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A  lapunk éléről nyugdíjba vonuló főszerkesztőnk, Dáné Tibor Kálmán azzal a jó 
tanáccsal köszönt el júniusi összegző írásában, hogy utódja „merjen újítani 
lapkivitelezésben, tartalomban vagy akár tematikákban is”, s hogy látszódjon 
a lapon az új gazda esze- s keze nyoma. E megszívlelendő tanácsot természetesen 
elfogadom, de ha jól belegondolok, mint minden más sajtótermék, a mi lapunk 

gazdája is tulajdonképpeni maga az Olvasó, hiszen mi, különféle beosztásban dolgozó 
sajtósok, szerkesztők csak kiszolgálói vagyunk az Olvasónak. Merthogy a Művelődés 1948-
beli indulása óta sem önmagáért, hanem az Olvasóért indult. Ez mára sem változott. 
Minapi rádiós beszélgetésünk egyik pillanatában – annak kapcsán, hogy az 1989. decemberi 
rendszerváltozás előtt, magyarabbul: a kommunista diktatúra idején, miként minden 
más sajtóterméknek, a Művelődésnek is meg kellett adnia a császárnak, ami neki kijárt, 
s az Olvasónak is, ami az övé – Rácz Éva rádiós pályatársam azt kérdezte, hogy ma van-e 
császár, akinek meg kell adni, ami neki jár? Igen, van – válaszoltam –, a császár ma már 
maga az Olvasó.

Ami az újításokat illeti, már az elmúlt havi, júliusi lapszámunkban megtettük az első 
lépést, amikor ötkarikás különszámmal, más szóval olimpiai tematikus lapszámmal 
jelentkeztünk. A terv jóval korábban megszületett, amikor Killyéni András szerzőtársunk és 
barátunk levélben keresett meg: „Mit szólnál egy olimpiai különszámhoz?” Merthogy négyről 
öt évre hosszabbított böjt után jött, közeledett a 2020-ról idénre halasztott tokiói nyári 
olimpia. A válaszom egyszerű volt: igen. És lőn. Bizonyára nem lőttünk mellé, ellenkezőleg, 
a modernkori nyári olimpiai játékok ezerannyi történetéből olyan összeállítás kerekedett 
szakavatott sporttörténészek és –újságírók közreműködésével, ami a visszajelzésekből ítélve 
célba talált. Hadd tegyem hozzá gyorsan és röviden, hogy 1. az olimpiai játékok mindenekelőtt 
a mindenkori sportrendezvények csúcsát jelentik, minden sportolónak mindenkori vágya, 
hogy életében legalább egyszer rajthoz állhasson egy ötkarikás játékon, s nem kétlem, hogy 
az újságírónak és a nézőnek is óhajtása, hogy legalább egy ilyen eseményen részt vehessen, 
2. nem utolsó sorban ez a csúcsesemény az elért eredményeken, a versenyen túl sok minden 
egyébről is szól. Például sportszerűségről, egymás tiszteletéről és segítéséről, csapattársak 
összefogásáról és egymásért küzdéséről, emberségről, sok-sok olyan tényezőről, amelyek 
pozitív energiákat mozgatnak meg, s amelyek mindenkit feltöltenek a majdani szürkébb 
hétköznapokra.

S mert az ilyen pozitív erőkre és élményekre mindnyájunknak szüksége van, bizonyos 
vagyok afelől, hogy nem kell várnunk a 2024. évi, párizsi ötkarikás játékokig az újabb 
tematikus lapszámra. Zöldfülű firkászként a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégiumban azt 
tanultam, hogy egy lapot sem tartalmilag, sem arculatilag nem kell, és nem is ajánlatos 
máról holnapra átszabni. Hanem csak átgondoltan, fokozatosan. Következésképpen 
a Művelődés eddigi, jól bejáratott rovatainak egyikét sem mellőzzük, hiszen ami már jól 
működik, amit az Olvasó is megszokott, azt mellőzni vagy elrontani nem szabad. Ezzel 
együtt azonban az újabb tartalmaktól nem zárkózunk el, s erre itt és most hadd említsek 
egyetlen példát. A kolozsvári Györkös-Mányi Albert Emlékházzal közösen pár éve elindított 
Régiók bemutatkozása elnevezésű kezdeményezés hozadéka – a személyes találkozásokon 
s a kézfogásokon túl – az egyes vidékeket/tájegységeket bemutató lapmellékletek sora; 
ezt olyan tartalmakkal egészítenénk ki, amelyek az olvasókhoz közelebb hozzák az egyes 
vidékek kulturális, népi, másmilyen sajátosságait. Más szóval: nem ártalmas megismerni 
egymást közelebbről, mégpedig úgy, hogy küldetését teljesítve a Művelődés továbbra is tegye 
közkinccsé és népszerűsítse a magyar kulturális értékeket, az ahhoz kötődő ismernivalókat, 
de egyszersmind be is fogadjon, és a magyar olvasók felé közvetítsen más-más tájakon élő, 
más-más nyelvű és kulturális/vallási identitású közösségektől jövő értékeket. Hiszen Erdély, 
sőt, a Kárpát-medence nemzeti–nyelvi–kulturális–vallási sokszínűsége kínálva kínálja ezt 
a lehetőséget! Lényegét tekintve ez esetben is kultúraközvetítésről van szó. Nem mindennapi 
kihívás, ezzel tisztában vagyok, de ha Isten és Olvasó, no és a szerzők is úgy akarják, 
meglesz.

Mi mindenesetre nyitottak vagyunk. Minden ötletre, minden jó szándékra, minden pozitív 
erőket megmozgató kezdeményezésre, jó szóra, visszajelzésekre, természetesen jó kéziratokra és 
illusztrációkra; szerzők és Olvasók felé egyaránt. 

Nyitottak vagyunk
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ne ismerné azt a bölcs mondást, mi-
szerint életünk során a legnagyobb él-
mény az önmagunkkal való találko-
zás? Bizony elmondhatjuk, hogy egész 
életünkben semmire sem vágyunk job-
ban, mint erre! Mert gyakran egy egész 
élet sem elég ahhoz, hogy megválaszol-
juk magunknak a kérdést, hogy kik va-
gyunk, honnan jöttünk, mit hoztunk 
magunkkal, és amit hoztunk, azzal mit 
is kezdjünk? Olyan nagy kérdések ezek, 
amelyek, főleg egy adott életkor után, 
gyakran álmatlanná tudják tenni az éj-
szakáinkat . Magam is így vagyok ezzel .

Szék város (jelenleg nagyközség) szü-
lötteként, már gyermekként szembe-
sülnöm kellett azzal, hogy a szárma-
zásom, származásunk jelentősen eltér 
a körülöttünk élőktől . Amikor szomszé-
dunk, egy betelepült család gazdasszo-
nya, néhanapján megharagudott ránk – 
mert átrepült a kerten a kakasunk, vagy 

a kutyánk megkergette a libáit –, min-
dig égre emelt ököllel átkozta a fajtán-
kat, és kutyafejű tatároknak nevezett 
bennünket, ami engem arra késztetett, 
hogy már egészen kis koromban arról 
faggassam szüleimet és főleg nagy-
szüleimet, hogy miben is gyökerezik 
ez az állítás? Ilyen formán már korán 
olyan információknak jutottam birto-
kába, amelyek annyira megmozgatták 
a fantáziámat, hogy aztán egész továb-
bi életemben ennek a témának lettem 
a megszállottja . Amikor minden nyá-
ron a zsúfolásig megtelt óriási reformá-
tus templomunkban, augusztus 24-én, 
Szent Bertalan napján az istentiszte-
let alkalmával a lelkipásztor felolvasta 
a Memoriálét, és benne az ősök fogadal-
mát, libabőrösen távoztam a templom-
ból, s egész nap valamilyen átszellemült 
hangulatban lebegtem a képzelet és va-
lóság között . Hát hogyne, amikor arról 

Találkozás önmagunkkal
Gondolatok a széki, Szent Bertalan-napi vérengzésről

Szék látképe, a műemlék templommal. Veress László felvétele, 2016

Ki

Szász Rozália
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enciklopédia

értesültem, hogy 1717 . augusztus 24-én, 
egy vasárnap délelőtti istentiszteleten, 
éppen a templomban imádkozó gyü-
lekezeten ütöttek rajta a tatárok, akik 
a védtelen emberek százait ott helyben 
lemészárolták, s a maradék mintegy 
600–700-at rabságba hurcolták! Az ak-
kori virágzó bányaváros házait felgyúj-
tották, kirabolták, a püspöki levéltárat 
felprédálták, az értékes templomi edé-
nyeket elvitték, az állatokat elhajtották, 
úgyhogy néhány óra leforgása alatt por 
és hamu maradt utánuk, alig néhány 
túlélővel, akik a csodával határos mó-
don maradtak életben .

De hogyan kerültek ide abban az idő-
ben tatárok? – kérdezheti a témában 
járatlan kíváncsi ember, mint amilyen 
én is voltam . Megtudtam hát, hogy 1716-
ban, egy viszonylag rövid idejű béke 
után, újból kitört az osztrák–török há-
ború, amelyet az jellemzett leginkább, 

hogy már egyik félnek sem voltak kel-
lő erői a hadviseléshez, és emiatt min-
denféle megoldást próbáltak keresni, 
csakhogy magukat támogatókkal el-
lássák . Így történt, hogy az akkoriban 
éppen Törökország felé tartó, s ott ol-
talmat találó, majd száműzetést válla-
ló II . Rákóczi Ferencet rábírta a szultán, 
hogy tábornokát, Esterházy Antalt ál-
lítsa a török szövetségben lévő, zsoldos 
katonaként szolgáló tatárok élére, vo-
nuljon be velük Moldván keresztül Er-
délybe, ott egyesüljön a még megma-
radt, kevés számú, bujdosó kurucokkal, 
és ütközzön meg a császári seregekkel . 
A lehetőségben az elbukott magyar sza-
badságharc felélesztésének a reményét 
látva, a fejedelem a megbízatásra rá 
is állt, és az említett seregek, mintegy 
20 000 katona (nagyrészt tatárok) el is 
indultak, keresztül a Kárpátokon Rad-
na felé . Időközben azonban a helyzet 

változott, mert a felek békét kötöt-
tek, és a háború 1717 . augusztus köze-
pén nagy hirtelenséggel véget ért . A baj 
csak az volt, hogy a tatároknak vissza 
kellett fordulniuk anélkül, hogy zsold-
jukat megkapták volna, és erre nem 
is mutatkozott semmilyen megoldás, 
ami miatt ők maguk akarták elintézni 
ezt a helyzetet, kezükbe véve sorsukat . 
Kikémlelték hát a Beszterce környéki 
gazdagabb településeket, majd a Sza-
mos mentén befelé haladva raboltak, 
fosztogattak, zsákmányt gyűjtöttek 
maguknak, s így nézték ki maguknak 
Szék városát is, mint jó prédát . A Kerülő 
nevű hegy mögött rejtőztek el és vára-
koztak, s amikor látták, hogy a lakos-
ság nagy része, több mint ezer ember 
bemegy a templomba, rátörtek azokra, 
és halomra gyilkolták a védtelen imád-
kozókat . Akik életben maradtak, azokat 
a Kájáni-gát felé terelték, ahol egy nagy 
gyűjtőtáboruk volt, onnan pedig – ki-
válogatva őket, hogy csak az erősebbek 
maradjanak meg – Máramarosba haj-
tották őket . Itt kegyetlen kínzásoknak 
vetették alá a szerencsétleneket, a nő-
ket meggyalázták, a gyermekeket ha-
lomra öldösték, és arra készültek, hogy 
a megmaradtakat rabláncon vonszolják 
majd magukkal, hogy otthon, majd jó 
pénzért eladják őket rabszolgának . Az ő 
olvasatukban ez teljesen érthető és lo-
gikus is lett volna, hiszen erről szóltak 
az akkori idők, mi mást is tehettek vol-
na, hogy magukat ellássák, és ne üres 
kézzel térjenek haza? Ám a vidék lakos-
sága a kisszámú kurucokkal együtt raj-
tuk ütött, és szétverte a tábort, aminek 
következtében a rabok elmenekültek, 
és a székiek közül is sokan kiszaba-
dultak . Sajnos, ezek közül sokan meg-
haltak útban hazafelé, másokat a már 
időközben fellángoló pestis vitt el, úgy-
hogy az akkori Szék városán, abban 
az esztendőben alig maradt 100 lélek . S 
a 100 lélek közül a legtöbben megesett 
asszonyszemélyek voltak, akik más 
esztendőben igen furcsa, erősen ferde 
szemű, a székiektől teljesen elütő gyer-
mekeket hoztak a világra, akiket a kör-
nyékbeli lakosok aztán mindenféle jel-
zővel illettek . Az akkori székiek eskü 
alatt fogadták, hogy erre a hatalmas, 
példátlan csapásra az emberi idők vé-
gezetéig kegyelettel fognak emlékezni, 
s nem akárhogyan, hanem az asszo-
nyoknak feketébe való öltözésével fog-
nak örökösen gyászolni, s az említett 
napon böjttel, s háromszori istentisz-
telettel fogják a Teremtőt engesztelni, 
hogy soha többé ekkora tragédia őket 
ne érje . És ezt a fogadalmukat meg is 
tartották, meg is tartjuk mind a mai 
napig . Szent Bertalan-napján ünnepi 

Széki vőlegény és menyasszony, Juhos István és Vígh Erzsi 2004-ben
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viseletbe öltözve, a templomban ösz-
szegyűlve, a véráztatta köveken állva, 
egyházi és politikai vezetőinkkel együtt 
egész nap imádkozunk, és arra emlé-
kezünk, hogy valamikor, egy kegyet-
len világban, kegyetlen leckét kaptunk 
a sorstól .

Az idők azonban változnak, és mi 
is változunk . Nem a mandulavágású 
szemünket illetően, sem a széles áll-
kapcsunkat, sem a mongol foltot, sem 
a ritka, keleti eredetű betegségeinket 

illetően (lásd Selyemút betegsége) – hi-
szen ezek máig is annyira hangsú-
lyosak, hogy a táncunk s a viseletünk 
mellett ezek a legszembetűnőbb sajá-
tosságaink – hanem arra nézve, aho-
gyan megéljük ezt a valóságot . Van-
nak ugyanis közülünk némelyek, akik 
ezt a nehéz örökséget rosszallással ve-
szik tudomásul – vagy nem is akarnak 
tudni róla, s azt mondják, hogy ha tud-
nák, a vérüknek melyik fele tatár, ak-
kor azt menten kieresztenék – de ezen 

én csak mosolyogni tudok . Mert ugyan 
mi a baj ezzel? Hiszen eredetünket ku-
tatva amúgy is mindinkább közelebb 
kerülünk a mongolokhoz, akik bezzeg 
minket, magyarokat tartanak egyetlen 
rokonuknak – lásd Obrusánszky Bor-
bála és más, mongolkutatók beszámo-
lóját . Én bizony azt mondom, hogy bár 
minket, székieket szorosabb szálak és 
bizony rettenetes emlék fűz ehhez a ro-
konsághoz, mégis ne tartsuk azt a rosz-
szabbik felünknek . Épp ideje változtat-
ni azon az elavult felfogáson, miszerint 
ezáltal ne lennénk eléggé magyarok . Azt 
sem szabad hinnünk, hogy a tatárok-
ra kizárólag az erőszakosság jellemző, 
s csak ezt az egyetlen tulajdonságukat 
hagyták ránk, örökítették belénk . Ez tel-
jesen egyoldalú szemlélése a dolgoknak, 
amely már igazán elavult . Rokonsági 
szálainkat bontogatva rá kell jönnünk, 
hogy ha az önismeret útját helyesen s 
okosan akarjuk járni, akkor erre akár 
még építeni is lehet . Ne szégyelljük azt 
a néhány százaléknyi idegen vért, mint 
bűnös rokont, hanem ássunk csak egy-
re mélyebbre a múltunkban, ahhoz, 
hogy találkozzunk önmagunkkal! Mert 
aki keres, az talál . És kutakodásaim 
során nemrég én is találtam valamit, 
aminek nagyon megörültem .

Dr . Seres István jeles orientalista, tö-
rök–mongol szakértőnek köszönhető-
en megtudtam, hogy ezek az ún . tatár 
őseink, ellentétben a közhiedelemmel, 
nem is őshonos krími tatárok voltak, 
hanem nogájok . Nahát! Ezt úgy kép-
zeljük, mintha a magyarságon belül 
a székelyekről beszélnénk . Ugyanaz, de 
azért mégis más . A nogájok egy nomád, 
mongol törzs, hazájuk a Kaszpi-tenger 
északkeleti partján volt, és országuk 
orosz nyomásra éppen 1717 körül esett 
szét, ami arra késztette őket, hogy nagy 
számban nyugatra jöjjenek, ahol a krí-
mi tatárokkal szövetkeztek, és beáll-
tak zsoldosként szolgálni az oszmán 
birodalomba . Akkoriban tömegesen 

A széki templombelső, a vérengzés színhelye. Michel von Langeveld felvétele, 2016

A széki Bertalan, Juhos-Kiss Sándor széki származású, Budapesten élő, Barcsay-díjas festőművész 
munkája, 1996 (készült Kocsis Ferenc és Sipos Márton anyagi támogatásával). A kép azt a pillanatot 
jeleníti meg, amikor – a feljegyzések szerint – a tatárok vezére lóháton vágtat be a templomba, az Úr 
asztalához, a templomi kegytárgyakat kéri számon a paptól, akit már a ruhájától is megfosztott 
az egyik harcos, ő pedig irgalomért könyörög. 

…az ún. tatár 
őseink, ellentétben 

a közhiedelemmel, nem 
is őshonos krími tatárok 
voltak, hanem nogájok. 

