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Ajánlás

Szándéka, szerkezete és tartalma miatt olvasókönyvnek nevezzük az alábbi munkát, amely
Torda város környékéről, Aranyos-vidékről kíván ismereteket nyújtani. Elsősorban azokhoz a atalokhoz szól, akik ezen a tájon születtek, s a táj múltjáról, lakóiról, hagyományairól többet szeretnének megtudni. Erre a tudásra néhány évtizede fokozódó mértékben
szükség van. Jóideje már annak, hogy a planétánk egyre kevesebb titkot tartogat, képek,
dokumentumlmek, utazási beszámolók, honlapok formájában a legtávolabbi vidékek is
megismerhetőek. Az újságot, a tévéadásokat, az Internet-kultúrát rendszeresen követő
ember naponta tájékozódik arról, ami a nagyvilágban történik. Mi viszont most arra a
világra szeretnénk ráirányítani a gyelmet, amely születéstől körülvesz bennünket, s ahol
életünk nagyrésze eltelik. Ennek a világnak, környezetnek az ismerete legalább annyira
fontos, mint a nagyvilágé. S erről a világról megfogyatkozott a tudásunk.
Ezeknek az ismereteknek egyik részét a tankönyv tartalmazza. Másik részét az olvasókönyv olvasója kell hogy megkeresse, felfedezze. Ezek az ismeretek a helyi, a családi
emlékezetben lappanganak. Csak akkor válnak láthatókká, amikor szükség van rájuk. Az
olvasókönyvben szereplő kérdések és feladatok azt teszik szükségessé, hogy az Olvasó
maga is kutatóvá váljék, felfedezze, feltárja és megörökítse ezt a lappangva létező tudást.
Identitástudatnak, származástudatnak nevezzük az embereknek a magukra, elődeikre, környezetükre vonatkozó tudását, az elődeikkel, a környezetükkel és a környezetük
hagyományaival való azonosulását. Ez a tudat a magunkra eszméléstől kezdve alakul ki
bennünk, s segít a világban való eligazodásban, a mindennapi életünk megélésében. Születésétől kezdve közvetlen környezete részéről kit több, kit kevesebb hatás ér. Ennek függvényében ki erősebben, ki lazábban kapcsolódik környezetéhez. Az alábbi olvasmányok
teljes mértékben nem tudják helyettesíteni a család, a szomszédság, a település, az iskola,
a vallási közösség identitásformáló szerepét. Csupán részt kívánnak vállalni az identitásés a származástudat, a lokális és regionális tudat kialakításában.
Az olvasókönyv szól mindazokhoz is, akiknek mindeddig csupán szórványos ismereteik voltak e tájról, s mindennapi életük sem e vidékhez kapcsolódik.
Reméljük, az olvasókönyvben található ismeretek, szemelvények és illusztrációk minden Olvasó számára élményt nyújtanak.
A kutatás első fázisában (2002) a szerző a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya támogatásával dolgozott. A tíz évi munka
során a szerző terepen, levéltárakban és könyvtárakban végzett kutatásokat, különböző
jellegű forrásokat hasznosított. Az olvasókönyvnek nem célja összefoglalni a vidékre vonatkozó gazdag szakirodalmat. Inkább arra ösztönzi az olvasót, hogy a jelzett csapásokon
hatoljon be ebbe a gazdag irodalomba.
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I. fejezet
Aranyos-vidék

Tematika: Aranyos-vidék – Aranyos-vidék fekvése – Aranyos-vidék települései – Aranyos-vidék lakói –
Aranyos-vidék a sajtóban – Aranyos-vidék természeti környezete – Növényvilág – Környezetvédelem

Aranyos-vidék

Aranyos-vidék az Aranyos folyó mentén elterülő tájegység. Lakosságának eredete és a
vidék földrajzi sajátosságai alapján négy kistájra tagolódik. Ezek a következők: 1. Torda és környéke (Koppánd, Szind, Komjátszeg), 2. Aranyosszék (22 hajdani székely falu),
3. a Torockó-patak völgyében elterülő Torockószentgyörgy és Torockó vidéke, valamint
4. Alsó-Aranyosmente (Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Aranyoslóna, Aranyosgerend,
Gerendkeresztúr, Sósszentmárton, Hadrév). Ide kapcsolódnak továbbá a településekkel
kapcsolatban álló mezőségi települések (Tordatúr, Detrehemtelep). A vidék városai Torda és Aranyosgyéres.
A központi kistáj, Aranyosszék a székely székek (Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaisszék,
Csíkszék, Udvarhelyszék, Marosszék) egyike. Délkeleten Marosszékkel, keleten és északon a Mezőséggel, nyugaton a Mócvidékkel, délen Nagyenyed vidékével érintkezik.
A vidéket bebarangoló Orbán Balázs A Székelyföld leírása történelmi, régészeti,
természtrajzi s népismei szempontból című monográájának V. kötetében örökítette
meg élményeit (Pest, 1871). E munkából idézzük az Aranyos-vidéket bemutató fejezetet.
Az Aranyos „5570 láb1 tengerszint fölötti magasságban [ered]; tehát Magyarország
összes folyói közt csakis a Vág ered magasabbról, s így az Aranyos e tekintetben második helyet foglal el. Folyamhossza kanyargásaival 18, egyenes vonalban csak 10 mfd.2
Szolcsváig keletre, onnan Tordáig északkeletre, Tordától Egerbegyig ismét keletre foly.
Egerbegynél csaknem egyenes szögben megtöretve, hirtelen dél irányt vesz egész Hadrévig, hol délnyugat irányba fordul Maros-Koppándig, hol a Marossal egyesül. Szélessége Tordánál 26 öl3, középmélysége 5 láb. (…) Folyamkörnyékén 103 helység van, miből
Aranyosszékre csak 10 esik. Ím ezekben van foglalva röviden az Aranyosnak általános pályaköre. Ami Aranyosszékre eső szűkebb körű folyamvidékét illeti, az Aranyosszék határát Borévon alol a jobbról beszakadó Fehér patak[nál] és Örvénykőnél lépi át, egy mfdnyi
1
2
3

Hosszmérték. Egy láb kb. 30 cm.
Hosszmérték. Egy mérföld 8354 m.
Hosszmérték. Egy öl kb. 1,9 m.

