az 1915/16-
os iskolai évet már új épületben kezd-
hetik meg. Közbeszólt a világháború, 
s az új épület a földszint és az első eme-
let táján félbemaradt. Közben a Zápolya 
utcai épületet is lefoglalták hadi célok-
ra, amelyből kórház lett – a világhábo-
rú után a román hatalom ortopédiai 
kórházként működtette. Az új Honvéd 
utcai épületet 1925-re emelték fel, s ab-
ban indították be a vakok román nyel-
vű oktatását.

Az intézet fenntartását tárgyalva 
Katona ismerteti valamennyi jótevőt. 
Az alapítványtevők között volt 100 000 
koronás (Groedel-féle alapítvány) is, de 
a többség 6000 koronát szánt az inté-
zetre (pl. gróf Mailáth Gusztáv Károly, 
a Lészai család, Barcsai Domokos, gróf 
Bethlen Gáborné). A legnagyobb ado-
mánytevőnek Berde Mózes számított 
(11 250 korona), aki már nem érhette 
meg az intézet felállítását. A pártolók 
jegyzékében 274 név olvasható.

A felügyelőbizottság tagjai közt is 
több változás történt, a legfontosabb, 
hogy Szvacsina Gézát nyugalomba vo-
nulásakor, 1913-ban díszelnökké vá-
lasztották. Utóda, Haller Gusztáv pol-
gármester vette át az elnöki széket. 
Az igazgatásban is csak egy változás 
történt. 1903. november 12-én Vucskits 
János helyébe Schannen Pétert nevezte 
ki a minisztérium, s ő 1920 körüli meg-
szűnéséig vezette az intézetet.

A tanári kar tagjai nagy valószínű-
séggel a Budapesten 1897-től működő 

Vakok Országos Magyar Királyi Neve-
lő- és Tanítóképző Intézetben készültek 
fel nagy hozzáértést igénylő pályájuk-
ra. A vakság okait, kezelését, megelő-
zését és a vakok gondozását egy külön 
tudományág, a tiflológia öleli fel. Ennek 
legalább néhány alaptételét kell ismer-
nie annak, aki a világtalanokkal akar 
foglalkozni. Schannen igazgató mellett 
1904-től alkalmazták rendes oktató-
ként Kolumbán Károlyt, 1907-től Müller 
Lajost, 1909-től Szirt Jánost és 1912-től 
Bartha Jenőt. Mellettük voltak óraadó 
és kisegítő tanárok, zenetanárok, val-
lástanárok. Többen tanítottak kézimun-
kát, szék- és kosárfonást.

A diákok felvételének körülményeit 
az intézet belső működési szabályza-
ta írta elő. Csak olyan 8 és 14 év kö-
zötti gyermekeket vettek fel, akiknek 
nem volt a vakságon kívül más testi 
vagy szellemi fogyatékossága. Kato-
na rámutat, hogy ez eléggé megszűr-
te a jelentkezőket, mert a vaksághoz 
igen gyakran kapcsolódnak más fo-
gyatékosságok is. Azokat, akik már 
valamilyen elemi osztályban képzést 
kaptak, 16 éves korukig felvették. 16 
és 18 év közöttieket csak ipari tanfo-
lyamra fogadták korlátozott számban. 
A növendékek lehettek bennlakók vagy 
künnlakók. Tandíjat egyiküknek sem 
kellett fizetni, de a bennlakók lehet-
tek tápdíjat fizetők vagy ingyenesek. 
Szünidőben a növendékeket hazaen-
gedték, s felhívták a szülők figyelmét, 
hogy gyakoroltassák a fiatallal az in-
tézetben tanultakat. 1914-ig az évi je-
lentésekben 135 növendék neve buk-
kant fel. Ezek 47 vármegyéből jöttek, 
22-en árvák voltak. A szülők kevés ki-
vétellel a legszegényebb társadalmi 
osztályhoz tartoztak. Úgyhogy a havi 
tápdíjat is csak kevesen és késve fi-
zették be. Az intézetnek állandó sze-
morvosa volt a neológ zsidó temetőben 
nyugvó dr. Mezei Sándor (1867–1933). 
Ő állapította meg a vakság okát és 

a látásminőséget. Itt tudjuk meg, hogy 
a növendékek 47 százaléka teljesen vak 
volt, 21 százaléka fényérzékeny, 2 szá-
zaléka ujjolvasó, valamint 30 száza-
léka nagytárgylátó. Az ujjolvasó két 
méteren belül meg tudja számlálni 
a feltartott kéz ujjait, a nagytárgylá-
tó pedig a háttérből jól kiemelkedő na-
gyobb objektumot tudja észrevenni.