Ezt úgy képzeljük,  
mintha a magyarságon 

belül a székelyekről 
beszélnénk.
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nomadizáltak a Krím északi területein, 
az ún . Deszti Kipcsákon . Rendkívüli jó 
harcosok voltak, és különösen vérengző, 
kegyetlen természetűek, amit mi, szé-
kiek, a saját bőrünkön tapasztaltunk . 
De ne feledjük, hogy nekik is volt embe-
ri arcuk! És cseppet sem kutyafejű volt 
az . Seres Istvántól – aki személyesen 
is jól ismeri őket – sok mindent meg-
tudhatunk róluk, amire érdemes odafi-
gyelni . Megtudhatjuk például azt, hogy 
honnan ered a kutyafejűség, amely-
lyel minduntalan illetik ezt a népet . 
Dég Linda professzor még antropológi-
ai szempontból is vizsgálta a témát, és 
szerinte sincs a kutyafejűségnek sem-
miféle más megalapozottsága, mint 
az, hogy a birodalmukat megalapozó 
vezért Nogájnak hívták, ami mongol 
nyelven kutyát jelent . Ez az emír vezet-
te a második mongoljárás seregeit, akik 
fölött 1285-ben IV . Kun László győzelmet 
aratott . Már akkoriban is maradtak 
Magyarország területén közülük, töb-
ben testőrséget vállalva a magyar ki-
rályi udvarban, de az ország területén 
máshol is letelepedtek, és Seres István 
állítása szerint éppen tőlük vettük át 
a karikás ostort is, amit régen, Erdély-
ben nohajkának neveztek . A nogájok 
napjainkban ugyancsak europid embe-
rek, akik nagyobb tömbben a Krímben, 

Dagesztánban, Csecsenföldön, vala-
mint Törökország területein élnek, és 
teljesen letelepedett, békés életmó-
dot folytatnak . Egy sajátos kipcsak–tö-
rök nyelvet beszélnek, figyelemremél-
tó a népművészetük (lásd a képeket, 
amelyeket Taner Polat nogáj szárma-
zású török rendőrparancsnok küldött), 
és sok olyan rokonszenves tulajdonsá-
guk van, amiért érdemes megismer-
ni őket . Tájékozódva történelmükről, 
önismeretünk gyűrűjét is szorosabbra 
vonhatjuk, és megállapíthatjuk, hogy 
az a vékonyka szál, amely hozzájuk köt 
bennünket, semmiképpen sem lehet 
értéktelen . Ha ekként gondolunk rájuk, 
talán érthetőbbé válik némely olyan 
jellemvonásunk, amely 300 év távla-
tából is visszaköszön, és amely sokban 
megkülönböztet bennünket másoktól, 
ám amelyet, még ha esetleg furcsa is, 
el kell fogadnunk mint sajátunkat . Ha 
arra gondolunk, hogy a széki legények-
be az átlag magyaroknál több virtus 
szorult – amit gyakori verekedések-
kel éltek ki magukból –, hadd legyen 
ez nemcsak a székely, hanem a nogáj 
vér rovására is írva . S ne feledjük, hogy 
amikor ezt elő kellett venni valahol – 
a haza vagy a város védelmében – nem-
csak jól fogott, hanem egyenesen dicső-
ségünkre is szolgált . 

Végül hadd említsek csak egyet azok 
közül az érvek közül, amelyek azt iga-
zolják, hogy a Gondviselés tervében 
mindennek oka van . Ha nekünk, szé-
kieknek nem jelentett volna akkora 
érvágást, akkora megaláztatást a ta-
tárok kardja és idegen vére, soha nem 
tudtuk volna a későbbi évszázadok so-
rán akkora erővel védeni magunkat 
az újabb vérségi és nyelvi behatásoktól, 
miként azt tettük, s ami által megma-
radtunk azoknak, akik vagyunk . Bi-
zony elmerültünk volna mi is, miként 
a környező települések magyar lako-
sai a Mezőség idegen sarában . A széki 
lányok-asszonyok azért kellett meg-
szüljék a tatár apáktól való gyermeke-
iket, hogy azok nemcsak lélek, de vér 
szerint is örök emlékül maradjanak 
nekünk, utódoknak, akik ezeket a gé-
neket máig hordozzuk magunkban, 
s akiktől a jelenkor történései függe-
nek . Mert csak a nagy szenvedések 
tudják felemelni az embert Emberré, 
s gyakran csak azok árán tudunk he-
lyesen dönteni, és megítélni dolgokat . 
Ideje tehát több mint 300 év távlatából 
megbékélni a múlttal, önmagunkkal 
és még a tatárokkal is . Történjen meg 
végre köztünk, a mai kor szellemében 
a nagy, baráti kézfogás! Én személy 
szerint ez úton szeretném megköszön-
ni Seres Istvánnak az értékes felvilágo-
sítást, magunkat székieket pedig arra 
buzdítanám, hogy vérünket cseppet 
sem szégyellve, sőt felvállalva más-
ságunkat, továbbra is fogjuk képletes 
ügetésre jó nogáj lovainkat, mindig 
csak előre, kitartóan haladva az önis-
meret útján, a magyar haza, s egy bé-
kés világ felé . Így legyen!

Bibliográfia: 
Vásáry István: Az Arany Horda, 1986
Dr . Seres István: A kunok Magyarországon, 
tanulmány, 2020
Dr . Seres István: A tatárok Magyarorszá-
gon, tanulmány, 2021
A magyarok krónikája, MTA, 1995
Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye 
monográfiája, 1903
Dr . Szabó Márton: Szék község monográfi-
ája, 2010 
Juhos István: Hogy kerültek a tatárok a XVIII. 
században Erdélybe? www .vitato .eu

A szerző széki témájú könyvei: 
Fekete gyökéren (Széki magyarok évszáza-
dai), Kráter kiadó, 2014
Ahol a só kivirágzik (Gondolatok széki mu-
zsikára), Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 
2019
Előkészületben: 
Balladák könnye, Kráter kiadó

Nogáj férfi nemzeti viseletben. Seres István gyűjtéséből
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A tihanyi Heizer család

evesi József a Szent Ányos püspök nevét 
viselő Bencés Apátságról, illetve a vissz-
hangjáról híres Tihanyból származott 
Kolozsvárra . A Balatonba nyúló félszi-
get közismert helysége az ókortól la-
kott település volt . A mai Tihany ősét I . 
András király alapította, amikor 1055-
ben itt építette meg a királyi család te-
metkezőhelyét, illetve a bencés monos-
tort . Az 1700-as évek elején a községben 
a frissen kinevezett Reyser Ármánd apát 
rendelkezése nyomán iskola és tanítói 
lakás épült .1 Ebbe, az akkor már más-
fél évszázados múlttal rendelkező ele-
mi iskolába került a 19 . század közepén 
a fiatal római katolikus kántortaní-
tó, Heizer Ferenc, aki a Tihanytól nem 
messze fekvő Hidegkúton született 1828 . 
július 10-én a német származású, ró-
mai katolikus vallású Heizer Simon és 

Gulden Catharina gyermekeként . 1854-
ben megnősült, a nála 10 évvel fiatalabb 
szalacskai származású Horváth Máriát 
vette el feleségül, aki öt fiúgyermekkel 
ajándékozta meg . 

A legidősebb gyermek, aki apja után 
szintén a Ferenc nevet kapta, 1855 . de-
cember 13-án született . Szülei papnak 
szánták, ezért aztán az elemi iskola el-
végzése után a veszprémi Piarista Gim-
náziumba íratták be . 1873 . szeptember 
8-án belépett a pannonhalmi Szent 
Benedek rendbe, áldozópappá 1879 . jú-
lius 7-én szentelték . Közben 1877-ben 
belügyminisztériumi engedéllyel (BM . 
46691-77) nevét Hevesi Bernát Ferencre 
változtatta . Egy évig Pápán gimnáziumi 
tanár, majd 1880 és 1883 között a buda-
pesti egyetem teológiai hallgatója volt . 
Ezután Esztergomban (1883–1886) és Ko-
máromban (1886–1906) lett gimnáziumi 
tanár, majd ezt követően ismét Pápára 
került, ahol nemcsak tanított, hanem 
könyvtáros (1906–1908) és házgondnok 
(1908–1915) is volt . 1915 és 1916 között 
Bakonybélben ugyancsak házgondnok 
volt, majd hazakerült Tihanyba, ahol 
1923 . december 22-én bekövetkezett ha-
láláig az apátság jószágigazgatója volt, 
és 1918-tól alperjel is .2

A másodszülött Heizer fiú, József, 
1857 . március 29-én jött a világra . A ti-
hanyi parókia születési anyakönyvében 
még azon a napon bejegyezték  Josephus 
néven . Josephus Rédli és Anna Beretz 
keresztszülők tartották a keresztvíz 
alá . A nomen est omen latin kifejezés 
magyar jelentése (nevében a sorsa) töké-
letesen illik rá . Az azonos nevű bibliai 
elődjéhez hasonlóan az asztalos mes-
terséget választotta, majd nevét 1881-
ben belügyminisztériumi engedéllyel 
Heizerről Hevesire változtatta .

Az öt Heizer testvér közül egyedül 
a középső, az 1859 . szeptember 10-én 
született Izidor nem változtatta meg 

H

Negyedszázad  
a kolozsvári iparosság élén
Hevesi József élete és munkássága, fennmaradt kéziratos emlékezése alapján

Nagy Béla 

Heizer Ferenc gyászjelentése. Forrás: Pannon Digitális Egyesített Archívum
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a nevét Hevesire . A veszprémi gimná-
zium elvégzése után a budapesti ál-
latorvosi főiskolán szerzett diplomát . 
Működését Bábolnán, a magyar lóte-
nyésztés fellegvárának tartott, később 
a Bábolnai Ménes név alatt elhíresült 
katonai ménesbirtokon kezdte, ahon-
nan 42 évi szolgálat után 1919-ben vo-
nult nyugalomba . Szolgálatának elis-
meréséül a magyar királyi és császári 
főtörzsállatorvos 1913-ban megkapta 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjét . 
Számos előkelő társadalmi és tudomá-
nyos egyesületnek volt a tagja .3

Izidor születését követően hosszabb 
ideig nem érte gyermekáldás a Hei-
zer családot, mígnem 1867 . szeptember 
17-én megszületett a negyedik Heizer 
fiú, Imre . Ő is a kegyes tanító rendi-
ek veszprémi gimnáziumában tanult . 
A sikeres érettségi vizsga után való-
színűleg az akkor már Kolozsváron élő 
bátyja tanácsára az Erdély fővárosának 
számító kincses városba jött, és a Fe-
renc József Tudományegyetemre irat-
kozott be, ahol 1886-ban egy, míg 1886 
és 1888 között négy félévet hallgatott . 

Orvosi tanulmányait 1892-ben, Bécsben 
fejezte be, közben nevét ő is Hevesire 
változtatta . 1893-ban visszajött Kolozs-
várra, ahol a Brandt József professzor 
vezette sebészeti klinikán kezdte gya-
kornok orvosként pályafutását . Rend-
re emelkedett az adjunktusi tisztségig, 
1903-ban az ortopédiai sebészetből ma-
gántanári képesítést is szerzett . Helyet-
tes tanárként tanított az egyetemen, de 
nem nevezték ki . 1921-ben a Szegedre 
való áttelepedés foglalkoztatta, de már-
cius 15-én egy Kolozsvár feletti dombon 

morfium befecskendezésével vetett vé-
get életének .4

A legkisebbik Heizer fiúról, az 1869 . 
július 13-i születésű Istvánról csak any-
nyit tudunk, hogy nevét ő is Hevesire 
változtatta, és hogy felesége leánykori 
neve Nagy Anna volt .

Heizer Ferenc iskolamester mintegy 
fél évszázados szolgálat után 1896-ban 
nyugállományba vonult . „A népnevelés 
terén szerzett érdemei jutalmául” a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a Mi-
nisztertanács 1896 . június elsejei ülésén 
előterjesztett javaslatát követően a Ko-
ronás Érdemkereszt Ezüst fokozatával 
tüntették ki . Nyugdíjba vonulását köve-
tően nemcsak az állását, hanem a ta-
nítói szolgálati lakást is fel kellett ad-
nia, ezért feleségével együtt Bábolnára, 
az agglegényként ott élő és dolgozó ál-
latorvos Izidorhoz költözött . Itt is halt 
meg 1907 . december 28-án, életének 80 ., 
házasságának 54 . esztendejében . Fe-
lesége tízévi özvegység után, 1916 . no-
vember 30-án követte férjét az Ácsi ut-
cai temetőbe .

Hevesi József  
gyermek- és ifjú évei
Elemi iskolai tanulmányait Tihanyban, 
Novák Ede plébános – Brassai Sámuel jó 
ismerőse – tanítványaként végezte el . 
Már egész kicsi korában szeretett fúrni, 
faragni, ezért 1870-ben először Veszp-
rémbe, majd tíz hónap után a tihanyi 
asztalos rokonához, Sturm Károlyhoz 
szegődött el inasnak . 1874 nyarán, a „le-
gényremek” elkészítése után szabadult 

fel, majd ezt követően egy rövid ideig 
Székesfehérváron, majd Bécsben és Bu-
dapesten dolgozott .

1876 . december 20-án bevonult kato-
nának, a budai 2 . mérnökkari ezred 14 . 
századába . Az Osztrák–Magyar Monar-
chia hadseregének 1878-as bosznia-her-
cegovinai offenzívája során a boszniai 
Brodba került egységével . Századával 
részt vett a Brod–Szarajevó országút, 
tábori vasút és távíróvonal kiépítésé-
nél . A munkálatok befejeztével 1879 ta-
vaszán csapatával visszavonult a Brod–
Zenica vonalra, ahova egy alkalommal 
maga Vilmos főherceg is ellátogatott . 
Ennek a nem mindennapos látogatás-
nak egy vidám epizódjára az akkor már 
utász őrmesteri rangban lévő Hevesi Jó-
zsef így emlékezett vissza: „Egy májusi 
napon jelezték, hogy másnap délelőtt 11 
órakor jön Vilmos főherceg, aki a mű-
szaki csapatok főfelügyelője volt, ins-
piciumra5 . Lett erre sürgés-forgás, ne-
hogy valami baj legyen . Másnap pont 
11 órakor megérkezett a nagyúr, egy 
tiszti csapat kísérettel . Mikor belépett 
a barakkba, a vigyázban álló félszakasz 
élén leadtam a szabályszerű jelentést . 
Erre ő megáll az arcélen álló, 2 m ma-
gas szapőr6 előtt, felnéz rá (a főherceg 
kb . 160-165 cm magas volt), azt mondja: 
– Hogy hívják magát? – Nagy Pál, fen-
séges uram! – feleli a kérdezett, lenéz-
vén a főhercegre, utána ismét felvetvén 
fejét »haptákba« . – Mondja maga Nagy 
Pál, vannak e magának bolhái? – Nincs, 
fenséges uram, megették a tetűk! – Erre 
a főherceg hahotára fakadt, sarkon for-
dult s a szintén kacagó kísérettel együtt 
kilendült a barakkból .”

Hevesi József számára a „háborús-
kodás” 1880 végén fejeződött be . Rö-
vid tihanyi pihenő után újra folytat-
ta a katonáskodás miatt félbeszakadt 
vándorlást, amely során egy év alatt 
bejárta Münchent, Strasbourgot, Pá-
rizst, Londont . Külföldi útjai végeztével, 
néhány napi pihenéssel töltött tihanyi 
otthonlét után Pestre utazott, ahol kü-
lönböző asztalosmestereknél dolgozott 
egy-egy pár hónapig . Egy Madary Gábor 
nevű asztalosmester műhelyében kezd-
te, majd nemsokára a Csepreghy-féle7 jó 

„Mondja maga,  
Nagy Pál, vannak-e 

magának bolhái? – Nincs, 
fenséges uram, megették 
a tetűk! – Erre a főherceg 

hahotára fakadt…”

Tihany, előtérben az emeletes Hevesi villa (1930). Forrás: egykor.hu
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nevű bútorgyártó cégnél vállalt mun-
kát . Miután Malomsoky József műhe-
lyében is dolgozott egy rövid ideig, 1881 
decemberében Thék Endre (1842–1919) 
nagyhírű budapesti gyárába lépett be . 
Nem egészen két év múltán, 1883 őszén 
a gyártulajdonos Thék Endre, felismer-
ve benne nemcsak a kitűnő szakem-
bert, hanem a jó szervező képességű 
vezetőt is, művezetőnek nevezte ki . 
Az 1884-es esztendő igencsak gyümöl-
csöző év volt mind a Thék cég, mind pe-
dig a még csak 27 esztendős Hevesi Jó-
zsef számára is . Ekkor zajlottak a Thék 
cég kivitelezésében az új Operaház bel-
ső berendezéseinek, illetve gr . Káro-
lyi Istvánné, József utca és Múzeum 
utca sarkán épülő palotájának asztalos 
munkái, melyek megszervezését és irá-
nyítását Hevesi József mint a cég műve-
zetője látta el . A következő évben az or-
szágos kiállításra a „Király pavilon” 
elkészítésére is Thék cége kapott meg-
bízatást . Hevesi vezetésével 195 munkás 
és 12 faszobrász fogott neki a különleges 
megbízatásnak . Egy igencsak váratlan, 
és – mint később kiderült – alaptalan 
félreértést követően Hevesi József kap-
csolata annyira megromlott Thék End-
rével, hogy 1885 tavaszán felmondott .

Irány Kolozsvár!

Az állás nélkül maradt Hevesi – bár több 
ismert cég (König, Gregersen, Neusch-
loss) is ajánlott neki művezetői állást 

– Madary Gábor javaslatára Kolozsvárra 
utazott, ahol B . Bak Lajos8 ismert műbú-
torasztalos és -gyáros éppen művezetőt 
keresett . 1885 tavaszán érkezett Kolozs-
várra . Budapest után elég lehangolók 
voltak a Kolozsvárról és B . Bak Lajos 
gyáráról tett első benyomásai . Ennek 
ellenére – köszönhetően a Malom utcai 
barátságos, szinte családias fogadtatás-
nak – végül megegyeztek . Rövid időn be-
lül az új művezető javaslatára B . Bak La-
jos komoly beruházásba kezdett, és egy 
éven belül felépült a 40 asztalos segédet 
foglalkoztató emeletes műhely, iroda- 
és gépház, valamint szárító kamara 
és raktárhelyiség is . Közben megkérte 
munkaadója egyetlen lányának, a nála 
tíz évvel fiatalabb Lujzának a kezét, 
akit 1886 . július 10-én vezetett a Szent 
Mihály-templom oltárához . Az esküvő 
után apósa rábízta az üzem teljes irá-
nyítását, ő pedig a művezetői feladatok 
ellátására leszerződtette egykori buda-
pesti munkatársát, Zudor Sándort .