1. A Kárpát-medence és környékének magyar tájnevei és a nevesebb néprajzi csoportok
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vonalon magas sziklahegyek közé fogott hegyszoroson halad; de amint Aranyosszék első
faluját, a havasszélen őrködő V á r f a l v á t eléri, azonnal kibontakozik a hegység szűk
korlátai közül, s szép nyílt téren hömpölyög végig, mely még egyszer S i n f a l v á n á l egybeszorul, de azután az egy mérföld, sőt alább 1 és ½ mfd széles és 3 mfd hosszú K e r e s zt e s m e z ő v é, hazánknak e legszebb, legemlékesebb terévé tágul ki. E tér nyugati oldalán
húzódnak el a nyugati Kárpátok gyönyörűen csipkézett legszélről eső sziklagerincei, azok
közt előtérben a székelyek dicsőségéről fennen beszélő S z é k e l y k ő, idább a csodás T o rd a h a s a d é k fehérlő bércze, egyik történelmi, másik természeti nevezetességek tárháza, mindkettő pedig Aranyosszéknek határbércze. A havas nagyszerűsége csak ez egy
oldalról bámultatja magát, mert a tér többi oldalait lankás bércek övezik. Ezek közt terül
el a K e r e s z t e s m e z ő kettős tere; mert északi oldalán hol az Aranyos lesiet, van a tér
mélyebben fekvő völgyülete, melyhez délről egy (30-40 lábnyival) emelkedettebb fennsík
csatlakozik, az úgynevezett B o g á t, mely délről a harasztosi dombokig nyúlik, keletről
pedig az Egerbegynél délirányt változtató Aranyos mélyebb völgyülete által van szegélyezve. De ezen sima, lapályos fennsík nem más, mint az Aranyos völgynek lépcsőzete, s
egykori folyamtere, és így az említett térnek kiegészítő része, mert a kettő együtt képezi
az emlékszentesítette K e r e s z t e s m e z ő t. E lépcsőzetes téren terül el A r a n y o ss z é k tekintélyesebb része. (…) A tér kezdeténél, a havas alján van mindjárt V á r f a l v a és
az azzal egybeépült A r n y o s – R á k o s; a Rákosnál lefolyó mellékpatak (csegezi patak)
fejében fenn a S z é k e l y k ő oldalán fekszik C s e g e z, Aranyosszék legmagasabban fekvő
helysége. A csegezi patak és a balról beszakadó Hesdád, előhegyei által képzett szorulatba
fekszik S i n f a l v a, kissé alább, az Aranyos bal partjának magaslatán elhelyezkedett M é s zk ő és a tér közepén hosszan elhúzódó felső és alsó S z e n t m i h á l y f a l v a, melyek közt
a község körében eredő C s i g a patak fut végig s szakad az Aranyosba. Itt már elkezdődik
a tér kettős redőzete, a Szent-Mihályfalvától délre emelkedő fennsíkkal, melynek hegyek
közé benyomuló két völgyecskéjébe Aranyosszék legtekintélyesebb két községe, K ö v e n d
és B á g y o n helyezkedett el.
Alább a balpartilag beszakadó R á k o s p a t a k a torkolatjában T o r d a büszkélkedik,
mely itt Aranyosszéket nemcsak a folyam balpartjáról szorítja el, hanem vármegyéjének
területe fennhéjázva nyomul át K e r e s z t e s n é l a jobb partra is. Azonban az ezen alol
következő A r a n y o s – P o l y á n n á l újból tért foglal Aranyosszék, s nemcsak a folyam
jobb partjáig nyomul, hanem azontúl is egy keskeny területet igénybe veszen, de itt is
csak búcsút venni jön kedves folyamához; mert a bitorló Tordavármegye Gyéresnél újból
átnyomul az egykor Aranyosszékhez tartozott jobb partra, s Aranyosszék csak a bogáti
fennsík ormáról – hol mostani határa elvonul – nézi kedves folyamát, mellyel mint Aranyossal nem is találkozik, mert az, mielőtt Aranyosszék határát újból érinthetné, MarosKoppándnál a Marosba temetkezik.
A folyamvölgy termékenységének jótékonyságát élvezik a jobb parton elhelyezkedett
Székelykocsárd, Székelyföldvár, Veresmart, Felvinc és Inakfalva.
Aranyosszék többi falui hegyek közé fogott szűk völgyekbe helyezkedtek el. E völgyek
legtekintélyesebbike a L é t o m patak-völgye, mely a Keresztesmezőt délről bekeretező
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2. Aranyos-vidék vízhálózata

hegyláncolat déli oldalán kezdődik, s északról délnek tartva, Felvincnél (mely torkolata előtt fekszik) szakad a Marosba. Ezen másfél mérföld hosszúságú völgyön halad át a
torda-felvinci országút, s bár a közlekedés fővonalába esik, mégis a folyam vidékén eső
faluk nem a fő, hanem annak jobboldali mellékvölgyeiben feküsznek. A legfelső Farkaslik
pataka által átfolyt, ily nyugatról keletnek tartó mellékvölgyben fekszik K e r c s e d, az ezzel párhuzamosan futó Hosszúpatak völgyében Mohács, és az ezzel egyenközűleg lefolyó
Dombróvize völgyében Dombró. A Létom patakát keletről övező hegyláncolatból ered a
Kocsárdnál Maros völgyére érő Egyház- vagy Roszpatak, melynek völgyületében H a r a s zt o s rejtőzködik. Még három faluülte völgye van Aranyosszéknek; egyik a Székelykőn
eredő Válye-Obursi (patak) völgye, mely északról délnek tart, s Nyírmezőn felül szakad
az Enyed vizébe, ennek völgyébe van eldugva H i d a s, másik Keletről nyugatnak tartó
völgyecskében Ö r m é n y e s; és végre a Miriszlónál Marosba ömlő legszélső völgyben
C s á k ó rejtőzködik.”
Feladat. A mellékelt térképen kövessétek végig a patakvölgyeket, keressétek meg az egyes, a bemutásban
szereplő településeket. A térképet rajzoljátok be a füzetetekbe. Számoljatok be (szóban vagy írásban) egy
aranyos-vidéki településen tett látogatásotokról.
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Hol fekszik Aranyos-vidék?

Aranyos-vidéket az országot középen átmetsző DN 1 nemzetközi műút Tordatúron,
Koppándon, Tordán, Felvincen érinti, s megközelíthetővé teszi Kercsedet. Erről az útról
Bogát érintésével a tordai kaszárnya mellett elágazó megyei út vezet el Harasztosra. Tordán a DN 1-es műútról ágazik el a DN 15-ös útvonal, amely Radnóton keresztül Marosvásárhelyre vezet. Ez az útvonal Aranyospolyánt, Aranyosgyérest, Lónát, Aranyosgerendet
szeli át, s megközelíthetővé teszi Gerendkeresztúrt. Aranyosgyéresen az ortodox templomtól keleti oldalán megyei út vezet Mócson keresztül Kolozsvárra, illetve, elágazva,
Marosludasra. Ez a műút átvágja Aranyosegerbegyet és érinti Detrehemtelep határát.
Tordáról az Aranyos völgye fele ágazik le a DN 75-ös, Topánfalvára és Abrudbányára
vezető útvonal, amely áthalad Alsó- és Felsőszentmihályon, Mészkő határán, Sinfalván,
Várfalva határán, Torockót pedig 8 km-re közelíti meg. Sinfalva után erről az útról válik
le az a megyei út, amely Várfalva, Aranyosrákos, Kövend és Bágyon érintésével rátér a
DN 1-es útra. Ez az út teszi elérhetővé Csegezt és Mohácsot.
2009–2010 között épült meg Aranyosgyéres és Kolozsvár között az A3-as autópálya
52 km-es szakasza. Az autópálya Bukarestből indul, átszeli a Déli-Kárpátok hegységeit, az
Erdélyi-fennsíkot, s Borsnál vezet át Magyarországra.
A tájegységet a Bukarest–Nagyvárad közötti 300-as vasútvonal négy településen érinti: Székelyföldváron, Székelykocsárdon, Harasztoson és Aranyosgyéresen.
Aranyos-vidék vízrajzi térképét az Aranyos folyó uralja. A folyó Vidaly (Vidolm) település közelében ered. Miután magába fogadja a Torockói- (Völgyi)patakot, a várfalvi hídnál