A tantárgyak, órarend, tanszerek 
bemutatásánál tűnik ki igazán Kato-
na Lajos szakértelme. Ő maga is kidol-
gozott egy rajzkészüléket, amelynek 
bemutatásával 1981-ben elnyerte az I. 
tanügyi fokozatot. A látásfogyatéko-
sok is tanultak valamennyi számtant, 
nyelvtant, földrajzot, történelmet, ter-
mészetrajzot, torna-, rajz- és énekórá-
juk is volt. Természetesen mindezeket 
speciális módon kellett oktatni. Külön 
voltak kézügyesítő gyakorlatok. A raj-
zolásnál gombostűvel rögzített zsinórt 
használtak irányadóul. A földrajznál 
domború térképeket tapogattak. A ko-
sárfonásra a szilánkfonás elsajátításá-
val készültek fel. A legnehezebb a Kle-
in-féle és a Braille-féle írás-olvasás 
elsajátítása lehetett. A Klein-féle latin 
betűkkel dolgozik, s előnye, hogy a va-
kírást nem ismerők is el tudják olvasni. 
Katona megcáfolja azt a közhiedelmet, 
hogy a vakok többsége tehetséges mu-
zsikus lenne. Azért a tantervben elég 
nagy óraszámmal szerepel az ének- és 
hegedűoktatás. Az intézetnek volt zon-
gorája és harmóniuma is. A tanesz-
közökről táblázatot kapunk. Innen 
tudjuk meg, hogy Klein-féle és Brail-
le-féle „írógépből” 14–14 állt a diákok 
rendelkezésére. Ez ekkor még nem 
a mai értelemben vett írógéphez ha-
sonlított. Az intézet elég gazdag tanári 
könyvtárában 260 Braille-írásos kötet 
is akadt.

A könyvet 13 oldalnyi képmelléklet 
zárja. Köztük Szvacsina polgármester 
portréja. A két Klein-írásos levél – saj-
nos – olvashatatlan. Érdekes a Hajós Al-
fréd-féle Honvéd utcai épületterv pasz-
tellképe. Ebből kitűnik, hogy a román 
hatalom a terveket jócskán leegyszerű-
sítve fejezte be az épületet.

Nagy teljesítmény, hogy Katona La-
jos néhány újságcikk, népszerűsítő írás 
után egy tudományos igényű könyvben 
tette közzé felgyűjtött anyagát és isme-
reteit. Ilyen szakértelemmel egy kívül-
álló nem tudott volna írni az intézet 
belső életéről. A kiadó egy alapos kor-
rektúrával kiküszöbölhette volna a szö-
vegbeli hibákat.

* Katona Lajos: A vakok kolozsvári in-
tézetének története 1900–1920 között  Col-
or Print, Zilah, 2016. 163 p.

A tantárgyak, órarend, 
tanszerek bemutatásánál 

tűnik ki igazán Katona 
Lajos szakértelme. 

Ő maga is kidolgozott egy 
rajzkészüléket, amelynek 
bemutatásával 1981-ben 

elnyerte az I. tanügyi 
fokozatot.



30 • www.muvelodes.net

ordára 1965-ben jöttem, ekkor a város 
egyik büszkesége az üveggyár volt. Ipari 
kiállításokon díjakat nyert, sok külföl-
di rendelése volt, és ha valaki külföldre 
utazott, akkor tordai üvegtárgyakat vitt 
ajándékba. Ebben az időben sok fiatal 
mérnök, művész jött a gyárba, akik hoz-
zájárultak a gyár fejlődéséhez. Torda ré-
gen is a mesterségek városa volt. A szo-
cialista rendszer idején több nagy gyár 
működött, cementgyár, vegyi üzem, 
elektrokerámia, hőálló tégla, építőipari 
termékek üzeme és üveggyár. Ezek kö-
zül a cementgyár és az üveggyár orszá-
gosan is a legnagyobbnak számított.

A Tordai Üveggyár 1921-ben alakult. 
Alapítói egy kolozsvári bank és Men-
del Simon tordai bankár volt. Külföl-
di munkásokat hoztak német, lengyel, 
cseh, olasz földről. A munkahelyen új 
munkaerőt képeztek. 1929-ben már 
ötszáz-hatszáz munkással dolgoz-
tak. Számukra lakótelepet hoztak létre 

lakásokkal, üzlettel, klubbal, sportte-
remmel. Ez a telep ma is ismert, Koló-
nia néven.