Az ezt követő időszakban a jelentős 
fejlesztések és beruházások következ-
tében B . Bak Lajos bútorgyára nemcsak 
a városban, de Erdély-szerte is egyre is-
mertebbé vált . Az 1892-es kiadású, Je-
kelfalussy József által szerkesztett Ma-
gyarország Iparosainak és Kereskedőinek 
Czím- és lakjegyzéke B . Bak Lajos cégét 
a „legalább 20 segédszemélyzetet fog-
lalkoztató vállalat” közé sorolja . A vál-
lalat terméklistája fokozatosan bővült, 
melyen a klasszikusnak számító pol-
gári lakberendezések mellett az egyre 

divatosabb, népi stílusú, faragott és 
festett bútorok is szerepeltek . Az egye-
di tervezésű és kivitelezésű templomi, 
iskolai, üzleti és irodai berendezések 
mellett egyre nagyobb mértékben ki-
viteleztek épületasztalosi munkálato-
kat is . És ebben Hevesi Józsefnek, mint 
a vállalat tejhatalmú vezetőjének meg-
határozó szerepe volt . Az ebben az idő-
szakban elvégzett munkálatokról He-
vesi így emlékszik vissza: „Visszatérve 
a cégvezetésem alatt működő Bak Lajos 
gyárára, megemlítem, hogy a gyár idá-
ig folyton emelkedő forgalmat produ-
kált . Nagyobb vállalataink voltak: Bonc-
tani intézet épület (azaz épület asztalosi 
munka – szerzői megj .) és berendezése, 
Segesvári Megyeház, Tordai Megyeház, 
Dévai Megyeház, Balázsfalvi Görög Ka-
tolikus Szeminárium és Főgimnázium 
épület munkák, azon kívül több vidéki 
mágnás kastély átalakítási munkála-
tai . Kolozsvárt sok portál és boltberen-
dezés, iskola berendezések, kisebb-na-
gyobb épületmunkák… 

Nevezetes munkánk volt még koráb-
ban, gróf Haller György Kerelőszentpál-i 
kastélyának restaurálása . Ez a hatal-
mas nagyarányú épület még azonmód 
volt, ahogy az oláhok, 1848-ban feldúl-
ták . Se ajtó, se ablak nem volt az épü-
letben, éppen csak a bejáró ajtók és 
néhány kisebb helység volt némileg lak-
hatóvá téve . A gyönyörű nagy termek-
ben, a drága mozaikszerű parketteken, 
helyenként a tüzelés nyoma, a gyönyö-
rű 17–18 . századbeli olasz mesterektől 
származó, gazdag faragású tölgyfa fa-
burkolatok helyenként fejszecsapások-
kal lerombolva voltak . Az emeletre nem 
volt felvezető lépcső . Ideiglenesen ösz-
szetákolt falépcsőn lehetett csak fel-
jutni az emeleti helységekbe . Egy-két 
ajtó maradvány is volt, amelyek szin-
tén olasz renaissance stílusban, a XVII . 
században készülhettek . A helyreállí-
tási kőműves- és ácsmunkát Oriold és 
Endstrasser, kolozsvári építőcég vállal-
ta, az asztalos munkát pedig a Bak La-
jos gyára .”

Az 1896-os év a kisebb-nagyobb üzle-
tek lebonyolítása mellett a millenniumi 

Az ezt követő időszakban 
a jelentős fejlesztések 

és beruházások 
következtében 

B. Bak Lajos bútorgyára 
Erdély-szerte is egyre 

is mertebbé vált.

Kegyszerszekrény a Szent Mihály-templom sekrestyéjében. Kép: Dunky fivérek
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Országos Kiállításra való készülődés je-
gyében zajlott le . Magyarország mega-
lapításának ezredik évfordulója alkal-
mából országszerte számtalan ünnepi 
rendezvényt tartottak, amelynek legki-
emelkedőbb és egyben leglátogatottabb 
rendezvénye az Ezredéves Országos Ki-
állítás volt . A Városligetben megrende-
zett kiállítást maga Ferenc József király 
nyitotta meg ünnepélyes keretek kö-
zött május 2-án . Az október végéig nyit-
va tartó kiállítás mintegy 240 pavilon-
jában kimondottan hazai termékek és 
magyar vonatkozású szellemi alkotáso-
kat mutattak be . A kolozsvári kiállítók 
közül természetesen B . Bak Lajos cége 
sem hiányzott . A „Faipar-butoripar-de-
koratív ipar-teljes lakberendezések” 
csoportjában a Kolozsvári Református 
Teológia dísztermének bútorzatát állí-
totta ki, mely két fő részből állt: a hall-
gatóság padsoraiból, illetve egy korlát-
sorral elválasztott emelt pódiumból, 
rajta az eklektikus, igen díszes kivite-
lezésű szószékből, valamint az előt-
te elhelyezett két hosszú asztalból és 
a körülötte levő székekből . A rendelke-
zésünkre álló adatok szerint ezek ter-
vezése – Hevesi József emlékirataiban 
foglalt állításával ellentétben, misze-
rint ő volt a teljes bútorzat tervezője – 
Guilbrand Gregersen norvég származá-
sú budapesti építkezési vállalkozónak 
tulajdonítható .9 A kivitelezést azonban 
a magas ár miatt nem a Gregersen G . 
és Fiai Építő Vállalat nyerte el, hanem 
a kedvezőbb árajánlatot tévő B . Bak La-
jos vállalata . A bútorzat kivitelezési mű-
helyrajzait nagy valószínűséggel aztán 
Hevesi József készíthette el az eredeti 
Gregerson-féle látványtervek alapján . 
A 19 . század végén a szerzői jogok sza-
bályozása nem volt annyira szigorú, így 
történhetett meg az, hogy a kivitelezési 
tervek elkészítése alapján Hevesi ma-
gát tekintette a bútorzat tervezőjének . 
Az említett bútorzaton kívül a millen-
niumi Országos Kiállításon a Bak-válla-
lat egy Hevesi által elképzelt és magyar 
népi stílusban megtervezett ebédlő be-
rendezéssel is részt vett . A kalotasze-
gi Gergely István által kifaragott népi 
motívumokkal díszített bútorzat nagy 
sikernek örvendett, és már mindjárt 
a kiállítás megnyitásának másnapján 
Klotild főhercegnő le is foglaltatta a tát-
rafüredi nyaralója részére .

Hevesi József saját gyára

1896 novemberében B . Bak Lajos 13 év-
nyi özvegység után elvette feleségül 
az 1892-ben elhunyt építész, Oriold Jó-
zsef özvegyét, Szigeti Annát, akivel 

Hevesi felesége nemigen tudott kijön-
ni egy háztartásban . Emiatt Hevesiék 
kénytelenek voltak a Malom utcai ház-
ból egy Árpád (ma Traian) úti bérlakásba 
költözni . A megromlott családi viszony 
következtében Hevesi József 12 évi szol-
gálat az apósa cégéből is kilépett, és saját 
vállalatot alapított . Ebből a célból meg-
vásárolta Csukai Sándor Gyár (ma M . 
Eminescu) utcai elárverezésre ítélt gyá-
rát, amelyet a kornak megfelelően fel-
újítva, 1897 . október elsején hivatalosan 
meg is nyitott . A gyár művezetését Zu-
dor Sándorra bízta, akit még annak ide-
jén ő maga hívott le Budapestről, és aki 
B . Bak Lajos gyárában is hasonló felada-
tot töltött be . Az 1897–1919-es időszakban 
a gyár terméklistáján szereplő bútorzati 
és asztalosipari termékek hasonlók vol-
tak azokhoz, amelyek az apósa gyárából 
kikerültek, s amelyeknek kivitelezésé-
ben már többéves tapasztalata volt . Egy 
1899-ben megjelent hirdetésből kiderül, 
hogy „Hevesy József műbútor- és épület-
asztalos-munkák gyára” a következő 
munkálatok elvégzésére vállalkozik: 
„minden e szakba vágó munkáknak szo-
lid elkészítésére, úgymint: templomok, 
iskolai berendezések, gyógyszertár-, ká-
véház-, szálloda- és lakberendezésekre, 
saját irodájában készült tervek szerint . 
Mindenféle kivitelű építőasztalos-mun-
kákat ízlésesen, szilárd és csínos kivi-
telben . Parkettezéseket, asphaltba ra-
kott gombamentes parkettet mérsékelt 
egységi árakkal .” Az ebben a periódus-
ban készült munkák tekinthetők tehát 
kimondottan „Hevesi-termékeknek” . 
Az emlékirat, valamint egyéb források 
alapján Hevesi munkáinak sajnos csak 
egy kis részét sikerült eddig beazono-
sítani, teljes szakmai munkásságának 
feltérképezése további kitartó és köny-
nyűnek egyáltalán nem nevezhető ku-
tatómunkát igényel .

Emlékiratában Hevesi József a követ-
kező munkáiról tesz említést:

A szülészeti és nőgyógyászati klini-
ka, a sebészeti klinika és az igazgató-
sági épület. A Ferenc József nevét viselő 
magyar királyi tudományegyetemi kli-
nikák Mikó utcai épületei közül Hevesi 
József gyára három épületnek az épü-
letasztalosi munkáit és valószínűleg 
a bútorzat kivitelezését is elvégezte . 
Ezek voltak Hevesi első jelentősebb, ön-
álló munkái . 

A Kereskedelmi és Iparkamara. 
A Kossuth Lajos utca és a Bocskai tér 
sarkán álló, 1910-re elkészült kéteme-
letes, különböző stíluselemeket (gó-
tikus, mór és reneszánsz) egymás-
ba ötvöző szecessziós épület második 
emeleti gyűlésterme, irodái, a hoz-
zátartozó mellékhelyiségei, valamint 

„önálló magyaros stílusú” bútorzatai 
Hevesi gyárából kerültek ki . Az ács- és 
az épületasztalos munkákat Asztalos 
István ácsmester, illetve Deák Ferenc 
asztalosmester végezte Hevesi József 
felügyelete mellett .

Az Augusteum és a Marianum. 
A Karolina Auguszta magyar királyné 
támogatásával 1830-ban alapított, ké-
sőbb pedig Hirschler József plébános ál-
tal 1906-ban újjáalapított iskola, a Bem/
George Coșbuc utcai Augusteum számá-
ra Hevesi József gyártotta a bútorzatot, 
és az épületasztalos munkákat is az ő 
cége végezte . A Marianum épület épü-
letasztalosi munkáit és belső berende-
zéseinek kivitelezését Hevesi József ma-
gáénak vallja: „én készítettem az építési 
munkákat, és a belső berendezést” . Va-
lószínű ez csak részben igaz, ugyanis 
az iskolapadokat B . Bak Bálint Sándor 
öccsével közösen dr . Riegler Gusztáv or-
vos, egyetemi tanár szabadalma alap-
ján készítették .10

A szilágysomlyói bank épülete. Ez-
zel kapcsolatban Hevesi József emlék-
iratában a következőket olvashatjuk: 
„1914-ben nevezetesebb vállalatom volt 
a somlyói Osztrák–Magyar Bank palo-
tájának asztalos munkája, mely telje-
sen a kolozsvári mintájára épült .” To-
vábbi részleteket azonban nem közöl .

A Majális utca 23. szám. A Groisz 
Béla szemorvos leszármazottainak tu-
lajdonában álló épületbe 1919-ben a ro-
mán katonai körzetparancsnok, Nico-
lae Petala tábornok költözött . Az ebédlő 
bútorzatának elkészítésére Hevesi Jó-
zsef kapott megbízatást . A tábornok 
megrendelésére Hevesi a következő bú-
torokat gyártotta le: egy nagy kredenc 
és egy kisebb tálalószekrény, két tála-
lóasztal, egy 24 személyes ebédlőasztal, 
24 bőrhuzatos karosszék . A bútorokon 
kívül az ebédlő 130 cm magas, tompa 
(matt) fényezésű, tölgyfából készült fal-
burkolatát is Hevesi cége készítette és 
szerelte fel . Az idők során az épület ren-
deltetése többször is megváltozott, a bú-
torok későbbi sorsa ismeretlen .

A Marianum 
épületasztalosi munkáit 

és belső berende zéseinek 
kivitelezését Hevesi József 

ma gáénak vallja:  
„én készítettem az építési 

munkákat, és a belső 
berendezést”.
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A Szent Mihály-templom. Hevesi 
Józsefet a belvárosi Szent Mihály-plé-
bániához nemcsak hitbéli (évekig volt 
egyháztanácsos, majd később a Státus 
igazgatótanácsának tagja), hanem üz-
leti kapcsolatok is fűzték . A Gyulafe-
hérvári Egyházmegye Kolozsvári Gyűj-
tőlevéltárában található fotóalbumok 
tanúskodnak arról, hogy a Szent Mi-
hály-templombelső bútorzatának egy 
részét ő gyártotta le a saját tervei alap-
ján . Az egyházi levéltár 290/f szám alat-
ti 13-as és 14-es dobozokban található 
két, sajnos hiányos Dunky fotóalbum 
szerint Hevesi a következő bútorokat ké-
szítette el: a sekrestyébe papi öltöztetőt 
és miseruhaszekrényt, kegyszerszek-
rényt és püspöki öltözőasztalt; a szen-
télybe pedig plébánosi stallumot, illetve 
a főoltár melletti asztalszekrényt .

Sem a bútorok, sem a fotók készíté-
sének időpontjára nem találtam uta-
lást, s csak következtetni lehet, hogy 

valamikor a 20 . század elején készül-
hettek . A tölgyfából neogótikus stílus-
ban szépen kidolgozott bútordarabok 
jól illeszkednek az apósa, B . Bak Lajos 
által készített főoltár szintén neogóti-
kus stílusához . A bútorok vasalásai só-
gorának, B . Bak Sándor műlakatosnak 
a munkái . Minden valószínűség szerint 
bár ezekről az említett albumban hiá-
nyoznak a fotók, a stílus és a kivitelezés 
alapján a püspöki stallum, a szentély 
tölgyfa falburkolata, illetve az asszisz-
tenciastallum is Hevesi-munkáknak 
tekintendők .

A lourdes-i Mária-oltár Tihanyban. 
A lourdes-i Mária-oltárt 1900 körül ké-
szítette Hevesi József a tihanyi apátsá-
gi templomnak . A ma is létező, a beren-
dezési tárgyakhoz stílusban illeszkedő, 
neobarokk oltár a templom egyik büsz-
kesége .11

Hevesi József a Gyár/Fadrusz Já-
nos utcai gyárát – sokrétű hivatali 

elfoglaltsága miatt – 1919 . október 1-jén 
bérbe adta sógorának, B . Bak Imrének 
(B . Bak Lajos fiának) évi 30 ezer koroná-
ért, majd 1931-ben végleg töröltette .

Hevesi József  
közéleti tevékenysége
Hevesi József már egész fiatalon, buda-
pesti tartózkodása során bekapcsolódott 
az iparos társadalom közművelődési és 
közösségi életébe . Egyik szaktársával 
közösen megszervezte a Budapesti Asz-
talos Ifjúság Dalárdáját, hangversenye-
ket és bálokat rendezett . Kolozsvárra 
kerülését követően 1886 augusztusában 
a Kolozsvári Iparos Ifjúság Önképző és 
Temetkezési Egyletének égisze alatt 
egy nagy sikernek örvendő „segédmun-
ka-kiállítást” szervezett . Ugyancsak 
1886-ban, az október 18-án megtartott 
közgyűlésén lett a Kolozsvári Iparos 
Egylet választmányi tagja is, amelybe 
már korábban, nem sokkal kolozsvá-
ri letelepedése után, 1885 . július 1-jén 
belépett . Ennek keretében, már az első 
adódó alkalommal felvetette az Ipar-
testület megalapításának gondolatát . 
Az Ipartestület megalakulása az Iparos 
Egylet akkori elnökének, Benigni Sámu-
elnek az ellenszegülése miatt igencsak 
elhúzódott, és csak több lépésben, a mil-
lenniumi ünnepségek jegyében történ-
hetett meg . A hivatalos alakuló gyűlést 
1896 . május 10-én tartották az Iparos 
Egylet főtéri székházában, amelynek so-
rán mivel Benigni Sámuel elutasította e 
felkínált elnöki széket (csak a díszelnöki 
tisztséget fogadta el), Reményik Károly 
építészt választották meg elnöknek, He-
vesi József pedig a számvizsgáló bizott-
ság elnöke lett, amelyet az 1897-ben tör-
tént lemondásáig töltött be . 1898 végén 
tartották Kolozsváron a városi képvise-
lői választásokat . Az ellenzék listáján, 
mint a Független párt képviselője Hevesi 
József is indult, és ami két évvel korá-
ban még nem sikerült, most már igen: 
beválasztották a Városi Törvényhatósági 
Bizottságba .

A 1903-as esztendő az egész kolozs-
vári iparos társadalma számára igen 
gyászosan kezdődött . Február 3-án, dél-
után 6 órakor váratlanul elhunyt Ko-
lozsvár közéletének kiemelkedő alak-
ja, Benigni Sámuel, a kolozsvári iparos 
társadalom vezéregyénisége . Helyébe, 
az Iparos Egylet megüresedett elnöki 
tisztségbe az 1903 . április 14-én lezajlott 
közgyűlésen, apósa, B . Bak Lajos javas-
latára Hevesi Józsefet választották . Első 
és egyik legfontosabb sikere az egylet 
élén a már 1876-tól vajúdó „elszegénye-
dett öreg iparosok számára létesítendő 

Az Iparos Egylet székháza az 1940-es években, a Főtér 24. szám alatt. Forrás: darabanth.com
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menedékház” megvalósítása volt . A Re-
ményik Károly által tervezett és a Ru-
dolf út 22 . szám alatt felépített emele-
tes agg menházat 1905 . március 19-én 
adták át ünnepélyes keretek között . 
Az eseményen az egylet tagjain kívül 
részt vett Kolozsvár város közönségének 
színe-java, Szvacsina Géza polgármes-
terrel az élen . 

Apósának, B . Bak Lajos 1907 . május 
23-án bekövetkezett halálát követően 
Hevesi József, mint első póttag a veze-
tőségébe is bekerült, majd a következő 
tisztújító közgyűlésen az iparosztály el-
nökévé, azaz a kamara egyik alelnöké-
nek választották . Ezekben az években 
építették fel a Kereskedelmi és Iparka-
mara új székházát is . A Huber József bu-
dapesti építész által tervezett – gótikus, 
reneszánsz és mór stíluselemeket öt-
vöző – Kossuth Lajos utcai szecessziós 
palota, amelynek belső bútorzatát He-
vesi József gyára szállította, 1910-re ké-
szült el .