3. Az Aranyos folyó Torda határában
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kiszabadul a sziklák közül, s folyása lassúbb, útvonala kanyargósabb lesz. Miközben
keresztülfolyik Sinfalván, Mészkőn, Alsó- és Felsőszentmihályon, Tordán, Aranyospolyánon, Aranyosgyéresen, Aranyosegerbegyen, Lónán és Aranyosgerenden, magába
gyűjti a kisebb-nagyobb patakok vízhozamát. Sinfalva határában észak irányból ömlik
bele a Tordai-hasadékot és a Csukást átszelő Hesdát. Szintén Sinfalva közelében, ezúttal
azonban déli irányból fogadja magába a Csegezi- és a Kövendi-patakot. Tordán a Túri-hasadékon keresztülfolyó, Tordán többszörösen kanyargó Rákos-patak, valamint a
Szindi-patak ömlik az Aranyosba. Aranyosegerbegyen a mezőségi dombok közül kicsörgedező Bolduc-patak, nyugati irányból a Rákos-patak is a folyóba ömlik. Az Aranyos
vize Vajdaszeg közelében a Maros medrébe ömölve, s immár nevet változtatva folyik
keresztül Székelykocsárd és Felvinc határán. Itt, Felvinc közelében közvetlenül ömlik a
Marosba a Létom pataka.

Kik laktak, kik laknak Aranyos-vidéken?