Mi az üveg? Tudományosan szilí-
cium-dioxid (kvarchomok), nátrium- 
karbonát, kálium-karbonát, földpát, 
mészkő, dolomit keveréke. A speciális 
üveghez más anyagokat is használnak. 
Feltalálása az idők ködébe vész. Plini-
us római történetíró szerint föníciai és 
egyiptomi földről ered, és a Római Biro-
dalom hódításai során került Európába. 
Velence korán üvegipari központ volt, és 
Murano szigetére összpontosította a ter-
melést azért, hogy a szakmai titkokat 
megőrizhessék. Végül több európai or-
szág is elindította az üveg gyártását, 
hozzájárulva a szakma fejlesztéséhez. 
Az üveg 1480 Celsius-fok körül olvad, hű-
tése egyenletesen kell történjen azért, 
hogy a repedést elkerüljék. Formálható 
öntéssel, fúvással, préseléssel, húzással. 
Az üveg felületét lehet színezni oxidok-
kal, gravírozni csiszolókoronggal, ma-
ratni savakkal.

Az üveg különleges fényhatásait a bi-
zánciak felhasználták üvegmozaik és 
üvegablakok készítésére. A 14–15. szá-
zadban Európában is elterjedt a szí-
nes üvegablakok alkalmazása a temp-
lomoknál és kastélyoknál. A gótikus 
építészet lehetővé tette nagy ablakok 
kiképzését. Ezeken színes üveglapok-
ból (vitró) bibliai jeleneteket alkottak. 
A kintről beáramló fény nagy lélekta-
ni hatást gyakorolt a nézőre. Ilyenek 
a kolozsvári Szent Mihály-templom 

T

Suba László

Az üveg fényei és árnyai
A Tordai Üveggyár történetéből

A Tordai Üveggyár 1921-
ben alakult. Alapítói egy 

kolozsvári bank és Mendel 
Simon tordai bankár volt. 

Külföldi munkásokat 
hoztak német, lengyel, 

cseh, olasz földről.

 A tordai üveggyárban készült munkák
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üvegablakai is. Nagyon szépek a fran-
ciaországi templomok vitrói, mint pél-
dául a chartres-i is.

A tordai üveggyártás szép időszaka 
volt az, amikor én Tordára jöttem. Ak-
kor jött Simonfy Pál és Csonka András 
is, akik a temesvári Politechnikai In-
tézetből vegyészmérnökként érkeztek. 
Egri László képzőművészként ekkor 
már az ipari tervezés osztályán dolgo-
zott. Nagyon tanulságos Simonfy Pál 
(sz. 1932) mérnök életútja. Ő a közeli 
Várfalván született, majd Tordán elvé-
gezte a Műszaki Középiskolát, üveg és 
kerámia szakon. Rövid kihagyás után 
a tomesti üveggyárba került. A gyár el-
küldte egy bukaresti mesteriskolába, 
majd a temesvári Traian Vuia Politech-
nikai Intézetbe, ahol lehetősége volt el-
mélyítenie az üveggel kapcsolatos is-
mereteit.

Abban az időben a temesvári Poli-
technikai Intézetben európai szintű 
oktatás folyt. Innen 1965-ben jött a tor-
dai üveggyárba. Itt több évig részlegve-
zető volt, majd a megalakuló kutatási 
osztály vezetőjévé nevezték ki. Nevé-
hez fűződik tizenkét találmány, egyik 
legfontosabb a rubin újszerű techno-
lógiájának kidolgozása, amiért Köln-
ben ezüstérmet kapott. Több más Ipari 
Vásáron (Amerikai Egyesült Államok, 
Csehszlovákia, Franciaország) értékel-
ték magas fokon a találmányait (bre-
vet). Ilyen volt a hőálló üveg kidol-
gozása, a kvarcüveg-laboratóriumok 
részére (nagyon magas hőfokot bíró 
speciális üveg). A kutatási osztály a 
bukaresti központhoz tartozott. Szíve-
sen kihagyták volna nevét a találmá-
nyokból, de ez csak részben sikerült, 
mert Simonfy mérnök nélkülözhetet-
len, megkerülhetetlen ember volt. Nagy 

tudásával mindenkin segített, aki hoz-
záfordult. Kollegái szerint nagyon mé-
lyen ismerte az anyagok belső titkait. 
Nyugdíjazása után szülőfalujában sike-
res gyümölcskertészetet indított, pél-
dát mutatva azoknak, akiket érdekel a 
gyümölcsnemesítés.