A saját gyárának irányítása, vala-
mint az Ipartestület, az Iparos Egylet és 
a Kereskedelmi és Iparkamara vezető 
testületeiben való részvétellel megnőtt 
hivatali feladatainak ellátása mellett 
Hevesi József az évek során több, az or-
szág különböző városaiban megtartott 
szakmai rendezvényen, tanulmány-
úton is részt vett . 1908 szeptemberén 
a Kolozsvári Ipartestület képviseleté-
ben megjelent a Szabadkára összehí-
vott Ipartestületi országos kongresszu-
son, ahol nagysikerű előadást is tartott 
az ipari oktatás témájában . A következő 
év őszén az a megtiszteltetés érte, hogy 
a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparka-
mara képviseletében, dr . Gámán József 
főtitkár társaságában részt vehetett 

a fővárosi Kereskedelmi és Iparkama-
ra által szervezett balkáni tanulmányi 
kiránduláson . A szakmai találkozókon 
és ismerkedéseken túlmenően Hevesi-
nek alkalma nyílt meglátogatni Bosz-
nia-Hercegovina és Horvátország festői 
vidékeit és városait, sőt még a fiumei 
Danubius Hajó és Torpedó gyárba is be-
jutott . 1910 tavaszán feleségével együtt, 
egy tizennégy fős kolozsvári zarándok-
csapat tagjaként ellátogatott Rómába, 
illetve a Vatikánba, ahol X . Piusz pápa 
elé járulhatott . Miután hazatért a ró-
mai zarándoklatból Kolozsvárra, a Ke-
reskedelmi és Iparkamarától jött érte-
sítés várta, amely szerint kinevezték 
az Országos Ipartanácsba, így pedig 
a kereskedelmi tanácsos címet is meg-
kapta . 1913 . január 1-én egy újabb kine-
vezés szerint az Országos Közlekedési 
Tanácsba is beválasztották .

Az első világháború kitörését kö-
vető években, Hevesi gyárában még 
úgy-ahogy ment a munka, de az el-
szaporodott behívók, rekrutálások 
következtében fellépő szakember-
hiány, és természetesen a háborús 

bizonytalanságok miatt az üzleti élet-
ben fokozatosan eluralkodott a pangás . 
A háború, valamint az 1916-os román 
betörés az Iparos Egylet és a Kereske-
delmi és Iparkamara tevékenységére is 
rányomta a bélyeget . A tisztségviselők 
és a személyzet nagy részét behívták 
katonának, a hivatalos ügyek intézé-
se majdnem teljes mértékben Hevesi 
Józsefre hárult . Mindemellett az 1915 
és 1918-as évek közötti időszakban He-
vesi József a magyar kormány által, 
a frontszolgálaton lévő iparosok csa-
ládjainak kiutalt segélyek szétosztásá-
nak megszervezését és lebonyolítását 
is irányította . A Tisza-kormány által 
kiutalt hadisegélyek kiosztása mellett 
Hevesi József részt vett abban a bizott-
ságban is, amelynek feladata a hadkö-
telesség alól felmentettek „felülvizsgá-
lata” volt . 

Az őszirózsás forradalom győzelmét 
követően 1918 . november 16-án Hevesi 
József a Kereskedelmi és Iparkamara 
képviseletében Budapestre utazott, ahol 
a parlament kupolacsarnokában tanúja 
lehetett a Magyar Népköztársaság „ki-
kiáltásának” . A Hevesi által Magyaror-
szág temetésének nevezett eseményről 
hazatérve újabb, a kolozsvári magyar-
ság szempontjából oly végzetesnek szá-
mító eseménynek lehetett szemtanúja: 
„December 24-én, délelőtt 11 órakor vo-
nult be a román hadsereg Kolozsvár-
ra . Az Iparos Egylet erkélyéről néztük 
végig azt a bevonulást . A Kossuth La-
jos utca felől robogott két lovas alak, 
fekete lovakon, ez volt az előőrs . Azu-
tán következett a többi . Szembe velünk, 
a Főtéren volt egy század román hely-
őrségi katona, osztrák baka uniformis-
ban . Mikor a román csapat eleje a főtér-
re ért, a dísz század vezénylő kapitánya 
harsány hangon »Habb acht! Kompa-
nir rechts schaut! Prezentirt«12-et vezé-
nyelt . De látszott rajtuk a meglepetés, 
mikor ellépdeltek előttük a szánalmas 
kinézetű román csapatok . A lovasok so-
vány gebéken, rongyos szerszámmal, 
egyik lábán bocskor, másikon csizma, 
fejükön rongyos szalmakalap, vagy út-
közben felszedett osztrák–magyar sap-
ka, stb . A gyalogság ugyanilyen ág-
rólszakadt, szedett-vedett népségből 
állott . Éppen előttünk, és alattunk ál-
lítottak fel három rossz gépfegyvert, 
odább, az Unió utca felé, három ágyút, 
melyek egyike sem volt lövő képes ál-
lapotban, hiányozván róluk a begyújtó 
szerkezet . Az egész csapat, ahogy meg-
számláltuk, mintegy 1600 főből állott, 
így vonultak végig az Unió utca, Mo-
nostori úton ki, a gazdasági tanintéze-
tig, ahol a lovasságot és a gyalogságnak 
egy részét elszállásolták . Végignézve, 

…a behívók, rekrutálások 
következtében fellépő 

szakemberhiány, 
és a háborús 

bizonytalanságok 
miatt az üzleti életben 

fokozatosan  
eluralkodott a pangás.

Az iparosok aggmenháza Kolozsváron. Kép: Dunky fivérek
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ezt a valóban siralmasnak tetsző be-
vonulást, elgondoltuk, hát ez az a dicső 
román hadsereg? Ezektől ugyan nincs 
mit félnünk!”

A karácsonyi ünnepek alatt csend és 
nyugalom volt, de az ünnepeket köve-
tően elkezdődött a hivatalok fokozatos 
átvétele, és az új adminisztráció be-
rendezkedése . Az elkövetkező időszak 
a Kamara épületének a megtartásáért 
folyó küzdelemről szólt, az egyre job-
ban berendezkedő román hatóság el-
lenében, amely minden áron rá akarta 
tenni a kezét a Magyar utcai gyönyörű 
épületre . Hevesi Józsefnek – arra hivat-
kozva, hogy a Kamara mint önálló jogi 
személyiség nem kell alávesse magát 
a katonai rendelkezéseknek – sikerült 
egy jó ideig elutasítania a hatóságok 

„bérbe vételi szándékát” . Végül is a fo-
lyamatos zaklatások, majd az erőszak 
alkalmazása következtében a Kamara 
kulcsait kénytelen volt átadni a román 
katonai hatóságoknak . Hasonló sors-
ra jutott az Iparos egylet székháza is, 
amelynek nagyobbik részét a kolozs-
vári román hadbíróság számára sajá-
tították ki .

A háború befejezése után legelőszőr 
1921-ben nyílt lehetősége kiutazni 
a csonkának mondott Magyarországra, 
de ekkor már útlevéllel . Ebben az év-
ben rendezték meg a háború elveszté-
se és a katasztrofális békeszerződések 
okozta traumából még csak ébredező 
magyar fővárosban az Árumintavá-
sárt13, amelyre a határon kívül rekedt 
erdélyiek közül is sokan kilátogattak . 

Ennek mintájára aztán Kolozsváron is 
rendeztek hasonló kiállításokat első-
sorban az erdélyi ipar termékeinek be-
mutatására .

Hevesi József miután 1926-ban meg-
vált a Kereskedelmi és Iparkamara 
vezetőségében betöltött tisztségétől, 
az Iparos Egylet elnökeként folytat-
ta a szárnyaszegett kolozsvári magyar 
iparosság érdekében kifejtett tevékeny-
ségét . Szerencsére az egyesület annak 
idején (1859) egy magánkezdeménye-
zés eredményeként, szakmai és kultu-
rális intézményként alakult meg Iparos 
Olvasó Egylet néven – Krémer Ferenc 
szabó céhmesternek köszönhetően – 
abból a célból, „hogy a helyi iparosok-
nak egy szórakoztató helyet létesítsen, 
hol az iparosok szakmájukba vágó dol-
gokról tárgyalhassanak és az akkor 
forgalomba levő csekély számú hírla-
pokból némi felvilágosítást meríthes-
senek az iparügyekről, divatról és más 
bel- és külföldi eseményekről” .14 Ebből 
kifolyólag az impériumváltást követő 
zavaros évek elmúltával az új román 
hatalmi szervek nem gördítettek kü-
lönösebb akadályokat az Iparos Egylet 
keretében zajló tevékenységek elé . Per-
sze ez nem jelentette azt, hogy nem is 
követték figyelemmel az itt zajló ese-
ményeket, éppen ellenkezőleg . Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, az 1932-
ben történt incidens, amelynek szen-
vedő alanya pont maga Hevesi József 
volt . Az eseményről és annak következ-
ményeiről a Nagyváradon megjelenő 
Erdélyi Lapok 1933 . június 31-i számá-
ban a Hevesi József iparegyleti díszel-
nök bűnpöre a magyar himnusz miatt 
cím alatt a következő tudósításban szá-
molt be: „A kolozsvári törvényszék pén-
teken délelőtt tárgyalta Hevesi József 
iparos-egyleti díszelnök izgatás miatti 
pörét . A vád szerint Hevesi József 1932 . 
évi Szilveszter estéjén az iparos egylet-
ben, ahol nagy számban gyűltek ösz-
sze a tagok, beszédet mondott . Beszédé-
ben Károly király és a kormány éltetése 
után elénekelték a magyar himnuszt . 
Az asztal piros-fehér-zöld művirágok-
kal volt díszítve és Hevesi József beszé-
de végén ezt mondta, amikor Károly 
királyt éltette: »De vigyázzon a király, 
mert itt magyarok is vannak!« Heve-
si József a vádnak ezt a pontját tagad-
ja . A magyar himnuszt elénekelték, de 
az minden évben szokásos Szilveszter 
éjszakáján . Bota  Gheorghe tanú szerint 
az asztalon semmiféle virágdísz sem 
volt, és arra sem emlékszik, hogy Heve-
si József mondta volna a királyhoz in-
tézett kijelentést . A tanúk kihallgatása 
után az ügyész bejelenti, hogy a Hevesi 

A tihanyi lourdes-i Mária-oltár. Forrás: blog-xFree.hu
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József ellen emelt vádat megváltoztat-
ja és a Mârzescu-törvény15 8 . és 11 . pa-
ragrafusa alapján is vádat emel ellene . 
Dr . Bartha Ignác védőügyvéd a tárgya-
lás elhalasztását kéri, mert a perrend-
tartás így intézkedik a súlyosabb váde-
melés esetén .”

A per miatt s, hogy az Iparos Egyletet 
megóvja az esetleges támadásoktól, He-
vesi József 1933 elején lemondott az el-
nöki tisztségről Rátz Mihály építész ja-
vára, de mint megválasztott díszelnök 
továbbra is aktívan részt vett az egye-
sület életében .

Hevesi József vallásos környezetben 
és neveltetésben nőtt fel, ami egész éle-
tére kihatott . Kolozsvárra kerülését kö-
vetően a Szent Mihály-plébánia hitbuz-
gó tagja, később egyházi tanácsos is 
volt, majd 1920 végétől kezdődően a ka-
tolikus Státus vezetőségi tagja lett .

Gazdag közéleti és egyházi tevé-
kenysége mellett Hevesi József a poli-
tikától sem zárkózott el . Több választá-
si cikluson keresztül tagja volt a város 
Törvényhatósági Bizottságának, va-
lamint a szakmai szervezetekben ki-
fejtett tevékenysége mellett több ko-
lozsvári egyesületnek (Erdélyi Kárpát 
Egyesület, Szépítő Egylet) volt rendes 
vagy vezetőségi tagja . Politikai tevé-
kenységét röviddel Kolozsvárra kerü-
lése után a Függetlenségi és Negy-
vennyolcas Pártban kezdte el, majd 
a trianoni diktátum után alapító tag-
ja volt az 1921 . július 6-án, Kolozsvá-
ron megalakult Magyar Szövetségnek, 
majd ennek betiltása után a Ferencz 
József unitárius püspök által vezetett 
Magyar Nemzeti Pártnak . Részt vett 
a Nemzeti Párt és a Kós Károly vezette 

Magyar Néppárt egyesüléséből kiala-
kított Országos Magyar Párt nevet vise-
lő új politikai alakulat országos alapító 
közgyűlésén (Kolozsvár, 1922 . decem-
ber 28 .) . Ezt megelőzően a párt kolozs-
vári tagozata jött létre 1922 . november 
26-án, amelynek elnöke Hevesi József 
lett . Tevékenysége az Országos Magyar 
Pártban nem volt hosszú életű . A ko-
lozsvári tagozat 1924 . szeptember 7-én 
megtartott választmányi közgyűlésén 
Várady Aurél alelnök bejelentette, hogy 
„Hevesi József elnök más irányú elfog-
laltságai miatt e tisztéről lemondott” .16 
A párt kolozsvári szervezetének veze-
tését a későbbiekben Reményik Károly 
vette át .

Zárszó helyett

Hevesi József bár ízig-vérig kolozsvári-
nak tartotta magát, szülőhelyéről, Ti-
hanyról sosem feledkezett meg . Nyári 
szabadságait amikor csak tehette, itt 
töltötte, majd mikor anyagi helyzete 
már megengedte, egy emeletes nya-
ralót is építtetett itt magának a Vissz-
hang-domb szomszédságában, amelyet 
1896 . július 10-én, házasságának 10 . év-
fordulóján szentelt fel Halbik Ciprián 
Gáspár tihanyi apát – az állami tulaj-
donba vett épület ma is létezik, óvoda 
működik benne . Hevesi József életének 
utolsó éveiről nem sokat tudunk . Még 
megérte és átélte a „kis magyar vilá-
got”, de a „felszabadító szovjet hadsereg” 
1944 . október 11-i kolozsvári bevonulását 
is . Életének 88 . és özvegységének 13 . évé-
ben, 1945 . január 13-án hunyt el, a Szent 
Mihály-plébánia halotti anyakönyve 

szerint a Fadrusz János utca 4 . szám 
alatti otthonában vesegyulladás (nep-
hritis) következtében . Temetését a há-
zsongárdi temetőben tartották két nap-
pal később, január 15-én . A temetési 
gyászszertartást dr . Baráth Béla plébá-
nos celebrálta . Sajnos, sírjának pontos 
helye ma már ismeretlen, s a neve is 
– sok korabeli jelentős kolozsvári sze-
mélyiséghez hasonlóan – csak nagyon 
keveseknek cseng ismerősen .
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Magyari Ildikó

Gedeon Zoltán festő-  
és grafikusművész 99 éves

edeon Zoltán kolozsvári festő- és grafi-
kusművész, egyetemi tanár, a Barabás 
Miklós Céh tagja 99 . születésnapja al-
kalmából június 26-án, Mosonmagyaró-
váron mikrokiállítást rendezett családja 
és barátai körében .

Gedeon Zoltán 1922 . június 29-én 
született a Hargita megyei Szentegyhá-
zán . Középiskolai tanulmányait a szé-
kelykeresztúri tanítóképzőben végezte 
1943-ban, ezt követően 1945-ig katonai 
szolgálatot teljesített . 1945 januárjában 
orosz fogságba került, 1948 . december 
6-án szabadult . Hazatérését követően 
Lévai Ildikó pedagógussal kötött há-
zasságot 1949-ben . 1950-ben a kolozs-
vári Ion Andreescu Képzőművészeti 
Főiskola hallgatója lett: tanulmányait 
1955-ben fejezte be a grafika–festészet–
pedagógia szakon . 1958-ban a kolozsvári 
Tanárképző Egyetem adjunktusa lett . 
1960 és 1970 között a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Rajzkatedrá-
ján volt előadótanár . 1970 és 1984 kö-
zött a Ion Andreescu Képzőművészeti 
Főiskolán tanított magyar és román 
nyelven . Alkotói pályája során nagyon 
sok közös és egyéni kiállítása volt itthon 
és külföldön, közben pedig számos 
cikke, könyve, tanulmánya jelent meg . 
Felesége 91 évesen, 72 év házasság után 
hunyt el 2021 . március 31-én, ezt köve-
tően Gedeon Zoltán mosonmagyaróvári 
rokonai körében lelt vigasztalódásra .

A családi körben megrendezett ese-
ményen a művész pár korábbi grafiká-
ját, olajfestményét és rézkarc munkáját 
állították ki . Gedeon Zoltán szeretettel 
üdvözölte családtagjait, barátait, majd 
kifejezte örömét, hogy „ebben a mik-
roformában, kedves kis helyiségben 
megtekinthető pár alkotása”, amelyek 
gondolatban visszaviszik őt és a néző-
ket Kolozsvárra, szülőföldjére és a ter-
mészetbe .

Velastin Ildikó a család részéről 
köszöntötte az egybegyűlteket, szív-
hez szóló beszédében kitért arra, hogy 

Zoltán bácsi a család büszkesége, aki 
nemcsak alkotásaival, hanem élet-
pályájával is példát mutatott az utó-
doknak: „Elmondhatatlanul büszkék 
vagyunk arra, hogy családunk egyik 
tagja nyomot hagy a társadalom-
ban munkásságával a jövő generáci-
ójának .” Majd hozzátette, hogy Zoltán 
bácsi életútja igazi példaként állhat 
mindenki előtt, hiszen többször is haj-
szálon múlott az élete, de élni akarása 
és a Gondviselő akarata által mindig 
meg tudott menekülni . Zárógondolat-
ként Velastin Ildikó felidézte Zoltán 
bácsi mottóját, amely minden élet-
helyzetben eszébe jut, és amelyből 
máig erőt tud meríteni: „Életre voltam 
ítélve!”

Ezt követően Bíró Sára, a család 
barátja a művészről szólt pár szót: 
„Zoltán bácsi művész, a kor embere, 
aki mai napig érzékenyen és művé-
szi igényességgel reagál az őt körülve-
vő világra . Munkái az energikus, kí-
sérletező, kreatív és inventív művész 
képét tükrözik vissza .” A művész több 
munkáját is ismerve azt a következ-
tetést vonta le, hogy azokat az állandó 
technikai kísérletezés jellemezte: „Egy-
mást követő stíluskorszakai között van 
klasszikus, modern, realista, absztrakt, 
technikák szempontjából az egyik leg-
változatosabb művész, akivel valaha 
találkoztam . Olaj, pasztell, akvarell-
grafika, linóleummetszet, kollográfia, 
szitagrafika, celluloidmetszet, rézkarc, 
monotípia – hogy csak párat említsünk, 
a teljesség igénye nélkül, azokból 
a technikákból, amelyekkel Zoltán bá-
csi művészetében találkozhatunk .”