Aranyos-vidék mai lakosságának elődei különböző korokban, különböző helyekről telepedtek meg. Történeti feljegyzések bizonyítják azt, hogy a rómaiak Tordán (korabeli neve Potaissa) sót bányásztak, az Aranyos vizéből pedig aranyat mostak. Ittlétüket
számtalan régészeti lelet is bizonyítja (a vallási élethez, az ősök tiszteletéhez kapcsolódó,
szobrok, alagcsövek, cserépedények, evőeszközök, ékszerek, épületelemek, a castrumnak
a tordai Várdombon feltárt romjai). Visszavonulásuk után a vidéket szláv népségek szállták meg. Tőlük származik több település (Torockó, Aranyospolyán, Mohács, Dombró,
Aranyosgerend, Lóna) neve.
A magyar honfoglalás az Aranyos mentére is kiterjedt. A 9–10. században a Kárpátmedencébe érkező magyarok szívesen vették birtokba az állattartásra, sóbányászatra
alkalmas területet. Taksony a, I. Géza fejedelem Torda sóvámjának felét 1075-ben a
garamszentbenedeki apátságnak adományozta. Géza a pedig, Szent István király Tordát
tette meg a királyi vármegye első közigazgatási központjává. A vármegye katonai és közigazgatási központja azonban nem a mai Tordán volt, hanem az Aranyos szorosának bejáratánál, Tordavárban. (E vár emlékét őrzi nevében Várfalva.) Az 1100-as években Tordán és környékén az erdélyi püspökség, a johannita lovagrend, az aradi káptalan, majd
Mikud bán vette birtokba a területeket. A torockói völgyben az Ákos nemzetség szerzett
birtokokat, míg Szentkirály, Őrke, Detrehem környékére, később az Aranyosgyéres és
Hadrév közötti területre a Kalocsa nemzetség Tyukod ága terjesztette ki hatalmát.
A betelepedés második hulláma az 1260-as években érte el a vidéket. Az 1241. évi
mongol támadás ugyanis kiirtotta a lakosság jelentős részét. István, Erdély hercege, majd
Magyarország királya a lakosság felduzzasztása végett 1264–1271 között kézdi székelyeket telepített át az Aranyos völgyébe.
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A székelyek bolgár–török származású lovasnomád népcsoport volt, a dél-orosz pusztákon élt, a 9. század elején csatlakozott a magyarokhoz, annyira, hogy a vérszerződés révén
a magyarság szerves részévé vált. A székelyek bátorságukat és harci jártasságukat többször is bizonyították. Az ifjú István király és IV. Béla közötti viszályban Istvánt támogatták. 1280-ban IV. László mellett harcoltak a lázadó kunok leverésében. A 13. század elején
a Küküllő folyók vidékén éltek.A tatárjárás őket is megtizedelte, s a vészt követő újratelepítés során mai lakhelyükre (a Székelyföldre) költöztek. Az Aranyos folyó vidékére való
költözés még korábban, a Küküllő mellől történt. Rokonaik később Kézdiszék területére
költöztek. 1285-ben a Magyarországról visszavonuló tatárok seregében az aranyosszékiek
jelentős kárt tettek. Vitézségükért a király végleg nekik ajándékozta az Aranyos és a Maros
közötti birtokait. Jogukban III. Endre (András) király 1291-ben kelt oklevele erősítette
meg őket. Ebből az oklevélből szerezhetünk tudomást az aranyosszéki székely falvakról.
Ezek a következők voltak: Felvinch (Felvinc), Eurmenus (Örményes), Hydusteluk (Hidas), Medyes* (Medgyes), Domburou (Dombró), Muhach (Mohács), Kerchyed (Kercsed),
Bagyun (Bágyon), Kuend (Kövend), Turdavar (Várfalva), Chegez (Csegez), Igrechi* (Igrici), Pordoy* (Pardé), Kerekyghaz* (Kerekegyház), Hory (Harasztos), Wyteluk* (Ujtelek),
Polanteluk (Polyán), Zeteteluk* (Zetetelek), Fyuzeg* (Füszeg), Bogach* (Bogát),
Lykyteluk* (Lyukitelek), Kuchard (Kocsárd), Feligaz* (Félegyház), Kétaklok, Chakoteluk
(Csákó), Farkaszeg* (Farkasszeg, Farkaszug), Obrathusa* (Abrudháza).
A nevekben szereplő -telek szóelem arra utal, hogy a településen kevesen laktak. Ezzel
a szóval ugyanis a művelés alatt lévő, trágyázott földet, valamint az elhagyott faluhelyet
nevezték meg. Igy történhetett meg, hogy a települések egyik része véglegesen eltűnt,
másik részük pedig beolvadt más településbe. (A * jellel jelöltük meg ezeket a hajdani,
megszűnt településeket.) A felsorolásban szereplő Medgyes ma puszta terület Felvinc közelében, Igric, Pardé, Kerekegyház elpusztult települések az Aranyos bal partján, a mai
Mészkő területén, Újtelek Felvinc, Veresmart és Székelyföldvár közötti puszta, Fűszeg
Gyéresszentkirály melletti puszta, Lyukitelek és Zetetelek Székelyföldvár melletti lakatlan
területek, Félegyház Kercsed melletti puszta, Farkasszeg a kercsedi erdő melletti terület,
Abrudháza Hidas melletti havas, Kétaklok pedig Felvinc közelében lévő puszta. 1390ből származó nyilvántartásban további települések szerepelnek: Veresmart, Inakfalva,
Mészkő, Alsó- és Felsőszentmihályfalva, Sinfalva, Aranyosrákos. E hét új falu a lakosság
kirajzása által született meg. Egy nyelvész kutató 23 aranyosszéki falunév eredetét vizsgálta meg. Közülük 15 magyar, 6 szláv eredetűnek bizonyult, 2 eredete pedig bizonytalan.
Aranyosszék székely lakosságát a továbbiakban is több fejedelem erősítette meg jogaiban (Károly Róbert 1313-ban, Zsigmond 1394-ben és 1436-ban, Mátyás 1484-ben, 1469ben, Izabella királyné 1558-ban, János Zsigmond 1568-ban, Báthori Kristóf 1576-ban,
Báthori Zsigmond 1585-ben, Báthori Gábor 1612-ben, Bethlen Gábor 1628-ban).
Olvasmány. Olvassátok el az aranyosszéki székelyek kiváltságairól IV. László által 1289-ben kiállított,
András (Endre) király által 1291-ben, I. Károly által 1313-ban átírt és megerősített oklevelet. Az oklevél tehát 1313-ban készült, latin nyelven, magyar fordítását Lötsei Spielemberg László jelentette meg 1837-ben.
Figyeljétek meg az oklevél szerkezetét, a hitelesítés módját. A szöveg az 1800-as évek helyesírását tükrözi.
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Az eredeti, latin nyelvű szöveg a Székely oklevéltár I. kötetében olvasható. (Szerkesztette Szabó Károly,
Kolozsvár, 1872)
„ ANDRÁS, Isten kegyelméből Magyar, Dalmáth, Horvát, Dánia, Servia, Gallitzia, Lodomeria Kun és Bolgár Országok királya – Minden Kristus Hiveinek – jelen Lapunkat megtekintendőknek – Boldogságot a
mindenek Megváltojában Mindenek tudására akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva ezennel juttatni,
Hogy elönkbe jövén az Aranyas Földén lakozo Kézdi Székelyek közönségesen, be nyujtották nékünk hires
emlékezetü Lászlo Király Bátyánknak Torda Várunkhoz tartozo a’ Maros és Aranyos Vizei mellett és között létezö Aranyas nevü föld adománnyárol készített Kiváltság Levelét – esedezéssel kérvén Töllünk hogy
azon Privilegiumat, a mondott Föld Adománnyát Királyi Joságunknál fogva, meg ujitván, helybe hagyni,
’s Privilegiumunk által meg erösiteni méltoztatnánk, – Mely Privilegium foglalatja illyen;
LÁSZLO Isten kegyelméből Magyar, Dalmát, Horváth, Dánia, Servia, Gallitzia, Lodoméria, Kun és
Bolgár Országok Királya – Minden Krisztus hiveinek – jelen Irományunkat látandoknak – Boldogságot a’ Boldogság osztogatojátol! Hogy a’ Fejedelmek Adományai örökösön állandosittassanak – Levélbeli Bizonyitással szoktak meg erössitetni – Mozdithatatlanul marad ugyanis a’ mi Királlyi oltalom által
védetik, – Annak okáért mindeneknek mind mostaniak mind jövendöbelieknek meg tudására akarjuk
juttatni: Hogy Mü gondolatra vévén Hiségeket és érdemes szolgálattyokat az Aranyas Főldén mulatozo
és lakozo Székelyeinknek, - melyeket először István Királynak ditső Atyánknak, s következőleg nékünk
nagy hívségbéli buzgosággal – ditséretesen derékül és el szánva telyesiték, – miket külön külön renddel mind elő számlálni hosszas lenne, ’s unalmat szűlne, hanem némelyeket Hivségeikből és érdemes
Szolgálattaikból jelen Levelünkbe bé igtattunk, valóban, mert midön a’ Kunok mindnyájon hitszegűlten,
gondolatlan mérészlettel, zászlót emelvén a’ Felség sértés bünétől nem irtózva Hordván személyünk, ellenünk fel költek és öszvegyültek vala, – azon Szekellyek a’ szerentse kéttséges kimenetelétöl nem rettegve – szemünk láttára, a Kunoknak és csata rendjeknek férason és ditséretesen ellenszegitették magokat, ’s azon ütközetben Nékünk főképpen érdemesek vóltak tettzeni, – azon kivűl midőn a’ Hitetlen
Tatár Nemzet ellenséges és kegyetlenképpen jött országunkba, ’s országunk leg nagyobb részét irgalmatlan pusztításokkal és ragadozásokkal békoborlotta volna, ’s országunk népének végetlen sokságát, vad
rabságába hurtzolná és azon Tatárok országunk kifosztásával jovaival, és vagyonnyaival terhelten saját
honnyok felé térnének – emlitett Székellyeink, a’ Tatárok megtámadásának és dühének, a’ honni nép meg
szabadításáéret Torotzko vár alatt, férason ellene állottak ’s a’ Tatárok ellen ditséretesen hartzoltak ’s
azon ütközetben, többmint ezer Embereket a’ Tatárok nyomorult és szörnyű rabságábol ki szabaditottak
– Mü azért, kik vállalt uralkodásunk Tisztinél fogva mindennek érdemeit megitélni ’s meg jutalmazni tartozunk és mindenkit érdemeihez mérsékelve kielegitni, számba vévén azon Székeljeink’ István Királynak
’s Nékünk tellyesitett kedves és ditséretes szolgálatjaikat, Torda várunk, Maras és Aranyas vizei melletti
Aranyas nevezetü Földét, mellyet először István Király azon székellyeknek ajándékozott vala, – a’ nevezett
Székellyeknek, örökösseiknek, ’s örökösseik maradványainak, hív szolgálatjaik jutalmául; és nyolczvan
Lovakért, melyeket azon Székelyeinktől szükségünkben, ajándékul kaptunk – minden haszonvételeivel
és járandóságaival adtuk, ajándékoztuk és engedtük örökös jogon, visszahivhatatlanul – birtokokba.
Hogy pedig ezen mü Adományunk örök, állandoságu erőt nyerjen, adtuk nékik ezen kettős Petsétünk
erőssége alatti Levelünket Költ Tisztelendö Gergely Atya Isten kegyelméből Csanádi Püspök Udvarunk
Al-Titoknoka Kedveltünk és Hivünk keze írása által. Ezer két száz nyoltzvan kilentzedik Esztendőben
Mindszent hava tizennegyedik napján uralkodásunk Tizen nyolczadik Esztendejében
Mü annak okáért emlitett Székelyeink igazságos kéréseire kedvező Jováhagyásunkat forditván – meg
gondolván főképen István Király Kedves emlékezetű ditső nagy Bátyánkhoz és hires emlékű László Király nagy Bátyánkhoz hiven mutatott és tett szolgálatjaikat, a’ nevezett Torda Várunk’ Aranyas nevezetű Főldét, a’ hozzá tartozó Földekkel együtt t.i. Fel-vinch, Eurmenus, Hidusteluk, Medijes, Dumburon,
Muhach, Kerheth, Bagium, Kuend, Turda-Vár, Chegez, Igethi, Pordoy, Kerekygház, Hory, Ujteluk,
Polántelúk, Fiuzeg, Bogáth, Liukyteluk, Zeketeluk, Kukhárd, Feligaz, Feuldvár, Ketoklich, Turuschon,
(mely kőzös Erösség a’ Tartománybéliekkel) Chakoteluk, Farta, Szug et Obrothaura, neveztettekkel, és
azoknak minden Tartozványaikkal u.m. Erdeivel, Kaszálloival, Rétjeivel, Szántóföldjeivel és Vizeivel azon
Székelyeinknek hagytuk birniak, mindazáltal a’ más Joga sérelme nélkül, és Fennséges Atyánkának
elébb nevezett, kihúzás, vakarás, vagy akármi részeiben fogyatkozás nélküli Privilegiomát jová hagyván és
elfogadván szorol szora jelen Levelünkbe bé igtatva – Privilegiomunk oltalmával kivántuk meg erősiteni.
– Melynek emlékezetére ’s örökös állandóságára – adtuk ezen – kettős Petsétünk védelmével megerösített
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Levelünket. Költ a’ Sz. Fö férjunak Todor Fejérvári Egyház Prepostjának udvarunk Al Titokának kedveltünknek és hivünknek keze írása által. Urunk ezer két száz kilentzven egygyedik uralkodásunk első Esztendejében Bőjtmás hava Tizennyoltzadik napján, Lodám Esztergomi, János Kolotsai Ersekek, András
Györi, Benedek Veszprémi, Páska Nizzai – András Egri, Lad Vátzi, Péter Erdélyi, Benedek Váradi, Gergely
Csanádi, János Zágrábi, Póka Szeremi és Tamás Bosniai Püspökök Tisztelendő Atyák – az Isten Egyházait
szerentsésen kormányozván – Miklos, Nádor és Somogyi Ispán, János Tárnok és Szepesi Ispán, - Tamás Al ország Birája, Hendrik egész Tot ország Bánja, Koland Erdélyi Vajda és Szolnoki Ispán, - Moyses
Székeleink Ispánja, László Asztalnokuk lévén, ’s mások többek Országunk Urai közül Ispánságokat és
Méltóságokat tártván.
Mü pedig mivel azon Szabadság levelet, nem kihuzogatva, vakarva, ’s valami részében meg hamisitva
találtuk, Tekintetbe vévén azon Hívségeket és szólgálatbéli érdemeket, melyek által t.i. Eldődeinknek
tetzeni mindenkoron törekedtek, úgy nékünkis minden foglalatosságainkbann és dolgainkban azon
Hiveink az Aranyas melléki Székellyek magokat igen igyekeztek mindenkor kedvesen viselni, az ő igazságos és törvényes kérésekre Királyi Kegyelmességünk szerént kedvezőleg hajolván a’ Tordavárunk, Aranyas
nevezetű emlitett Földének Eldődeink által azon Székeleknek lett Adománnyát jóvá hagyván, a’ sokszor
mondott megerősítő kiváltságot szórol szórá ezen levelünkbe béigtattatva – Királyi Hatalmunk által ezennel meg erősittyük. Mely dolognak emlékezete és örök megmaradása végett adtuk ezen kettös petsétünk
által megerősített levelünket. Költ a’ választott Férunak Jánosnak, a’ Fejérvári Egyház Prepostjának, Udvarunk Al Titoknokának, Küküllői Esperestnek - Kedveltünknek és hivünek keze irása által. Urunk Ezer
háromszáz tizenharmadik – uralkodásunk hasonlóan Tizenharmadik Esztendejében. – Szent Jakabhava
kiletzedikén.
Mostan létező Falui Aranyas Széknek.
Alsó Sz. Mihályfalva
Bágyon Bátsin
Csáko Csiko
Felső Sz. Mihályfalva
Harasztos
Hidas Higyis
Inakfalva Inok
Kertsed
Kövend
Mészkő
Moháts