A kiállításokra küldött munkák si-
keréhez hozzájárult a tervezési osz-
tály, amelyik azzal foglalkozott, hogy 
új tárgyakat tervezett, vagy a külföldi 
rendeléseket készítette elő a termelés-
re. A művészek előkészítették a munka 
tervét, átadták a műszaki rajzolóknak, 
majd követték a végleges kivitelezést 
a műhelyekben. Szükség esetén módo-
sítottak, amíg a kész tárgy elfogadha-
tó lett. Itt dolgozott Egri László is (1934–
2006), aki a kolozsvári Képzőművészeti 
Intézet festészeti szakát végezte el. Ak-
kor még nem volt ipari tervezési szak. 
Egri nagyon jó munkát végzett a gyár-
ban, eredeti terveket készített, munkái 
sikert hoztak külföldi és hazai kiállítá-
sokon. Mikor eljött az ideje, hogy a ko-
lozsvári Képzőművészeti és Iparművé-
szeti Intézetben létrehozzák az üveg 
osztályt, akkor őt hívták, hogy ezt bein-
dítsa és vezesse. Egri megtanulta a szí-
nes üvegablak készítését is, amit fia, Ist-
ván folytatott. Felesége, Egri Nagy Enikő 
a tűzzománcban jeleskedett, amit fia, 
Egri András és felesége, Anastasia Vdov-
kina is művel.

Egri Lászlónak két olyan tanítvá-
nyát is ismerem, aki az üvegművészet-
ben kiváló munkát végzett. Kiss Miklós 
(sz. 1944) Nyárádgálfalváról szárma-
zik. Miután a kolozsvári egyetemen 
az üvegszakon végzett, pár évig Maros-
vásárhelyen dolgozott, majd Magyaror-
szágon, Ajkán folytatta üvegművészeti 
tevékenységét, és tökéletesítette tudá-
sát a színes üvegablak tervezésében és 
kivitelezésében. Nagy Annamária (sz. 
1959) a Torda melletti Aranyosgyéresen 
született. Miután üvegszakon diplomá-
zott Kolozsváron, óhaja szerint 1982-ben 

a Tordai Üveggyárba került a tervezési 
osztályra. A gondok 1989-ben kezdőd-
tek, amikor a gyár kezdett leépülni. Ek-
kor elhatározta, hogy magánvállalko-
zást indít. Üvegkemencét (hutát) építeni 
nem volt elég pénze, de talált más lehe-
tőségeket az üvegművészet terén. Kész 
üvegtárgyakat vásárolt, majd ezeket 
színezte, nemesítette. Egy eredeti meg-
oldást alkalmazott a síküveg, üvegtör-
melék átalakításával, üveglágyítással, 
rogyasztással, zsugorítással, ami kü-
lönböző hőfokokon történt. Ezzel a mód-
szerrel modern üvegtárgyakat, üveg-
szobrokat készített.

Nagy Annamária rendszeresen részt 
vett a belföldi és külföldi üvegművésze-
ti kiállításokon, ugyanakkor a megyei 
kiállításokon és a Barabás Miklós Céh 
kiállításain is. A Tordán szerveződött 
csoportjával több hazai és magyaror-
szági kiállítást rendeztek. Üvegszobra-
ival mindenhol elismerésben részesült. 
Nagy Miklós Kund írta egy marosvá-
sárhelyi kiállításról: „Üvegszobrász-
nak is nevezhetnők az iparművészeti 
végzettségű, termékeny alkotót, aki-
nek már Magyarországon, Japánban, 
Németországban is láthatták mun-
káit. És nyilván méltatták is, hiszen 
igen eredeti, érdekes, szokatlan alakú, 
színkombinációjú és fogantatású mű-
tárgyak. Az esetek többségében deko-
ratív funkciójuk gondolattal, üzenettel 
is szerencsésen kiegészül. Az üvegmű-
vész olykor a véletlennek is ki van szol-
gáltatva, de Nagy Annamária ezt is az 
előnyére képes fordítani. Az újrapu-
hított üveget a saját és néző képzele-
tét is megmozgatva hatásosan színezi, 
formálja.”

A Tordai Üveggyár ma is működik, de 
nagyon kis mennyiségű termeléssel.

A művészek előkészítették 
a munka tervét, átadták 

a műszaki rajzolóknak, 
majd követték 

a végleges kivitelezést 
a műhelyekben. Szükség 

esetén módosítottak, 
amíg a kész tárgy 
elfogadható lett.
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