Az ünnepség végén Gedeon Zoltán ki-
fejtette vágyát, ami szerint a 100 . szüle-
tésnapját Kolozsváron nagyobb körben, 
több munkáját bemutató kiállítás kere-
tében szeretné megünnepelni .

Családtagjai, barátai, közeli és távoli 
ismerősei mind jókívánságukat küldik 
a 99 éves Zoltán bácsinak!

G

Gedeon Zoltán
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galéria

sepsiszentgyörgyi Lábasház történel-
mi épülete immár közel húsz éve a he-
lyi és az erdélyi kultúra szolgálatában 
áll, elsősorban a képzőművészeti meg-
nyilvánulások terén . 2020-tól, a Székely 
Nemzeti Múzeum székhelyének átfogó 
felújítása miatt immáron ez a rangos 
kulturális intézmény rendez tárlatokat 
az épület kiállítótermeiben, és most 
első alkalommal ennek pincegalériá-
jában . A kortás erdélyi képzőművészek 
újabb munkásságát hívatott e kis ga-
léria bemutatni, az alkotószakma el-
kötelezett képviselőinek kíván egy ki-
állítófelülete, manifesztációs közege 
lenni . A vizuális művészetek terén már 
évekkel korábban bejáratott alagsori, 
boltíves termek most az említett múze-
um fórumaként adnak helyet a kortárs 
erdélyi piktúra egyik folyamatoson al-
kotó művészének, a családjával a ka-
lotaszegi Zsobokra letelepült Horváth 

Leventének . Ő a transzilván föld, az itt 
megpróbált sorsközösség, az itteni élet-
érzés festővászonra való leképzésének, 
a folyton lüktető, régit és újat megis-
merni kívánó, mondhatni otthonos 
esztétikai struktúrák szemlélő-kutató 
művésze . A gyergyói medence mikróvi-
lágából diákként a konzervatív karakte-
rű csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Líceum növendékeként került közelebb 
a vizualitás tartalomgazdag és nem 
csak ábrázoló szellemiségéhez . Később 
a budapesti Magyar Képzőművészeti 
Főiskola adott a művészet melletti el-
köteleződés, a látás-láttatás folyama-
ti elmélyítéséhez biztos támpontokat 
számára . E képzés után a hazatérés 
vált céljává, illetve az, hogy az itthoni 
biztos talajon és szellemi légkörben al-
kosson, a korábban megélt erdélyi idő–
tér–szellemiség elszánt horderején to-
vábblépjen . A városi világ zajától távol 

Horváth Levente festészeti 
tárlatának megnyitójára

A

Sántha Imre Géza 

A tárlat részlete. A szerző felvétele

A kortárs erdélyi 
képzőművészek újabb 
munkáit hivatott e kis 

galéria bemutatni, 
az alkotószakma 

elkötelezett képviselőinek 
kíván kiállító felülete, 

közege lenni.
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eső, lassult életvitelű Zsobok adott és ad 
módozatokat az elvonuló, de ugyanak-
kor kibontakozni hivatott életforma ja-
vára . Festészete a hagyományos, a tör-
ténelem súlya alatt érlelődött, önellátó 
életmód tárgyi hozadékának megraga-
dásán és az istenadta táj sokszor paran-
csoló vagy magához terelő attitűdjének 
mezsgyéjén nyugszik . E múltba révedt 
szemlélődése nem ennek a felgyorsult, 
folyamatosan a magát korszerűsítő, 
a múlt javainak sokszor ellenszegülő 
jelenünkben való elsiratása, de még 
csak nem is figyelemfelkeltő cselekvé-
se – hanem a tradicionális természetes 
folyamatként, a mindennapokba be-
szüremkedő megélésének felvázolása, 
vászonra festése . A sokarcú életet adó 
táj és az ebben az ember által létreho-
zott, épített tájelemek – ezen belül is 
a szuverén gazdálkodást feltételül sza-
bó háztáji csűr – nyújtanak számára 

kiindulópontot . A természetközeli gene-
rációk láncolatán, kötött életvitelt adó 
tér művészi közelhozását célozza meg . 
Szellemi gazdagságból létrejövő szal-
maillatú belső fények, a csűr tereinek, 
felületeinek át- vagy kiforgatása szokat-
lan, de mégis rendezett erővel bír ké-
pein . A színhasználata ugyancsak eltér 
a klasszikus, a szemünk által megszo-
kott tárgyábrázolástól: a műviessé vált 
világunk műviesített, a természetesre 
a rohanás által ráerőltetett színekkel 
provokál, a bennünk rejlő életérzéseket 
feszegeti e különleges társítással, tük-
röt tartva a mindenkori jelennek, meg-
villantva a mindennapi rutinból való 
kisurranás lehetőségeit . 

Horváth Levente kiállításának, mű-
veinek van egy örökösen belső elvonu-
lásra, de a világ tapasztalt dolgaitól 
nem elforduló, serkentő hatása, mé-
lyen átérzett üzenete . Mindez – ahogy 

a tárlat címe is utal rá – a természet 
és ember alkotta felületeken vibrá-
ló fényérzékenységet, a művészet és 
a megélt mindennapjaink iránti érzé-
kenységet sugall . Attól felemelően mű-
vészi minden alkotása, hogy töretlen, 
folytonos továbbgondolásra indítanak, 
életutunk teherbíró társaivá kívánnak 
válni .

Horváth Levente 
műveinek van egy 

örökösen belső 
elvonulásra, de a világ 

tapasztalt dolgaitól  
nem elforduló,  

mélyen átérzett üzenete.

Horváth Levente festménye
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Mezőség eredetileg földrajzi fogalom . 
A Kárpát-medence közepén elterülő 
mintegy 6000 négyzetkilométeres, alig 
körülhatárolható, dimbes-dombos terü-
letet nevezik így . Két folyó övezi: keletről 
és délről a Maros, északról a Szamos . De 
egyetlen nagyobb vízfolyás sem keresz-
tezi . Nagyobb települések, városok csak 
a szélén vannak: nyugaton Kolozsvár és 
Torda, délkeleten Marosvásárhely, ke-
leten Szászrégen, északon Beszterce és 
Dés . A területegységnek két fő jellem-
zőjét tartották számon századokon át: 
kitűnők a szántóföldjei, ősztől tavasz vé-
géig útjai szinte járhatatlanok . Ez utób-
bihoz az is hozzájárult, hogy ott a kő 
ritkaságszámba megy . Elkerülték a főbb 
országutak, de még a vasút is alig érinti . 
Egyes vidékein halakban gazdag tórend-
szer alakult ki . Terjedelmes nádasok 
tették titokzatossá tájait . Erdői alig-alig 
voltak . A gyér lakosságú vidék jó része 
a 18 . századra nagybirtokosok kezébe 
került, akik aztán itt-ott kastélyokat, 
udvarházakat emeltek, s főleg nyaran-
ta onnan irányították a mezőgazdasági 
munkát . Ősszel vadászatokat rendeztek . 
Aztán behúzódtak valamelyik nagyvá-
rosba átmulatni a telet . Fogalomszámba 
ment a Bánffy, Bethlen, Teleki, Kemény, 
Kornis, Ugron, Wass családok itteni kas-
télya, parkja, mintagazdasága . De az ő 
lelkükön szárad az is, hogy nem eléged-
tek meg a helybéli munkaerővel, egyre 
másra telepítették be a román csalá-
dokat a birtokok megdolgozására, s ez 
vezetett a mai helyzethez: a magyarsá-
got faluk sorában rendre asszimilálták . 
Magyar szempontból ma nagyon találó 
Makkai Sándornak egyik ide kötődő re-
génycíme: Holttenger.

Nem turisztikai fogalom ez a vidék . 
Erdélyben felkeresik Kalotaszeget, To-
rockó környékét, a Székelyföld tájegysé-
geit, a szász városokat és templomerő-
döket, de mezőségi nézelődésről alig 
hallani . Pedig itt is van néhány népraj-
zilag érdekes, még mindig magyarságát 
őrző falu (Magyarszovát, Szék), néhány 
romjaiban is impozáns kastély, és sok 
régi templom, amelynek már elfogyó-
ban a hívei . A mezőségi népművészet 

kincseinek megmentéséért és tudatosí-
tásáért sokat tett Kallós Zoltán és ala-
pítványa . Mára tudatosodott is, hogy 
az itt élő magyar szigeteket támogat-
ni kell, a még menthető műemlékeket 
restaurálva hasznosítani kéne, a jövő-
nek megőrizni .

Mezőségi művészetről beszélni azon-
ban egészen meglepő . Hol élhettek itt 
művészek, honnan származtak el te-
hetséges emberek, mi is maradt meg 
egykori alkotásaikból – ennek szám-
bavétele szinte kilátástalannak tűnik . 
Murádin Jenő az a művészettörténész, 
akinek teljes rálátása van Erdély kép-
zőművészeti életére . Csak ő vállalkoz-
hatott arra a nem túl hálás feladatra, 
hogy számba vegye mindazokat a mű-
vészeket, műalkotásokat, amelyek va-
lamilyen módon a Mezőséghez köthe-
tők . Albummal társítva szép kis kötetbe 
gyűjtötte eredményeit .* 

Először a régebbi múlt emlékei-
ről gyűjtött össze csokorra valót, fő-
leg a templomokból . Néhány templom 
megőrzött a mészréteg alatt középkori 
falfestményeket biblikus jelenetekkel .
Van egy festett kazettás mennyezetű 
templom is Tancson . Kincsekben leg-
gazdagabb a szamosújvári két örmény 
templom . A székesegyházban a Rubens-
nak tulajdonított Keresztlevétel című 
festményt őrzik . A Salamon-templomot 
1841–42-ben festette ki Gábrus Zaka-
riás . Több mint tíz mezőségi templom 
büszkesége a Sipos Dávid-féle késő re-
neszánsz stílusú kőszószék . Az elpusz-
tult kastélyok és kincseik számbavéte-
lét a bonchidai Bánffy-kastéllyal lehet 
kezdeni, s folytatható a sor a válaszúti 
Bánffy-, az árokalji Bethlen-, a pusz-
takamarási Kemény-, a cegei Wass-, 
a szentbenedeki Kornis-kastély kin-
cseivel . Még szerencsés eset, ha maga 
az épület napjainkig fennmaradt . 

Az úri műkedvelők és főúri gyűj-
tők világába vezet el egy újabb fejezet, 
vagyis a 19 . és 20 . századok fordulójá-
ra . A septéri kúriájában élt, de Kolozs-
várt is házzal rendelkezett bölöni Sikó 
Miklós (1818–1900), aki az úri életmód 
mellett is igen tehetséges festőművész 

Gaal György

Mezőség és művészet

A

A gyér lakosságú vidék 
jó része a 18. századra 

nagybirtokosok kezébe 
került, akik itt-ott 
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volt, számos portréja maradt fenn . 1859 
táján vendégül látta Vastagh György 
festőművészt, együtt is dolgoztak . Kü-
lönösebb esetnek számít gróf Teleki 
Géza (1881–1937) története . Az 1906-ban 
megörökölt alsózsuki kastélyban ren-
dezte be otthonát . Maga is Budapesten 
a Mintarajziskolában tanult s festege-
tett . Különösen a fővárosi Művészház 
Egyesület nagylelkű támogatójaként 
kapta a „festők grófja” elismerő címet . 
Hozzájárult kolozsvári és nagyváradi 
kiállításaik megszervezéséhez . Kasté-
lyában vendégül látta Rippl-Rónai Jó-
zsefet, s ez megfestette a nagyra érté-
kelt Zsuki kastély című képét . Vendége 
volt Medgyessy Ferenc szobrászművész 
is, aki egy monumentális kerti vázát 
faragott a grófnénak ajánlva . Aztán jött 

az 1921-es román földreform, amely – 
egy szerencsétlen vállalkozással tár-
sulva – nyomorba döntötte a grófot . Ez-
után kezdett igazán festeni, 1930-ban 
egyéni kiállítását is megrendezték Ko-
lozsvárt . Egy másik művészkedő arisz-
tokrata Bánffy Ádám (1847–1887) báró 
volt . Az 1870-es évek végén átépíttette 
válaszúti kastélyát . Ennek díszes ebéd-
lőtermét a maga faragta bútorokkal, 
saját készítésű fajanszkályhával látta 
el . A domborműves kályha egyik példá-
nyát Ferenc József királynak ajánlotta 
fel, s az a gödöllői Grassalkovich-kas-
télyba került . A válaszúti kastély kin-
csei a frontátvonuláskor elenyésztek, de 
ebédlőjének faragott bútorzata és kály-
hája csodával határos módon megma-
radt, s most fölújításra vár . A mezőzáhi 

Ugron-kastélyt ábránfalvi Ugron Ist-
ván (1862–1948) diplomata emeltette 
Pákei Lajos tervei szerint 1908 és 1912 
között . Ide gyűjtötte családi portrégalé-
riája mellé a régi festményeket, ötvös-
munkákat, fegyvereket . Persze kolozs-
vári házában is halmozta a kincseket . 
Amott a helybéliek, emitt az új világ po-
tentátjai hordtak szét mindent . Ugron 
a szegényházban halt meg . 

A Mezőség peremvidékén fekvő Désen 
alakult ki először valamelyes művészi 
élet az 1910-es években . Az itteni Állami 
Főgimnáziumban Budapesten képzett 
rajztanárok oktattak . Közülük az 1915-
ben ide kinevezett Szopos Sándor (1881–
1954) 1916-tól rajzkurzusokat szervezett, 
tehetséges tanítványaival külön is fog-
lalkozott . Majd 1920-ban a város műked-
velő román polgármestere támogatásá-
val „szabad festőiskolát” létesített, sőt 
a sétatér korcsolyapavilonjában külön 
műtermet is kapott . Legtehetségesebb 
tanítványa Dési Huber István lett . Miu-
tán az iskolát bezárták, 1934-ben Szopos 
Sándor Kolozsvárra költözött, ahol a Pia-
rista Főgimnázium tanára lett . 

A mezőségi táj fanyar festőisége cí-
met viselő fejezet a két világháború 
közt a tájhoz kötődő nagy és kis fes-
tőművészek számbavételét tartalmaz-
za . Az első nagy tehetség, az olasz–
szerb származású Tasso Marchini 
(1907–1936) tüdőbaját próbálta gyógyít-
tatni ezen a tájon, s közben több ké-
pén meg is örökítette azt . Incze János 
(1909–1999) 1935-ben költözött Désre, 
s egy életre eljegyezte magát a város-
sal és a tájjal, olyannyira, hogy idővel 
a város nevét családnevéhez csatolta . 
A kisváros csetlő-botló embereit is gro-
teszk képekben örökítette meg . Mohi 
Sándor (1902–2001) alig két évvel később 
Szatmárról érkezett Désre, s itt a gim-
náziumban tanított, s közben a sétaté-
ri műteremben oktathatott is . Számos 
tájképe született itt . 1949-ben a kolozs-
vári Képzőművészeti Főiskola tanárává 
nevezték ki, de csak 1955-ben vált meg 

A Mezőség peremvidékén 
fekvő Désen alakult 

ki először valamelyes 
művészi élet  

az 1910-es években. 
Az itteni Állami 

Főgimnáziumban 
Budapesten képzett 

rajztanárok oktattak.
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dési lakhelyétől . Kovács Zoltán (1913–
1999), a kolozsvári Főiskola megszerve-
zője és első rektora budapesti felkészü-
lés után kapott tanítói kinevezést a Dés 
melletti Kodorvölgybe . Az itt festett ké-
pekből rendezte első, 1943-as kolozsvá-
ri kiállítását, s ez hozta meg számára 
az elismerést . A világháborús frontát-
vonulás után gyalogolt be Kolozsvárra, 
hogy végleg oda telepedjék . Simon Béla 
(1910–1980) a Déshez közeli Kaplonyban 
gazdálkodott és festett az 1930-as évek-
ben . A világháborús menekülés után 
Magyarországon maradt, ott vált orszá-
gos hírűvé . Munkássága, képei révén 
kötődik a tájhoz még az Auschwitzba 
deportált Lázár Éva, a felesége révén itt 
nyaraló Tóth István, a női festőiskolát 
alapító Csoma Ilona, a Székelyföldről 
származó Orbay Zsuzsa, sőt még a me-
zőségi témájú metszetekkel illusztráló 
Kós Károly is . 

Egy rövid fejezet az 1940-es évek mű-
vészeti életébe nyújt betekintést, amikor 
Incze János vonzásában kialakult a dési 
társaskör . Az írók, képzőművészek, mu-
zsikusok itt gyűltek össze és beszélget-
tek, zenét hallgattak . Mindnyájan Ko-
lozsvár felé tájékozódtak . Nagy esemény 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1942 októ-
beri dési vándorgyűlése, amikor a me-
zőségi művészek alkotásaiból tárlatot 
szerveztek . 1945 őszén még Marosvá-
sárhelyen is rendeztek egy csoportos ki-
állítást, de aztán a dési művészeti élet 
szétrobbant, s ebben nagy szerepe volt 
annak, hogy Incze Jánost az új rendszer 
ellenségének kiáltották ki .

Két olyan jeles művész követke-
zik, akik ugyan a Mezőségről indult, 
de már Budapesten szerzett elismert-
séget . Az egyikük Dési Huber István 
(1895–1944), a Szopos-féle dési festőis-
kola tanítványa, aki egy 1926-ban Dé-
sen rendezett kiállításon mutatkozott 
be, de aztán Budapesten élt és alkotott . 
A désiek figyelemmel követték pályáját, 
s ő is néha hazalátogatott . Barcsay Jenő 
(1900–1988) a mezőségi Katona faluban 
született, 2009-ben a Kelemen Lajos 
Műemlékvédő Társaság emléktáblával 
jelölte meg a szülőházat . Őt iskoláztatá-
sa elsodorta Kolozsvárra, majd Nagye-
nyedre . Az akadémiai tanulmányokat 
már Budapesten folytatta . Gyerekkori 
tájélményei idős koráig fel-felbukkan-
tak . Rokonsága továbbra is a mezőségi 
tájon élt, s 1940 után gyakran megláto-
gatta őket . 1980-ban még a Korunk Ga-
lériában is kiállított . 