Csegez
Dombro
Felvintz (Oppidum)
Örményes
Polyán
Rákos Rályis.
Singfalva Somfalu
Székely Kotsárd
Székely Főldvár
Várfalva Orfalu
Veresmart.”

(Nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek által Magyar nyelvre
fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. Lötsei Spielemberg László. Budapest, 1837)
Feladat. Melyek azok a szavak, amelyeket ma más helyesírás szerint írunk?

Aranyosszék szabad székely lakossága háborús időben hadviseléssel tartozott. Szabadsága ellenében a román lakosság is ugyanezzel a kötelezettséggel rendelkezett. A szabad székelyek jogait a 16. századtól kezdődően kezdték megnyirbálni. Adókat vetettek ki
rájuk (hadiadó, egyházi terhek), s ennek következtében a vezető réteg és a közemberek
közötti távolság növekedni kezdett. A székelyek 1562-es felkelése után pedig megindult a
közszékelyek szolgasorba süllyesztése, megszűnt a gyalogos székelyek hadkötelezettsége.
A székelyek fogyatkozását siettették a 17. század háborúskodásai is. 1791-re Aranyosszék
lakosságának fele elveszítette szabadságát. Ezt az időszakot tekinthetjük a hagyományos
székely társadalom bomlási idejének.
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4. Aranyos-vidék térképe