A második világháborút követő kom-
munista rendszerben a művészetet fe-
lülről akarták irányítani . Ilyen kez-
deményezés volt a „kultúrát vidékre” 
jelszóval, négy helyiségben, Kackón 

megnyitott tárlat . A legjobb kolozsvá-
ri művészek önkéntes felajánlásából 
állott össze a nívós gyűjtemény, de lá-
togatói alig akadtak . 1971-ben a dési 
főtéri templom támfala körüli öt egy-
másba nyíló helyiségben rendeztek be 
kiállítóteret, itt is több mezőségi témájú 
tárlatra került sor . Ekkoriban felfigyel-
tek a néprajzi jellegzetességek művészi 
megörökítésére . Makár Alajos például 
az 1970-es évektől a széki színkavalká-
dot festette meg . Wagner Péter építész 
és festőművész 1990 után tervszerűen 
járta be a Mezőség falvait, s minden 
műemléket, népi építészeti, néprajzi 
tárgyat megörökített . Az ő kezdeménye-
zésére és illusztrációival született meg 
a Művelődés folyóirat gondozta ötszáz 
oldalas Mezőség című gyűjteményes ta-
nulmánykötet 2010-ben . Ez az az idő-
szak, amikor egyre többen figyeltek fel 
a Mezőség pusztuló tárgyi és szellemi 
kincseire . 

Az utolsó fejezet a kultúrtörténet 
nyomába szegődik . Mi maradt meg 
az állami, közösségi támogatással létre 
hozott műalkotásokból . Szomorú a lel-
tár . Az 1876-ban kialakított Szolnok-Do-
boka vármegye székvárosa Dés volt . Itt 
díszes városházát és megyeházát emel-
tek . Ezekben az államférfiak megfestett 
portréi mellett a helyi tisztségviselők 
arcképei is helyet kaptak . A megyehá-
zán látható volt Pállya Celesztinnek 
A cserhalmi ütközet 1070-ben című te-
kintélyes méretű festménye . Ezek az al-
kotások mind elpusztultak . A cserhalmi 
ütközet emlékére utóbb 1995-ben állítot-
ták fel Cegőtelke határában Kolozsi Ti-
bor nagyméretű emlékművét . Volt Dés 
főterén egy millenniumi turulmadaras 
emlékoszlop is . 1919-ben a madarat le-
verték, majd az oszlopot is eltakarítot-
ták . Csodával határos módon a ferences 
templom kapuzatán megmaradt a Roth 
Miksa tervezte mozaikkép, mely Szent 
Ferencet ábrázolja hátterében Assisi vá-
rosával . Újabb keletű művészi emlék-
alkotások szintén találhatók Désen és 
a Mezőségen . A legismertebb a depor-
tált zsidók emlékét megörökítő, a zsi-
nagóga elé felállított, Izsák Márton al-
kotta szoborcsoport . Teke községben 
a közelben elhunyt Barcsay Ákos feje-
delem emlékére 1907-ben feliratos kő-
oszlopot emeltek . Ezt aztán a hatalom-
változáskor ledöntötték, eltüntették . De 
még az az emlékmű sem maradt fenn, 
amelyet a román parasztok állítottak 
a jobbágyfelszabadítás emlékére épp 
a református templom elé . Újabb, máig 
álló emlékmű az 1437-es bábolnai pa-
rasztfelkelésre emlékeztet Alparét ha-
tárában, ezt Kós András készítette . Sza-
mosújvár sétaterét 1967-ben Szervátiusz 

Tibor vörösrézből alkotott, három lányt 
ábrázoló táncoló nimfák kútjával díszí-
tették . A 2000-es évek elején a fémtolva-
jok talapzatukról lefűrészelve lopták el 
őket . Újabb alkotás még a megye 1940-
es évekbeli főispánjának, gróf Bethlen 
Bélának a mellszobra (1994) Bethlenben 
a református parókia udvarán . 

A szerző megállapítja, hogy a Mező-
ség feltérképezése, fölfedezése csak igen 
megkésve történt, főleg a rossz útviszo-
nyok miatt . Kutatták már a flóráját és 
faunáját, földgáztartalékait, építésze-
ti műemlékeit, régészeti kincseit, tár-
gyi és szellemi néprajzát, nyelvjárásait . 
Művészetének bemutatására ez a kötet 
vállalkozik első ízben . 

A kötet szerves részét képezik a szö-
vegközti fényképek, valamint az al-
bumba gyűjtött reprodukciók . Sikó Mik-
lós, Szopos Sándor, Incze János, Tasso 
Marchini, Mohy Sándor, Kovács Zoltán, 
Simon Béla, Dési Huber István, Bar-
csay Jenő, Wagner Péter és Makár Ala-
jos színes képeiben gyönyörködhetünk . 
Szerencsés ötlet volt a könyv kötéstáb-
lájának belső oldalát és előzéklapját 
Wagner Péter 2010-es Mezőség-térképé-
vel betölteni . Ez minden mezőségi ér-
tékről és látnivalóról tájékoztat . 

E sorok írójának székely eredetű csa-
ládja több mint egy századon át a Me-
zőségen élt és volt birtokos . Néhány 
sírt, egy templomi emléktáblát, egy cí-
meres udvarházat s valamennyi földet 
hagytak maguk után . És sok fényképet 
a társas életről, a vadászatokról, a bol-
dog békeidőkről . Festmény is lett volna, 
majdnem egy tucat, néhányuk éppen 
a rokon Barabás Miklóstól . De 1944-ben 
rátaláltak a titkosan befalazott képekre, 
kilőtték szemüket, elszabdalták ruháju-
kat, eltüzelték rámájukat . A menekü-
lésből hazatérők csak romokat találtak . 
Majd másfél évtizedig a kényszerlak-
hely vált osztályrészükké . Ezek fényé-
ben jólesik arról olvasni, hogy művészet 
is termett ezen a földön, s legalább meg-
örökítve látni azt, ami már elpusztult . 

*Murádin Jenő: Mezőségi magyar 
paletta. Tinta Könyvkiadó, Árkos, 
2020. 79 p.

A kommunista 
rendszerben a művészetet 
felülről akarták irányítani. 

Ilyen kezdeményezés 
volt a négy helyiségben, 

Kackón megnyitott tárlat.
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ütő András szülőfaluja a mezőségi 
Pusztakamarás . Ezt bizonyára minden 
erdélyi és nem erdélyi magyar tudja, 
tudhatja, aki találkozott az író műve-
ivel és megérintette azok szellemisé-
ge . Az Anyám könnyű álmot ígér című 
dokumentumregényére gondolok most 
konkrétan, amely jó fél évszázaddal 
ezelőtt, 1970-ben jelent meg először . 
Annak idején nem szokásos kiadói 
eseménynek számított, hiszen a Krite-
rion Könyvkiadó ezzel indította magyar 
könyveinek sorozatát . Szemléletváltó, 
sőt sorsfordító könyve ez nemcsak 
Sütő Andrásnak, hanem a romániai és 
az összmagyarságnak is, nagy hatással 
volt értelmiségi nemzedékek egész so-
rára . Lírával, humorral, játékkal átszőtt 
valóságfelmérés, és makacs tények, 
drámai helyzetek érdes és vigasztalóan 
könnyes írói foglalata . Azt is mondhat-
nám egyszerűen: pusztakamarási csa-
ládi krónika léthelyzetünkről, közel-
múltunkról . A könnyű álom vágyában 
és ígéretében azóta Pusztakamarás jel-
képesen egy kicsit mindannyiunk időt-
len szülőfalujává magasodott .

Hogyne csodálkoznék, és egyben 
örvendenék hát, hogy fél évszázad 
múltán újból a pusztakamarási csalá-
dok történetét dokumentáló kötet* lehet 
az asztalunkon . A kolozsvári Művelő-
dés Műhelyében készült, igényes kivi-
telezésű könyv címlapján azt olvasom: 
A pusztakamarási családkönyv, alat-
ta pedig: 300 év 700 magyar családja . 
A címlapon négy nevet is látok, nyil-
ván nem találom köztük a 2006-ban el-
hunyt Sütő Andrásét, de rajta van a szü-
lőháza és a tornácán az író fényképe is, 
felismerhetően . Névsor szerint a nevek: 
Istók Sándor, Nagy Ákos, Pozsony Fe-
renc, Székely Ferenc . Az utóbbi három 
szerző sokunk számára ismerős le-
het: Pozsony Ferenc akadémikus rangú 
néprajztudósunk, Nagy Ákos fiatalabb 
nemzedékbeli jeles néprajzkutatónk, 
Székely Ferenc ismert, Vadasdon élő 

helytörténészünk, néprajzosunk, szá-
mos interjúkötet szerzője és Pusztaka-
marás szülöttjeként, az író rokonaként 
Sütő András-kutató is egyben . Istók 
Sándor neve első látásra ismeretlennek 
tűnik, aztán derengeni kezd, hogy 
Sütő idézett szociográfiájában ta-
lálkozhattunk a nevével . Egy kis la-
pozgatással meg is találjuk . Amikor 
a pusztakamarási magyarság történe-
téről, fogyásáról ír, Sütő „Istók Sándor 
uram töredékes népmozgalmi dolgoza-
tából” nyújt ízelítőt, a további lapokon 
pedig édesanyjával mondatja el, hogy 
Istók Sándor pusztakamarási tisztele-
tes úr, azaz református lelkész volt, és 
az ő anyakönyvi krónikájából sorolja 
saját családjának történetét, születési 
és halálozási adatait .

Nos, talán nem tévedek, ha azt mon-
dom, hogy ez a kiinduló pontja ennek 
a mostani kötetnek: Istók Sándor neve 
joggal szerepel a szerzők között . Székely 
Ferenc részletesen szól életéről, szolgá-
latáról az előszóban . Istók Sándor a szé-
kelyföldi Bögözben született 1882-ben . 
Egyetlen szolgálati helye Pusztakama-
rás, ahol 1906-tól haláláig, 1939-ig hir-
dette az igét, sírja ott van a kamarási 
temetőben . Ő is osztozott a kamarási-
ak sorsában, fiatalon, 57 éves korában 
hunyt el, és öt gyermeke közül csak 
ketten érték meg a felnőttkort . „Pen-
nás” lelkipásztorként két évtizednyi 
munkával, hangyaszorgalommal fel-
kutatta és összeállította a pusztaka-
marási magyar családok történetét, 
házasságkötési idejük sorrendjébe ál-
lítva 1762-től 1926-ig, összesen 474-et . 
Ez a címe: CSALÁDKÖNYV 1762.

Ez a családkönyv került aztán 
az 1950-es években Sütő András kezé-
be, innen a dokumentumregényébe át-
vett adatsorok, élettények . Ekképpen 
Az anyám könnyű álmot ígér egyik írott 
forrásának tekinthető, és ez már iro-
dalomtörténeti és alkotásmódszertani 
adalék is . Mint ahogy az is legalább 

Barabás László

Új könyv  
Sütő András falujáról

S
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annyira beszédes tény, hogy a 80 . élet-
éve felé járó Sütő Andrásnak gond-
ja volt arra, Istók Sándor családköny-
ve ne csak megőrződjön és kutatható 
legyen, hanem folytatódjék az időben . 
Ezt a feladatot a közelében levő „pennás 
emberre”, Székely Ferencre bízta . Előd-
jéhez hasonló hangyaszorgalommal, 
nagy kitartással néhány év alatt feltér-
képezte és számítógépre vitte, egyhá-
zi nyilvántartás alapján az 1926 utáni 
80 év pusztakamarási magyar család-
jait, összesen 226-ot . Így kerekedett ki 
az alcímbeli 300 év 700 magyar csa-
ládja, Pusztakamarás családi térképe . 

„A kötet a pusztakamarási magyarok 
számbeli bemutatása, a családok ere-
detének felkutatása, a felmenő rokon-
sági vezérfonalak kiépítése és a leszár-
mazottak helyben maradási, illetve 
kirajzási szándékának rögzítése céljá-
ból készült” . Ez bizony egyedülálló tel-
jesítmény és példa a látóhatárunkon, 
akkor is, ha ADATTÁR címmel szerepel 
a könyvben .

De nem kevésbé értékes az sem, hogy 
ez a pusztakamarási családkönyv vagy 
„etnodemográfiai térkép” jól olvasha-
tó, értelmezhető, összefüggéseiben ele-
mezhető . Ebben Nagy Ákos és Pozsony 

Ferenc a kalauzunk . Nagy Ákos a fenti 
dokumentumok alapján a családszer-
kezeti változásokat vizsgálja, azokat 
a folyamatokat, amelyek révén a haj-
dani életerős református magyar közös-
ség fokozatosan átalakult, elgyengült, 
a sokgyermekes családot felváltotta 
a kevesebb gyermekű vagy gyermekte-
len, gyakori lett az elvándorlás és az et-
nikai felekezeti vegyes házasság, ami 
itt egyenlő az asszimilációval . Ezeket 
a folyamatokat a kiterjedt Járai család 
konkrét példáján is bizonyítja . Pozsony 
Ferenc összefoglaló tanulmánya a pusz-
takamarási történeti, etnodemográfiai 
adatokat, folyamatokat és tendenciákat 
napjainkig nyomon követve általános 
mezőségi, sőt erdélyi szórványvilági 
összefüggésekbe helyezi . Anélkül, hogy 
erről bővebben szólnék, elmondhatom, 
nem mítoszteremtő, nem szívderítő, de 
annál valóságosabb a végkövetkezteté-
se . Csak töredékét idézem: „A maroknyi 
pusztakamarási református gyülekezet 
már csak a templomban találkozik ma-
gyar szövegekkel, prédikációval, éne-
kekkel… az anyanyelv egyre inkább visz-
szaszorul az intim szférába, az Istennel 
folytatott szakrális kommunikációba .”

Ez tehát a helyzet a könnyű álom 
ígérete után fél évszázaddal Sütő 
András mezőségi falujában . A könyv 
megfogalmazott szándékát, hogy 
a „legreálisabb képet mutassa mind 
az olvasónak, mind a későbbi magyar-
ságkutatóknak”, sikerült elérnie . Illesse 
késői elismerés Istók Sándor székelyből 
mezőségivé lett pennás tiszteletes urat 
és kézfogás a mai szellemi örököseit, 
a három társ szerzőt, a könyv lektorát, 
dr . Keszeg Vilmost és a Művelődés Mű-
helye kiadót .

Nem könnyű álom végigolvasni, 
akár a végétől az elejéig, nem is sza-
bad egy szuszra, de megéri . Eszmélte-
tő, felrázó könyv, mint annak idején 
az Anyám könnyű álmot ígér.

*Istók Sándor – Nagy Ákos – Pozsony 
Ferenc – Székely Ferenc: A pusztaka-
marási családkönyv 300 év 700 ma-
gyar családja. Készült a Művelődés 
Műhelyében, Kolozsvár, 2020.

„A maroknyi 
pusztakamarási 

református gyülekezet 
már csak a templomban 

találkozik magyar 
szövegekkel.”

A pusztakamarási református templom. Molnár Dénes fametszete, 1997
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította a Hét
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben az ér deklődés közép-
pontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli 
képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról 
tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
ma gyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés 
szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adaléko-
kat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát te-
szi közzé.

lindultunk hősöket keresni és mi is 
kérdeztük: Ki a hős? Tamási Áron (1897–
1966) szavaiban is megtaláltuk a választ: 
„…Mindenki az, aki a maga helyén be-
csülettel áll, dolgozik és hisz a jóban…” 
Mindannyian tudjuk, hogy falunk nagy 
szülötte Tamási Áron, a székely íróóriás, 
de azt is tudjuk, hogy még más embe-
rek is tettek, tesznek közösségünkért . 
Azt az ajánlatot kaptuk, hogy ismerjük 
meg jobban a Jakab házaspár, Rozália és 
Zsigmond munkásságát, életét . Nem so-
kat tudtunk róluk . Emlékeink között él 
egy kép, amikor a helyi gyermekkórus 
tagjaiként, székelyruhában énekeltünk 
Rózsika néni temetésén . Akkor nem 
tudtuk, hogy miért is volt ilyen fontos 
személy, mert nem szokványos, hogy te-
metésen gyermekek énekeljenek . 

Gyökereink, kultúránk számunka is 
meghatározók . Ezért tartottuk fontos-
nak Jakab Zsigmond és Rozália mun-
kájának a megismerését . Elindultunk 
megismerni, felfedezni őket .

A szülőhely a forrás, a kiindu-
ló- és a meghatározó pont . Ez mind-
két hősünknél Székelyföld, Udvarhely-
szék, pontosabban a Nyikómente . „Két 
székely faluhoz különösképpen kötő-
döm, az egyik szülőfalum, Rugonfal-
va, a másik lakóhelyem, Farkaslaka . 
Ismerem mindkét falunak a múltját 
és a jelenét . Írtam Rugonfalva telepü-
léstörténetéről, Farkaslaka népéletéről, 

néphagyományairól . Ismerem a még 
itt-ott fellelhető vagy hallható mondá-
it, legendáit…” – vallotta egyik könyvé-
ben Jakab Rozália . Egy kicsit járjuk kö-
rül ezt a két székely falut!

Farkaslaka

Tamási Áron ezt írta Farkaslakáról, 
szülőfalujáról: „Ma megnőve fekszik 
a völgyben, kinyújtózva olyan hosszú-
ra, hogy két kilométernél hosszabb is 
valamivel . A közepén csendesen foly-
dogál a Nyikó, melyet ember és föld-
rajz Szőkének nevez, s amely maga 
sem tudja, hogy nagy patak-e vagy ki-
csi folyó, mert ha sírnak fölötte az er-
dős hegyek s két oldalán a menedékes 
földek, akkor nagyra dagadva zúgni 
is tud, és pusztítani árvizesen; de úgy 
megtikkad néha, hosszú szárazság ide-
jén, hogy keresztfát lehetne a medrébe 
állítani .” 

Farkaslaka Székelyudvarhelytől né-
hány kilométerre fekszik . A település 
neve románul Lupeni, ami néha ma 
is megtéveszti az ideutazókat, akár-
csak Tamási Áron temetésekor a ro-
mániai vasutasokat, akik az író kopor-
sóját Budapestről hazaszállító kocsit 
a Zsil-völgyi Lupeni-be, azaz Lupény-
be irányították, olyan 350 kilométerre, 
délnyugatabbra Farkaslakától…

Csillagfaragók –  
a farkaslaki Jakab házaspár

E
A szülőhely 

a forrás, a kiinduló- 
és a meghatározó 
pont. Ez mindkét 

hősünknél Székelyföld, 
Udvarhelyszék, 

pontosabban 
a Nyikómente.

Hadnagy Hunor, Kovács Hanna,  
Orbán Janka, Orbán Tibor
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Farkaslaka a Fehér Nyikó-patak felső 
folyásának községközpontja, a községet 
kilenc település alkotja . Első írásos em-
lítése az 1566-os adóösszeírásban ma-
radt fenn . A szájhagyomány szerint 
a település farkasokról kapta a nevét, 
mert egykori lakói, a Gordon-hegy aljá-
ban élő péterfalviak, a Nyikómenti víz-
malmokhoz jártak gabonát őröltetni, és 
a farkasok megtámadták lovaikat . Emi-
att a Nyikó mellé költöztek . Így a far-
kas lakta névből eredhet a Farkaslaka 

név . Ismertsége, híressége, szorosan 
összefügg a falu nagy szülöttje, Tamá-
si Áron író nevével . A nagy székely író 
szülőháza ma emlékmúzeum, a Nagy 
utcán végighaladva egy zsákutcában 
található, itt az író személyes tárgya-
it, kéziratait, leveleit tekinthetik meg 
az érdeklődők . A szülőházon kívül még 
sok látnivaló akad a faluban és környé-
kén: Tamási Áron sírja, az író síremlé-
ke, Szervátiusz Jenő és fia, Tibor alko-
tása, a római katolikus templom, az író 

húga, Ágnes néni háza, a Kultúrcsűr, 
a Trianon-emlékmű, a Jézus szíve kilá-
tó, a Mária szobor stb . Régen a falu nagy 
része szénégetéssel foglalkozott, de ma-
napság csupán pár családot foglalkoz-
tat ez a munka . Jelenleg a falu gazda-
sága legfőképpen a turizmusra épül, de 
kürtőskalácssütő vállalkozói is járják 
a világot . „ . . .Itt megállna a vándor, mert 
furcsa érzések támadnák meg . A szíve 
megmozdulna, s valami otthonos, me-
leg érzés kelne a tagjaiban . S ahogy bel-
jebb és beljebb menne a faluba, furcsa 
módon s egyre jobban úgy találná, hogy 
kezdi otthon érezni magát . S minél job-
ban körülnézne, annál inkább nőne 
benne a gondolat, hogy ő nem vándorol 
tovább, hanem ebben a faluban letelep-
szik” – írta Tamási Áron . 

Rugonfalva

Rugonfalva a Fehér-Nyikómente falvai 
közül a legalsó falu . A patak az első fa-
lun, Farkaslakán áthaladva e nyolcadik 
kis székely falunál ömlik a Nagy-Kükül-
lőbe . A kis falu vízdús, de árvízmentes 
területen helyezkedik el . Szelíd dombok, 
keletről és délről erdős hegyek veszik kö-
rül, de azok sem nőttek nagyra, legma-
gasabb a 717 méteres Kopac-tető . Ősidők 
óta lakott település, a református paró-
kia területén 1–2 . századi temetkezést 
tártak fel . Református temploma Szé-
kelyföld legérdekesebb műemlékeinek 
egyike, Hargita megye egyik legrégebbi 
kultikus épülete, amelyen a romanika 
és a gótikus stílus elemeinek sokasága 
figyelhető meg . A középkori falu nyomai 
helyenként megfigyelhetők a mai telepü-
lés házai között . A falu első neve néme-
lyek szerint Rugendorf volt, ebből változ-
hatott a magyarosabb Rugonfalva névre . 
Más feltevés szerint a helység egy Rugon 
nevű barátról kapta a nevét, akit a széke-
lyek hoztak magukkal Valkó megyéből . 

Jakab Rozália (1928–2017)

„Az esti fátyolon keresztül csak dereng-
ve látszik a torony, de ahogy a száját 
sötétben is megkapja az ember, olyan 
pontosan tudom én is, hogy mi hol van 
ott a derengésben . Valósággal nyűgbe 
ver valami különös érzés, amelyhez ha-
sonlót soha semmi nem ébresztett ben-
nem, csak a föld, hol ringott a bölcsőm” 
– fogalmazott Tamási Áron Farkaslaká-
ra hazatérve . Rózsika néni is így gondolt 
szülőfalujára, Rugonfalvára, és egyik 
dokumentumfilmben ezt idézi, jelezve, 
hogy mennyire meghatározó az ő életé-
ben is a születés helye . 

Jakab Zsigmond és Jakab Rozália 1954-ben. Jakab Ágnes tulajdona
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Leánykori nevén Mészáros Rozália 
1928 . július 14-én született Rugonfalván . 
Ebben a faluban töltötte gyermekkorát 
és serdülő éveit . Székelyudvarhelyen 
végezte a tanítóképzőt, majd tanított 
Décsfalván, Derzsben, Nagygalamb-
falván, Korondon, ahol megismerke-
dett későbbi férjével, Jakab Zsigmond-
dal . Farkaslakára költöztek, így Rózsika 
néni élete nagyobb részében Farkasla-
kán élt . Itt tanított, itt vett részt a far-
kaslaki népművelésben, a gyűjtő- és 
alkotómunkában élete végéig, és pédá-
ul szőtt képeivel több kiállításon vett 
részt . A nyikómenti népi kultúra kivá-
ló ismerője és a népi tudás őrzője, ter-
jesztője volt . Csatlakozott a Bandi Dezső 
által elindított népművészeti mozga-
lomhoz, népművészeti kört szervezett 
az iskolában, a farkaslaki asszonyok-
nak szövést is tanított . Jakab Rozália 
szövései, szedettesei, rakottasai kis-
sé a Bandi Dezső-féle iskola hatását is 
mutatták, de ő nem is tagadta, hogy 
nagyon sokat tanult a mestertől . Ban-
di szavai meghatározóak voltak szá-
mára: „…igyekezzetek a nevelés révén 
olyan szel lemi szükségleteket teremte-
ni, hogy munkátok maradandó legyen 
(…) a nagy többség számára olyan mód-
szereket és terveket adni, hogy azokat 
lemásolhassák, illetve »elkészíthessék« 
(…), aki  nem a saját részére ké szíti, ne 
is foglalkozzék vele…”

Jakab Rozália nemcsak tanítónő és 
népművész, hanem néprajzi gyűjtő is 
volt . Derűs mosolyú, halk szavú tanító-
néniként ismerék, aki irigylésre méltó 

tudás birtokosa volt . Ismerte és hosszú 
időn át gyűjtötte, majd tíz saját könyvé-
ben tette közzé azt a népi tudást, amely 
századokon keresztül meghatározta 
Farkaslaka és az egész Nyikómente né-
pének mindennapi életét . Elkészítette 
szülőfaluja monográfiáját is, de legtöbb 
kiadványa, tanulmánya Farkasakával 
kapcsolatos . Írt állattartásról, széné-
getésről, gyűjtött ételrecepteket, éne-
keket, meséket, mondákat, gyermek-
játékokat, hogy ne tűnjön a semmibe 
az elődök elmúló világa . Tamási Áron 
nagy példaképe volt Rózsika néninek: 
„Bizonyos, hogy fáklya volt ő előttünk, 
aki hordozta a székelyek örökségét: 
a helytállást és a virrasztást .” Szemé-
lyesen is ismerte a nagy írót, férjével 
együtt többször is találkozott vele .

Férjével a munka mellett a művé-
szettel is foglalkoztak: míg Rózsika 
néni szőnyegeket szőtt, Zsiga bácsi fa-
ragott . „Zsiga bácsi a művész, én nem 
vagyok az . A szőnyegek tervezésénél ő 
segít a rajzokat elkészíteni” – vallotta . 
Nagyon sokat tanult férjétől és a fa-
lusi emberektől is . Esténként elmen-
tek a szomszédokhoz, az öregekhez, 
és kérdezgették, faggatták őket a régi 
emberek, a régi falu életéről . Hangrög-
zítőjük nem volt, tehát kézzel jegyez-
ték le a meséket, a hagyományokat, 
a népdalokat . Rózsika néni még a ta-
nítványaival is gyűjtetett, akkoriban 
csak kedvtelésből, nem gondolva arra, 
hogy később milyen örömmel hasz-
nálja fel ezeket az adalékokat kiadvá-
nyaiban . 

Elolvasta Tamási összes könyvét, ki-
véve egyet, amit nem talált meg . Szo-
kásuk volt, hogy egymásnak olvas-
tak, hangosan, felváltva, hogy a másik 
eközben végezhesse a munkáját, a fara-
gást vagy a szövést . 

Idősebb korában Rózsika néni már 
inkább csak írással foglalkozott; több 
könyve jelent meg Farkaslakáról, illet-
ve a Nyikó menti falvak mindennapi 
szokásaikról . Első könyve Nálunk a ha-
rangszó elszáll a határig (Népélet és nép-
hagyomány Farkaslakán) címmel 1998-
ban jelent meg Kolozsváron, és még 
kétszer adták ki, 2001-ben és 2009-ben . 
Ebben a kiadványában Tamási Áron 
szülőfaluját mutatja be, szokásaival, 
összegyűjtött kultúrkincseivel . A fa-
lut, amelyet oly sokan ismernek az író 
novelláiból, színpadi játékaiból, regé-
nyeiből, de amelynek történetileg, tár-
sadalmilag, néprajzilag hiteles arca 
megrajzolását az író is oly fontosnak 
ítélte, hogy végrendeletében külön is 
meghagyta megíratásának kötelessé-
gét . A végrendelet teljesítésének szán-
dékából pályázat született, s erre a pá-
lyázatra készült el Rózsika néni idézett 
munkája, mintegy szabálytalan fa-
lurajz, egy fiatalon Farkaslakára került, 
s egész életét a faluéval egybefonó ta-
nítónő tanúsítványa arról, amit ebben 
a helységben hiteles és jellemző népi ér-
tékként látott, összegyűjtött és megörö-
kített . Sokszor úgy szeretnék enni, ma-
gam sem tudom, hogy mit című könyve 
Csíkszeredában jelent meg 2002-ben . 
Ebben a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont által meghirdetett néprajzi pá-
lyázaton nyertes dolgozatát közli . Szé-
kelyudvarhelyen, 2004-ben Rugonfalva 
az idő múlásában címmel megjelent 
könyve szülőfaluja monográfiája . Nép-
dalgyűjtése 2006-ban jelent meg Haj, 
sirass édesanyám, míg előtted állok. 
Népdalos könyv Jakab Zsigmond rajzai-
val címmel. 

Visszanéztem alkonyatkor című, Szé-
kelyudvarhelyen 2007-ben megjelent 
kiadványában arra a szinte nyolc év-
tizedre néz vissza, amely életéből el-
telt . Annak az időnek a hangulatát 
idézi fel, amely a mai fiatalok számá-
ra már történelem . Meleg szeretettel 
idézi a szülőfalu, Rugonfalva értékeit, 

A Jakab család, Ágival és Antival 1957–58-ban. Jakab Ágnes tulajdona

Férjével a munka 
mellett a művészettel is 

foglalkoztak: míg Rózsika 
néni szőnyegeket szőtt, 

Zsiga bácsi faragott. 
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amelyek nemcsak a környezeti szép-
ségekben nyilvánulnak meg, hanem 
abban a bensőséges, meleg hangulat-
ban is, amely az emberek egymás kö-
zötti, rokonsági, ismerősi, jószomszédi 
kapcsolatra, az egymás iránti érdeklő-
désre jellemző, és amely minden idők-
ben összetartó erőt jelentett . Az írás 
nagyobbik része inkább családi vonat-
kozású . Ebben a kiadványban kiemeli 
annak fontosságát, hogy a második vi-
lágháború után a társadalmilag, gaz-
daságilag átváltozott falu sok gondjá-
ban milyen nagy szerepe volt a helyi 

értelmiségieknek . Az ebben a munká-
ban való részvételt, amelynek szemta-
núi és aktív résztvevői voltak férjével 
együtt, néhány jellemző példával mu-
tatja be . Jakab Rozália további könyvei: 
Rózsika néni székely szakácskönyve (Szé-
kelyudvarhely, 2008); A pórul járt pász-
torlegényke. Nyikó menti népmesék (Szé-
kelyudvarhely, 2008); Ízek, finomságok 
a székely kemencében (Székelyudvar-
hely, 2009) . Életrajzi vonatkozású 
a Napfényben és borulatban eltöltött 
időm című könyve, amely szintén Szé-
kelyudvarhelyen jelent meg 2010-ben .

Rózsika néni néprajzi tanulmá-
nyokat gyűjtött kötetbe Napsugárban 
– csillagfényben címmel.  Erről a kiad-
ványáról vallja: „Azokról a farkaslaki 
pásztoremberekről emlékezem, akik 
a Gordon-hegy alatti dombokon állot-
tak napsütésben, csillagfényben, gyö-
nyörködtek a kiviruló tavaszi határban, 
vagy a levélhullató őszben, de szemüket 
rajta tartották a legelésző juhokon, he-
verésző kutyákon . Ott állottak az eső-
ben, szélben, viharban is, éjjel keresték 
az elkódorgott juhot; ha kellett, meg-
küzdöttek a farkasokkal s néha a med-
vével is . Fejték a juhokat akkor is, ha 
azok lucskosak voltak, sároztatták a lá-
bukra feszülő fehérharisnyát, pásztor-
tűz mellett szárítkoztak, és csúcsosra 
húzott süveggel állották a záporokat . 
A közülük kiemelkedett tanult emberek 
éppen így állottak a dombokon, szemü-
ket rajta tartva kis népükön .” Egy má-
sik munkája Életformák és azok válto-
zása a Nyikó völgyében címmel 2011-ben 
jelent meg Székelyudvarhelyen .

Jakab Rozália Tamási Áron szülő-
házának emlékházzá alakításában is 
részt vett . Egyik könyvében összegyűj-
tötte a farkaslaki emlékezéseket, ame-
lyeket Tamási Áron a csillaggá énekelt 
szülőfaluban címmel jelent meg Szé-
kelyudvarhelyen, 2012-ben, utolsó kö-
teteként .

Tanulmányait az Örökségünk című 
népismereti folyóiratban tette közzé, 
többek közt a rugonfalvi és a farkaslaki 
határrészekhez fűződő mondákat . 2015-
ben Fábián Kornélia és Hadnagy Árpád 
portréfilmet készítettek róla, és a Szé-
kely Szeretetszolgálat Alapítvány is rög-
zített vele interjút a Tamási Áron emlé-
kezete munkacímű dokumentumfilm 
forgatása során .

2003-ban a Romániai Magyar Nép-
művészek Szövetsége kézműves mun-
káiért életműdíjjal tüntette ki . Hely-
ismereti, néprajzi munkásságáért, 
közléseiért 2006-ban az Udvarhely-
szék kultúrájáért életműdíjjal ju-
talmazták .

Az Isten hosszú és tartalmas élet-
tel áldotta meg, 89 éves korában, 2017 . 

Jakab Zsigmond és Jakab Rozália Kolozsváron, 1964-ben. Jakab Ágnes tulajdona

„Ott állottak az esőben, 
szélben, viharban 

is, éjjel keresték 
az elkódorgott juhot; 

ha kellett, megküzdöttek 
a farkasokkal s néha 

a medvével is.”
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június 24-én szenderült jobblétre, és 
helyezték örök nyugalomra a farkasla-
ki temetőbe . Ezen a temetésen voltunk 
jelen, most már tudjuk, hogy miért .

Jakab Zsigmond (1920–1995)

Jakab Zsigmond 1920-ban született Far-
kaslakán . Iskoláit a szülőfaluban és 
Székelyudvarhelyen végezte . 1940 ta-
vaszán érettségizett . A Székely Egyete-
mi és Főiskolai Hallgatók Szövetségénél 
jelentkezett, állatorvosira iratkozott . 
Próbaidőre vették fel Budapesten, akko-
riban nem kellett felvételezni . A feltétel 
az volt, hogy a beiratkozó egyszerű, fa-
lusi emberek gyermeke legyen, és ígérje 
meg, hogy tanulmányai végeztével visz-
szatér legalább szülőföldje környékére, 
szolgálja, és a művelődésben segíti a fa-
lusi népet . Egyetemi évei alatt a nagyhí-
rű Győrffy István népi kollégium tagja 
lehetett, ahol sok, később ismertté vált 
ember barátságával büszkélkedhetett . 
Sokukkal élete végéig tartotta a kapcso-
latot, a barátságot . Négy évet sikerült 
elvégeznie a főiskolán, viszont 1944-
ben, amikor a bombázások sokasodtak, 
a kollégiumot feloszlatták, ő pedig tes-
tileg-lelkileg betegen, kénytelen volt ha-
zajönni Farkaslakára . Akkor már súlyos 
szívbetegséggel küszködött, amit a kilá-
tástalan körülmények és a gyógyszerhi-
ány még súlyosbított . „Szüleinek akkor 
még megvolt Nagyegerben a havasi le-
gelője, kis tanyai háza, ott gyógyulga-
tott évekig egyszerű pásztoremberek 

társaságában, a természet dédelgető 
csendjében” – írja kéziratos emlékezé-
sében lánya, Jakab Ágnes .

Zsiga bácsi tanulmányait a román 
állam csak annyiban ismerte el, hogy 
állategészségügyi középkáderként dol-
gozhatott nyugdíjazásáig, ám a falu-
siak mindvégig „doktor úr”-ként tisz-
telték és tartották számon . Körzetéhez 
tartozott a környék több mint 16 faluja . 
Korondra is átjárt állatokat gyógyítani, 
ott ismerkedett meg 1954-ben Mészá-
ros Rozália tanítónővel, akit még abban 
az évben feleségül is vett, és Farkasla-
kán telepedtek le . 1955-ben született 
első gyermekük, Ágnes, aztán 1957-ben 
jött Antal, majd 1959-ben Rozália . 

Sokáig együtt éltek a Zsiga bácsi szü-
leivel, majd amikor felépült az új állat-
egészségügyi rendelő, oda költözött 
a család . Később újra a régi családi ház 
lett az otthonuk . A munka és a család 
mellett mindig maradt ideje az alkotás-
ra is . Minden kis időt kihasznált arra, 
hogy rajzoljon vagy faragjon . Az állat-
orvosi teendők mellett mindig nyitott 
volt a népi hagyományok, a szokások, 
a művészet iránt . Egyszerű rajzokkal 
kezdte, amelyeket egyre kifinomul-
tabb és magasabb színvonalra emelt . 
Erről így vall kéziratos emlékezésében: 
„Nyolcadikos gimnazista koromban fe-
deztem fel, hogy jobban tudok rajzol-
ni, mint a többi gyermek . Aztán szü-
net nélkül rajzoltam . A gyűlések alatt, 
minden szabadidőmben . Magammal 
vittem a »velemjáró« füzetet . A sok raj-
zolás biztossá tette a kezemet annyira, 

hogy ’45-ben, amikor betegségem miatt 
havasi levegőre kellett mennem, nagy 
hasznát vettem tudásomnak a faragás-
ban . A juhok mellett, a levegőn kezdtem 
el faragni . Érdekelt a fa- és linóleum-
metszet is, az olajfestmény, az akvarell, 
a tusrajz, a csontfaragás . Műveltem is 
mindeniket . A fánál azért kötöttem 
ki, mert szép és kötődik a falusi em-
berhez .”