A fentebb említett települések (szám szerint 22) alkották 1876-ig a hetedik székely
széket, Aranyosszéket. A szék önálló közigazgatási egység volt. 1844-ig nem rendelkezett állandó hivatalos közigazgatási központtal. A legtöbb széki közgyűlést és a legtöbb
lustrát (hadszemle) Kövenden tartották. Várfalván két alkalommal került sor közgyűlésre (1742, 1746), Aranyospolyánban 1794-ben, Aranyosrákoson két alkalommal (1733, 1750).
1844-ben egy rendelet Felvicet tette meg a szék központjává, székháza 1848-ban épült
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meg. Aranyosszék széki levéltára, a 13. századig visszanyúló dokumentumokkal hosszú
időn keresztül Kövenden volt. Innen Felvincre költöztették át, ahol 1849. január 10-én a
román seregek pusztításának áldozatául esett.
A szék élén a települések által választott főkirálybíró (iudex regius) állt, aki a törvénykezést irányította. Háború idején Aranyosszék csapatát főkapitány (capitaneus sedi) irányította. Az országgyűlésen a széket előbb három, később két követ képviselte. A szabad
székelyeknek adót nem kellett zetniük. Amikor a királyt koronázták, valamint amikor
az házasodott és elsőszülött át keresztelte, akkor a székely családoknak ökröt kellett beszolgáltatni. Ezt a kötelezettségüket ökörsütésnek nevezték. 1468-ban a székelyeket is
adózetésre kötelezték. Az ő járandóságuk a királyt illette meg.
Az Aranyos mentén található többi település (Torda, Aranyosgyéres, Tordatúr,
Koppánd, Aranyosegerbegy, Lóna, Aranyosgerend, Hadrév) vármegyei birtok, vármegyei
település volt, Torda vármegye igazgatása alatt állt. A földek földesúri tulajdonban voltak.
A honfoglaláskor letelepedett, a harcokban megfogyatkozott magyar lakosság a történelem folyamán újabb és újabb betelepülőkkel duzzadt fel.

5. Aranyosszék székháza, Felvinc

6. A vármegyeház Tordán

1876-ban sor került Magyarország új területi közigazgatási felosztására. Az Aranyos menti települések ettől kezdve Torda-Aranyos vármegyéhez tartoztak, különböző
járásokba sorolva. 1937-ben, 1950-ben, majd 1968-ban új közigazgatási változtatásokra kerül sor. Vidékünk nagy része az új felosztás szerint Kolozs megyéhez, Torockó,
Torockószentgyörgy, Felvinc, Székelyföldvár, Székelykocsárd Fehér megyéhez tartozik.
Kolozs megye északnyugaton Szilágy, északon Máramaros, északkeleten BeszterceNaszód, keleten Maros, délen Fehér, nyugaton Bihar megyével határos. A megye területe
6.650 km², ami az ország összterületének 2,8%-át teszi ki.
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7. Kolozs megye térképe
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8. Fehér megye térképe

Feladat. A mellékelt térképeken keressétek meg az aranyos-vidéki településeket. A kötet végén található
településnév jegyzék segítségével azonosítsátok a települések magyar és román nevét.
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Torda 1291-ben szintén önkormányzati és vásártartási jogot szerzett, azaz mind a
vajdától, mind a vármegyei joghatóságtól független volt. A 14. század elejétől Ótorda és
Újtorda külön bíróval rendelkező önálló város volt. Az ellenségeskedések 1665-ben szűntek meg, amikor a két város egyesült, s egyforma nemesi jogokat kapott. A város évszázadokon keresztül Erdély közigazgatási központjának számított. Jelentőségét növelte a
közeli Keresztesmező, ahova 1320 után a fejedelem mustrára hívta össze az erdélyi hadakat. De az ellenséges seregek is szívesen táboroztak ezen a fennsíkon. A városban 400
év alatt 122 országgyűlésre és részországgyűlésre, továbbá számos tábori országgyűlésre
került sor. Az utolsó, Tordán tartott diéta 1759-ben zajlott. A tordai országgyűlésen részt
vettek olyan fejedelmek, mint Hunyadi János, Mátyás király, János Zsigmond. (Tordára
fejedelmi házat a Báthory uralkodó család épített az 1500-as években.) A 16–17. századi harcokban kipusztult Újtordába 1619-ben Bethlen Gábor 200 testőrét telepítette le.
II. Apa Mihály a törökök által feldúlt Lugos és Karánsebes nemeseit és polgárait a
17. század végén telepítette Tordára.
Kövendi Weres Sándor könyvet írt Torda őscsaládai címmel. Ebben áttekinti Torda nevezetesebb kiváltságleveleit, a város „határosztályait” (megnevezve a határrészeket
birtokló családokat), az 1641-es ótordai nemesösszeírást, az 1619-ben Újtordába telepített családokat, az 1642-ben Ótordában összeírt nemes családokat, az 1679-ben összeírt
ótordai, egyházfalvi és Nagyváradról betelepült családokat.
Weres Sándor könyvéből a következő családneveket idézzük. Ótordában 1641-ben a
következő családok rendelkeztek nemesi címmel: Kövendi György, Balog Tamás, Buzogány Mihály, Orbán Judit, Décsei Szabó János, Kovács Balázs, Litterati Balázs, Pálóczi
Mihály és István, Szabó (Litterati) György, Szabó (Hídi) István, Ábrahám Péter, Tóth
István, Nagy (Szabó) János, Székely Mihály, Zlatári Istvánné, Lugosi Gáspár, Békési
János, Balássi Pál, Csiszár István, özv. Nagylaki Péterné, Kovács (Nagy) György, özv,
Erdős Jánosné, Polgár Mihály, Vatay Ferenc, özv. Déési Mihályné, Pál Istvánné, Borbély György, Filep Jánosné, Kymeri János, Tordai János, Sulyok Imre, Radnóti Litterati
György, Médi György, Pápai György, Pápai Mózes, Pál Márton, Túri Mihály, Nagy
(Somogyi) Mihály, Sárközi (Nagy) Imre, Szabó (Sárközi) György, Litterati Boldizsárné
Nagylaki Erzsébet, Litterati Bölöni Mihály, Dombi Bálint, Szabó (Litterati) György, Balázs (Baczoni) János. Ótordában az 1642-es összeírásban a következő nemes családok
szerepelnek: Ábrahám, Balás, Baczoni Balás, Balássi, Békési, Borbély, Bölöni Litterati,
Buzogány, Csiszár, Déczei Szabó, Déési, Dombi, Erős, Filep, Hidi Szabó, Kémery, Kolozsvári Litterati, Kovács (Nagy), Kovásznai Litterati, Kövendi, Maksai Tóth, Médi
Nagy, Nagylaki, Nagy (Szabó), Nagy (Sárközi), Nagy (Somogyi), Pálóczi, Pál, Pál, Pápai, Polgár, Radhothi Litterati, Sárközi Litterati, Seres, Somogyi Nagy, Sulyok, Szabó,
Szabó Litterati, Szabó Nagy, Székely, Tordai, Turi, Vadai, Vatai, Vághó, Zákos, Zlatári. A
fenti összeírásokban szereplő családok nemesi címüket különböző korokban, különböző
fejedelmektől szerezték. Közülük többen nem rendelkeztek már a birtokukra érvényes
adókedvezménnyel.
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Kérdés. Szüleitekkel, tanáraitokkal és lelkészetekkel beszélgetve állapítsátok meg, a fenti családnevek
közül melyek maradtak meg mindmáig Tordán?