Jakab „doktor úr” nem csupán fába, 
de csontba is olyan kiváló faragásokat 
varázsolt, hogy azokon is ámulni lehet . 
Ugyanis ezek rajzolata főleg a valami-
kori lőporszaruk mintázatára emlé-
keztetnek, azonban a kivitelezés nem 
karcolt, hanem faragott . A faragványok 
tiszta forrásból merített népművésze-
ti alkotások . „…nem számít az anyag, 
a széplélek akármin megmutatja ma-
gát . (…) A faragás számomra mindig 
egy boldog állapot volt . Most, öreg ko-
romban megvigasztal az, hogy fiatalon 
mennyi mindent csináltam” – vallotta 
emlékezésében Jakab Zsigmond .

Zsiga bácsi felől Fodor Márta taní-
tó néninél érdeklődtünk, aki elmondta 
nekünk, hogy rokonok voltak, első uno-
katestvérek . Arra emlékszik, hogy a Ka-
londán volt egy házuk, sokat jártak oda . 
Márta tanítónő igazi művésznek tar-
totta unokafivérét, elmondása szerint 
Zsigmond nagy tisztelője volt Tamási 
Áronnak, és igazi barátság kötötte őket 
össze . A két jó barát többször is kijárt 
a tanító néni édesapja tanyájára, hi-
szen jó kapcsolatot ápoltak . Azon a he-
lyen, Vízlapos tanyán, Jakab Zsigmond 
készített egy rajzot Tamásiról, amely 
még most is megtalálható Márta taní-
tó néni otthonában . A portré alá Tamási 
Áron ezt írta: „Mintha jóbarátok között 
a jövőbe szeretne látni . Gyulaföld, 1955 . 
IX . 13 . Tamási Áron” . Tulajdonképpen 
Gyulaföld határnév nincs is Farkasla-
kán, ezt a nevet az író találta ki, mivel 
a tanító néni édesapját Jakab Gyulának 
hívták, aki a tanya gazdája volt .

Zsiga bácsi 1940 óta vezette a „Velem-
járó füzetek”-et . Sokan emlegették, hogy 
mindig írt, jegyzetelt . Ezek a füzetek 
amolyan mindent felölelő naplófélék . 
Volt bennük sok rajz, különféle dolgo-
zatok, megfigyelések, néphagyomány, 

Jakab Zsigmond rajzolás közben, 1973-ban. Jakab Ágnes tulajdona

Minden szavadban, 
minden gondolatodban, 

cselekedetedben 
az legyen az irányadó, 

hogy az egyszerű népnek 
használsz-e véle.
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levélvázlat, sőt maga fabrikálta vers is . 
Ezekről ezt jegyezte fel emlékezésében: 
„Azt szerettem volna leírni, milyen ér-
dekes dolgok vannak még a falu tuda-
tában, szokásaiban, az erkölcs és az élet 
minden szakaszához fűződő felfogá-
saiban . A székely falvakban régóta ki-
alakult szigorú szabályok irányították 
az életet . Ezek a szabályok megállták 
helyüket évszázadokon át . (…) Az em-
berek cselekedeteit a tudatuk határozza 
meg . Minden szavadban, minden gon-
dolatodban, cselekedetedben az legyen 
az irányadó, hogy az egyszerű népnek 
használsz-e véle . Ha ezt tartod szem 
előtt, sohasem csapod be sem a népedet, 
sem magadat .” Egy alkalommal meg is 
jegyezte Czine Mihály irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár, aki több alkalom-
mal is meglátogatta a Jakab házaspárt, 
hogy: „Te Zsiga, te csupán csak ezeknek 
élsz, pedig nálunk Pesten minden va-
lamirevaló állatorvos meggazdagszik, 
s vagyona gyarapítására törekszik .”

Jakab Zsigmond 1995 . május 22-án 
hunyt el Farkaslakán .

A múzeumház

Felfedező munkánk során betértünk 
a Jakab házaspár egykori házába, ahol 
ma az unokája és annak családja él, és 
mi is megcsodáltuk alkotásaikat . Mint-
ha egy múzeumba tértünk volna be . Va-
lóban annak mondható a Jakab porta 
többszobás háza, ahol kiállított népmű-
vészeti tárgyak sokaságában gyönyör-
ködhettünk . Gyönyörű faragványokat 
és festményeket láthattunk a ház kü-
lönböző pontjain . 

Írók, költők, festőművészek, Győr ffy-
kollégisták és sok más híres és egyszerű 

ember járt ebben a házban . Megfordult 
e szobákban Darvas József, Banner Zol-
tán, Vinczeffy Imre, a gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem professzora . Banner 
Zoltán egy gyönyörű házi kiadású Csil-
lagfaragók könyvvel ajándékozta meg 
a családot . Ebben a népművészekről írt 
terjedelmes könyvében külön fejezetet 
szentel a Jakab házaspárnak . S a könyv-
be írt dedikáció is igen szellemes, Ró-
zsigának becézi a két népművészt, azaz 
Rózának és Zsigának, akik oly együtt 
nőttek fel e szintre, mint „egyazon ró-
zsafának két ága” . „A Jakab-féle szőnye-
gekben és szedettesekben éppenséggel 
nem az ösztönös, primitív, véletlensze-
rűségében mágikussá sejtelmeskedő 
életes ség felé lazulnak a minták kör-
vonalai, s a helyi szokások, mozgások, 
motívumok témájára tervezett vari-
ánsokban nem borul, hanem még szi-
gorúbban érvényesül a részarányos-
ság; ez a díszítőművészeti tudatosság 
Jakab Zsigmond vázlatfüzetéből szűrő-
dik át Jakab Zsigmondné szö vőszékére, 
s a szakmai és művészi emlékezet 
együtthatásából, a szakmai és művészi 
gyakorlat áttűnéseiből olyan árnyalt, 
mégis dekoratív jel lemzés, annyi me-
sebelien pontos állatfigura, s annyira 
fegyelmezett szín kultúra származik, 
ami megint csak külön tartománnyá 
avatja a farkas laki műhely ténykedé-
sét” – írja Banner Zoltán a Csillagfara-
gók – Farkaslaki műhely – Jakab Zsig-
mond és Jakab Rozália művészete című 
kiadványában .

A légfék  
és a nagy szemű szőlő
A Jakab házaspár 1970-ben utazott elő-
ször Magyarországra . Amikor magyar 
földre léptek, a „Vigyázz, légfék!” volt 
az első magyar nyelvű felirat, amelyet 
egy teherautó hátulján pillantottak 
meg, és amelynek láttán Rózsika néni 
szemét rögtön elfutotta a könny . Ami-
kor Zsiga bácsi a magyarországi barátja 
által termelt nagy szemű szőlőt ette, így 
szólt: „Ekkora szőlőszembe egy székely 
háromszor is beléharap” .

Szervátiuszék Farkaslakán

1970 és 1972 között készült el Farkasla-
kán a Szervátiusz Jenő és Tibor szobrász-
művészek által kőből faragott emlékmű, 
amelyet Sütő András „tonnás hegyibe-
széd”-nek nevezett . A két művész alko-
tómunkáját is nagyban segítette a Jakab 
házaspár . Jó ideig a szállásukat biztosí-
tották a Pap utcai házukban, érdeklődve 

követték a munkát, és együtt örültek 
az elkészült emlékműnek . Az alkotást 
Tamási Áron születésének 75 . évfordu-
lóján, 1972 szeptemberében avatták fel . 
Ekkor, a Jakab házaspár kezdeménye-
zésére alakult meg a Tamási Áron Mű-
velődési Egylet, amely célul tűzte ki „az 
anyanyelvi kultúra ápolását, az emlék-
helyek gondozását, a falu haladó hagyo-
mányainak felkarolását, a művelődési 
tevékenység fejlesztését” . Az egylet tisz-
teletbeli elnöke tisztségére Sütő András 
írót kérték fel, Jakab Zsigmondot pedig 
elnökké választották . Az egyesületet 
1990-ben jogilag is bejegyeztették, 2010-
ben újraszervezték, és ma is működik, 
megőrizve az elindító alapcélokat . 

A hagyaték

Rózsika néni szőnyegei és Zsiga bácsi 
faragásai a közönség elé is kikerültek . 
Először Székelyudvarhelyen, majd Csík-
szeredában volt közös kiállításuk, majd 
1993-ban Banner Zoltántól kaptak meg-
hívást magyarországi kiállításra . Ehhez 
a kiállításhoz az anyagot szintén Banner 
Zoltán gyűjtötte össze, főként az elaján-
dékozott munkákból . Az itthonról kivitt 
csont- és fafaragásokból és Rózsika néni 
tizenkét szőnyegéből 1993 . március 12-
én nyílt kiállítás Békéscsabán . Az anyag 
egy részét bemutatták Tégláson és 
a debreceni Református Kollégiumban 
is . Később újból  Békéscsabán, a Mun-
kácsy Mihály Néprajzi Múzeumban vol-
tak láthatók az alkotások, a megnyitón 
a Magyar Művelődés Intézet alelnöke, 
Péterffy László a Jakab házaspár jelen-
létében méltatta a munkákat . 

„Leginkább a fiataljainkért aggódom 
a szellemi és erkölcsi élet zűrzavará-
ban . Pedig azt a sok tennivalót, ami né-
pünk előtt áll, nekik kell elvégezniük 
akkor, amikor ez a zavaros víz letisztul . 
Talán így is lesz, hiszen ez a nép mindig 
a talpára esett akkor is, amikor a fejére 
ejtették” – fogalmazott könyvei egyiké-
ben Jakab Rozália .

A „hőskereső” munka megkezdése 
előtt fogalmunk sem volt arról, hogy 

Jakab Rozália (1928–2017)

„Leginkább a fiataljainkért 
aggódom a szellemi és 

erkölcsi élet zűrzavarában. 
Pedig a sok tennivalót 
nekik kell elvégezniük, 

amikor ez a zavaros víz 
letisztul.”
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élt falunkban két ilyen csodálatos em-
ber, aki ennyi mindent tett közössé-
günkért . Sok helyre ellátogattunk, ren-
geteg könyvet böngésztünk, és a Jakab 
házaspárhoz közel álló sok emberrel be-
széltünk . Ahogyan egyre inkább meg-
ismertük Őket, egyre biztosabbak vol-
tunk, hogy tényleg hősök, hétköznapi 
hősök voltak, akik megérdemlik, hogy 
többen és többet tudjanak róluk itt, Far-
kaslakán és a nagyvilágban is . Jakab 
Zsigmond és felesége, Rozália élete pél-
daértékű volt, és mi erre szeretnénk fel-
hívni a mások figyelmét is . 

Boldogok vagyunk, hogy mi kap-
hattuk ezt a feladatot, nagy öröm volt 
együtt dolgozni! Végül, de nem utol-
só sorban, újra Tamási Áront idézzük: 
„Ha azonban mindenkinek az a sor-
sa, hogy az életben valamit szolgál-
jon, és valakinek engedelmeskedjék: 
akkor talán mégis emberibb a szellem 
igája alatt élni, mint más kötelékben . 
Igaz, hogy nehezebb is . Kevesen bírják 
hosszú ideig, s halálukig csak az iga-
zak . De azután már könnyű az ilye-
neknek .” 

Nekik már könnyű!
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Adatközlők:
Jakab Ágnes – a Jakab házaspár lánya, 
Sepsiszentgyörgy
Bíró Rozália – a Jakab házaspár lánya, 
Csehétfalva
Jakab Ilona – egykori szomszéd, 
Farkaslaka
P . Buzogány Árpád – a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont munkatár-
sa, író, Székelyudvarhely
Fábián Kornélia – riporter, 
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Fodor Márta – tanítónő, Farkaslaka
Pakot István – nyugdíjas, Farkaslaka

(Az írás készültekor, 2020ban 
a szerzők a farkaslaki Tamási Áron 
Általános Iskola 7. osztályos tanulói 
voltak. Ősztől a Tamási Áron Gimná-
ziumban és a Bányai János Szakközép-
iskolában tanulnak tovább Székelyud-
varhelyen. Projektvezető és szakmai 
irányító: Hadnagy Jolán)Pakot István a „hőskutató” csapatnak mesél. Hadnagy Jolán felvétele

Jakab Zsigmond faragványa. Hadnagy Jolán 
felvétele

Jakab Rozália szőttese. Hadnagy Jolán 
felvétele
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Véget ért a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 

Sajtóközlemény

Élményekkel, nagyszerű találkozásokkal és lelki, szellemi 
feltöltődéssel zártuk zenei utazásunkat az idei Csíkszeredai 
Régizene Fesztiválon! Vasárnap, július 18-án véget ért a kilenc 
napot felölelő, ám mégis századokon és országokon átívelő 
utazás, amelyre hazai és külföldi meghívottak vitték ma-
gukkal a lelkes közönséget . Rendkívüli boldogság számunk-
ra, hogy színvonalas, jó hangulatú volt az idei fesztivál, és 
örömünket leljük a fellépők, a közönség visszajelzéseiben . 
A neves fellépők és közreműködők jelenléte meghatározó 
a fesztivál életében, emellett az esemény sikerességét, mint 
minden évben, a közösség lelki és erkölcsi támogató erejével, 
kitüntető és értő figyelmével mérhetjük .

Köszönjük a feledhetetlen zenei élményt a fellépő együtte-
seknek: Renaissance (RS), Kájoni Consort (RO), Miquèu Mon-
tanaro (FR) és Musica Historica (MO), Erdal şalikoğlu (TR) , 
Jiří Havrlant (CZ), Fonte di Gioia (RO), XVIII-21, Le Baroque No-
made (FR, RO), Madrigal – Marin Constantin Nemzeti Kama-
rakórus (RO), Caius Hera (RO), Carmina Renascentia (RO), Co-
dex (RO), Ars pro Toto (RO) és Barokk Fesztiválzenekar (RO) .

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál az esztendő kiemelkedő 
eseménye a régizene művelői és meghatározó személyiségei 
számára . Az év találkozása ez, közös próbákkal, fellépésekkel, 
egymásra figyeléssel . Itt találkoznak és eszmecserélnek, ta-
nulnak egymástól helyi és nemzetközi művészek, jó barátok, 
régi ismerősök és régizene-rajongók . Jólesően nyugtáztuk ez 
évben, hogy a fesztivál régi közönsége mellett milyen sok fia-
talt meghódított a historikus előadásmód . A megújulás nagy-
ban köszönhető a Nyári Egyetem működésének, amelynek 
2008 óta közel ezer résztvevője volt . Éltünk az online közvetítés 
lehetőségével is, így a Madrigál kórus és a Zene-híd nemzetközi 
konferencia élő közvetítése révén több emberhez eljutottunk .

Velünk tartott a jó idő, így négy ragyogó estén tudtunk ör-
vendeni a szabadtéri koncerteknek a csíkszeredai Mikó-vár 
hangulatos udvarán .

Idén hat országból, 178 művész előadásában és közremű-
ködésében, kilenc napon át hat helyszínen, tizenöt kon-
certet hallhatott a közönség . A Zene-híd nemzetközi kon-
ferencián két szakmai előadáson és két könyvbemutatón 
vehettek részt az érdeklődők, és nem maradt el a reneszánsz 
gyermeknap sem, amely zenével, tánccal, harcászati bemu-
tatóval és kézműveskedéssel szintén időutazásra hívta a ki-
csiket és nagyokat .

A Régizenei Nyári Egyetem hallgatói motivált és szorgal-
mas diákok voltak, akik napi többórás kurzust követően is 
gyakoroltak . A mesterkurzusok július 11 . és 16 . között öt na-
pon keresztül a Márton Áron Főgimnázium osztálytermei-
ben és a Millenniumi templomban zajlottak . A mesterkur-
zusokon a régizenei repertoár széles skáláján belül korábbi 
évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a helyi vo-
natkozású zenei örökség népszerűsítésére, külön kurzus 
foglalkozott a magyar vonatkozású világi énekekkel . Szá-
mokban összegezve: hat mesterkurzus, hat oktató, öt közre-
működő kísérő és fordító, 48 résztvevő, amelyből öt passzív 
hallgató . A hallgatók mesterkurzusokon szerzett tudását két 
gálahangversenyen követhette a közönség .

A koncerteken részt vevők nagy száma és visszajelzései 
alapján tudjuk, hogy a hallgatóság tisztában van azzal, mek-
kora érték, hogy szimbolikus összegért cserében olyan kultu-
rális és zenei élményben lehet részük itthon, amely a világon 
bárhol megállná a helyét . Ebben kiemelt szerepe van Hargita 
Megye Tanácsának és Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak, továbbá minden partnerünk támogatásának, amely azt 
bizonyítja: a döntéshozók világosan látják, hogy egy térség 
lakóinak jólléte a kulturális kínálat színvonalától is függ . 

A fesztivál négy évtizedes múltja alatt nagyon sokat ka-
pott a közönségtől . Mi, szervezők azt gondoljuk, hogy ez 
a támogatás a közösség felé úgy fordítható vissza, ha támo-
gatjuk a fiatal zenei tehetségeket . Így Régizenei Ösztöndíj 
Alapot létesítettünk a koncert- és mecénásjegyek eladásából 
származó bevételekből . Az ebből befolyó összeget régizenei 
pályára készülő középiskolás, egyetemista és pályakezdő fi-
atalok tehetséggondozására fordítjuk egy nyilvános pályáz-
tatás formájában .

A szervezőcsapat, a Hargita Megyei Kulturális Központ 
munkaközössége nevében hálásak vagyunk a támogatók, 
a média képviselői, a partnerek és különféle szolgáltatók, 
a fellépők, oktatók, hallgatók, kísérők és fordítók, gyakorno-
kok, önkéntesek, továbbá a közönség irányába, akik mind-
annyian hozzájárultak a fesztivál sikeréhez . Találkozunk 
jövőben, július 9 . és 17 . között!

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ me-
nedzsere

Filip Ignác, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál művészeti 
igazgatója

Fazakas Gabriella, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál prog-
ramfelelőse