Torda szülötte, Kőváry László egyik könyvében erdély neves családait tekintette át. Innen tudjuk, hogy az aranyosszéki nemzetségek közül a Biró, a Gál, a Gál, a Gerendi, a Jósika, a Thorockai, a Csegezi (bágyoni), a Tőtőri (aranyosrákosi) és a Váró (bágyoni) család
már korai időkben nemesi levélre tett szert. Erdélyben mintegy 20, egymással rokonságban nem álló Biró nemzetség él. Az aranyosrákosi Biró család 1664-ben szerzett címeres
levelet. A Magyarországról származó Gál család első számontartott őse Gál János, aki
Báthori Zsigmond nevelője, majd tanácsosa volt. A fejedelem 1593-ban lefejeztette. A család Székelykocsárdról származott el. A Jósika család története az 1500-as évekig vezethető
vissza. 1698-től bárói címmel rendelkezik. A három ága a várfalvi, a tordai, a szurduki. A
neves író, Jósika Miklós nemzetsége Szurdukon élt. A torockószentgyörgyi Thoroczkai család a Vencel törzsből eredezteti magát. A dokumentumok 1241-től tartják számon.
Feladat. 1. Az egyházközségetek lelkészének segítségével lapozzátok át a a parókia levéltárában található
anyakönyveket, s állítsátok össze településetek családnévjegyzékét. Figyeljétek meg, a családnévállományban milyen változások következtek be. Ugyanezt a kutatást a településetek temetőjében is elvégezhetitek.
2. Családnévhasználat a családomban címmel írjatok dolgozatot. Kövessétek nyomon, a házasságkötés miatt milyen új családnevek kerültek be a családba, illetve a férjhezmenés révén ki mondott le lánykori nevéről. A kutatásba vonjátok be szüleiteket, használjátok fel a család tulajdonában lévő, megőrzött
lakodalmi meghívókat és gyászjelentőket, valamint a család gondozásában lévő sírok feliratait.
3. A címer olyan ábra, amelyet eredetileg, a középkorban pajzson, zászlón viseltek. Címere lehet egy
családnak, egy településnek, egy egyesületnek, egy intézménynek. A címerek tudománya a heraldika.
Van-e tudomásotok arról, hogy a településeteken milyen családok rendelkeztek címerrel?

9. A Thoroczkai család címere

10. A Jósika család címere

11. A magyargyerőmonostori
Kemény család címere (Kemény
Farkas, Kemény József)

Báthori Gábor 1610-ben Aranyosgyéresre 55 nemes lovastestőrét telepítette le, s városi
önkormányzatot és vásártartási jogot adományozott nekik. A szabad mezőváros bárkit befogadhatott, s ezért sok székely menekülő települt meg a városban. A vármegyei területen szintén feltűnt a román ajkú lakosság. Sósszentmárton korábban magyar lakosságú település
volt, majd elrománosodott. Aranyoslóna és Vajdaszeg eredetileg is román jobbágyfalu volt.
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Aranyos-vidék lakosságának harmadik tömbjét a román ajkú lakosság képezte. Beköltöztetésükre azért volt szükség, mert a a székely telepítés, a betelepített lakosság természetes szaporulata nem tudta benépesíteni az Aranyos völgyét, s ezt a lakosságot hol a
tatár támadás, hol járvány (pl. az 1348–1349-es években) tizedelte meg. A román lakosság első hulláma a 14–15. század fordulóján érkezett a vidékre. Elsősorban pásztorkodással foglalkoztak, ezért a pásztorkodásra alkalmas nyugati, hegyvidéki területeken telepedtek meg. Egy 1587-ből származó jegyzék bizonysága szerint e falvak (Hidas, Mohács,
Dombró, Csákó) lakossága ekkorra már zömében román anyanyelvű, s 1694-re teljesen
elrománosodott. Ezt a folyamatot egyéb körülmény is siettette. 1617-ben az aranyosszéki
románok Bethlen Gábor hadjáratából megszöktek vagy kivonták magukat, amiért a fejedelem jobbágysorba vetette őket. Veresmart, az előbbi falvaktól eltérően, román jobbágyfalu volt. A faluban élő kevés székely család később románosodott el. Ugyanez történt a
Székelyföldváron és Inakfalván élő szabad székely családokkal is. A 18. században, elsősorban Havasalföld irányából, tovább folytatódott a román ajkú lakosság beköltözése.
A vidéket a 20. század során a román ajkú lakosság két hullámban érintette. A trianoni
döntés (1920. június 4.) után megkezdődött a román ajkú lakosság Tordára és Aranyosvidékre való tömeges beköltözése. E folyamat a bécsi döntés (1940. augusztus 30.) következtében tetőződött, amikor az észak-erdélyi román lakosság a román felségterületre
menekült vissza. Később, a szocializmus éveiben mind az erőltetett iparosítási, mind a
kollektivizálási folyamat munkaerőt vonzott a falvakba és a városokba.
A két Torockó létezésére vonatkozó adattal 1332-ből rendelkezünk. A két falu földesúri
birtok volt, benépesítésük a tordai várispánság keretei közt ment végbe, de kisebb mértékben elért ide a székely telepítési hullám is. Minthogy Torockó lakossága vasbányászatból
kereste kenyerét, ezért életformája és kultúrája sajátosan alakult. Torockó lakosságába német bányász népség olvadt be. (Erre utaló családnevek: Ekárt, Vernes, Göndöl, Zsakó.) A bányászvárosban a 18. század szabadságküzdelmei során (hamis) német eredettudat alakult ki,
amelyet mind a tudományos irodalom, az újságírás és a szépirodalom egyaránt terjesztett.
Mátyás király halála után a szabad torockói lakosokat jobbágysorba kényszerítették.
A jobbágyságtól való szabadulás reményében 1514-ben Dózsa György katonáinak kezére
játszották át a torockószentgyörgyi várat. A jobbágyfelkelés azonban elbukott, s így a torockóiak nem érték el céljukat. A kuruc–labanc harcokban Rákóczi Ferenc mellé álltak.
Seregüket azonban Rabutin császári generális zsoldosai vérbe fojtották. Ekkor a bécsi
udvarhoz fordultak szabadságkérelmükkel. Hogy kérelmük megalapozottabb legyen, egy
1782 körül hamisított, 1291-re datált oklevélre és német származásukra hivatkoztak. Szabadságukat azonban csupán a jobbágyfelszabadítás hozta el.
A jobbágyság felszabadítására 1848-ban került sor. A 19. század második felétől megkezdődik a falusi lakosság városra való áramlása. A 20. század első felében a Tordán, Kolozsváron cselédeskedő aranyosszéki lányok száma számottevő. Ugyanekkor sok család
települt az említett városok mellett Nagyenyedre is, valamint Amerikába ment szerencsét
próbálni. A városokba iparosok, kereskedők költöztek be. A zsidó kereskedők betelepülése is erre az időre tehető.
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Torda

1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

7963
12523
15486
30668
42186
61200
55887

1544
3077
4838
21999
34697
51631
47442

5904
8926
9713
6470
6806
7114
5618

155
91
131
646
123
95
83

Aranyosgyéres

1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

1168
1697
2122
5759
17457
29307
26823
852
1316
1450
1977
1521
1645
1601
1736
1890
2009
2438
3439
4304
4373

568
704
821
4033
14515
25220
24249
747
1091
1339
1880
1497
1610
1592
787
577
684
997
1909
3017
3281

473
844
882
1196
2643
2836
2190
62
175
111
97
24
23
9
866
1289
1212
1363
1488
1245
1084

7
15
124
83
39
22
9
9
2
1

Alsódetrehem

Alsó- és
Felsőszentmihály

360
429
804
1553
560
2360
4 ukrán,
1 lipován,
2 török,
2 szerb,
2 szlovák,
2 görög,
2 lengyel,
11 olasz,
1 kínai,
1 örmény
127
142
404
406
216
1212
1265
43
50
12
83
53
13
69
33
40
7

Cigány

Ebből
zsidó

Egyéb,
összesen

Német

Magyar

Román

Összesen

Év

Település

A települések lakosságának nemzetiségi megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

6
705
143
20
10

280
301
2289
2703

151
10
1
8
-

127
131
185
1195
1250
41
50
12
82
30
40
6

Aranyosegerbegy

Cigány

Ebből
zsidó

Egyéb,
összesen

Német

Magyar

Román

Összesen

Év
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Település
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1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992

2463
963
1232
2705
1065
1525
2887
1327
1481
3938
2154
1593
5568
3276
1838
4847
3005
1531
4836
2992
1404
1140
534
405
1229
493
716
1259
599
617
1408
743
596
1471
811
650
1362
798
483
1454
1019
421
816
777
800
736
12
942
932
1
970
960
2
873
873
423
410
1
383
382
1
780
317
383
1064
392
507
1206
385
648
1502
671
638
2673
1762
780
Beolvadt Tordába

3
2
10
1
2
6
8
2
5
1
11
2

265
113
79
181
453
311
438
195
12
41
64
10
81
13
39
52
9
8
12
80
165
173
182
129

14
77
1
3
41
5
9
7
3
-

251
113
449
309
182
9
81
13
34
48
12
72
165
126

Aranyosrákos

1850
1900
1920
1941
1966
1992

742
209
473
866
142
724
778
82
695
809
110
640
617
52
547
Beolvadt Várfalvába

-

60
1
59
18

-

60
18

Bágyon

1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

5
1
1
-

27
5
1
-

5
1
-

27
-

Aranyosgerend

Aranyosmohács

Aranyospolyán

1468
1508
1312
1555
1160
755
725

301
213
280
350
280
218
257

1135
1295
1027
1204
878
537
468
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Detrehemtelep

Csegez

Felsődetrehem

Felvinc

Gyéresszentkirály

Harasztos4

4

1910
318
9
309
1966
477
81
396
1992
519
134
385
2002
478
133
344
1850
622
297
318
1900
520
275
245
1920
577
306
267
1941
528
271
253
1966
382
209
173
1992
176
118
56
2002
172
120
52
1850
629
489
61
1900
829
639
100
1920
1182
750
432
1941
1439
1032
396
1966
1353
1239
95
1992
1272
1213
59
2002
1159
1106
51
1850
1207
18
1057
1900
1840
118
1512
1920
1892
271
1609
1941
3280
1903
1342
1966
3993
2693
1210
1992
3924
2559
805
2002
3913
3070
649
1850
487
388
25
1900
707
480
224
1920
632
422
100
1941 Beolvadt Aranyosgyéresbe
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

1389
1928
1702
2043
2477
2754
2587

Bogátpusztával és Harasztos-Állomással együtt

452
551
533
762
1209
1708
1765

813
1377
1083
1193
1235
993
819

Cigány

Ebből
zsidó

Egyéb,
összesen

Német

Magyar

Román

Összesen

Év
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4
19
1
1
1
3
1
-

1
7
4
4
2
79
90
11
19
2
132
206
12
16
89
559
193
71
2
110

4
7
12
13

1
7
2
79
90
19
2
123
205
86
556
193
71
-

1
1
3

124
86
87
8
53
-

6
-

124
7
52
-

Koppánd

Kövend

Mészkő

Sinfalva

1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
-

43
60
6
2
1
19
18
10
57
33
4
1
59
8
96
2
1
14
5
1
54
116
120
1
1
2

6
1
8
-

Cigány

Ebből
zsidó

570
692
736
693
497
204
139
173
241
268
173
127
69
66
16
91
4
16
33
24
882
1052
923
841
831
548
568
275
352
383
328
231
138
126
446
601
535
509
548
442
383

Egyéb,
összesen

160
179
158
175
99
33
56
254
355
315
368
284
148
174
347
512
621
947
1254
1083
1225
68
18
46
61
41
35
93
504
505
502
540
471
416
468
198
166
214
227
265
301
396

Német

Összesen
773
871
895
868
596
237
195
487
596
589
543
412
236
240
381
616
621
1008
1303
1120
1250
1009
1071
977
1000
872
585
663
795
856
890
868
702
554
595
698
768
865
856
813
746
781

Magyar

Komjátszeg

1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

Román

Kercsed

Év
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43
60
19
17
33
4
1
59
2
14
53
1
-
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Székelyföldvár

Székelyhidas

Székelykocsárd

Szind

Tordatúr

Torockó

Cigány

Ebből
zsidó

Egyéb,
összesen

Német

Magyar

Román

Összesen

Év

Település
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1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992

615
952
1313
1479
1719
1508
1536
1070
1463
1547
1650
1409
859

508
630
883
1213
1561
1417
1461
1045
1448
1534
1637
1406
844

75
316
387
252
153
89
73
14
4
1
3
-

2
8
6
3
1
1
-

32
4
35
8
2
1
25
1
9
12
15

2
34
9
-

30
1
25
15

2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

647
1141
1560
1733
1720
1958
2105
2115
621
659
654
879
1059
631
642
1016
1134
1295
1566
1386
1022
1027
1786
1402
1473
1083
965
640
602

628
344
449
490
568
865
1151
1276
452
522
517
716
891
558
586
488
497
661
902
716
493
530
53
121
97
173
157
106
142

623
1110
1242
917
1064
793
789
140
128
137
161
166
62
55
462
637
622
632
669
523
497
1515
1227
1363
886
807
512
459

1
1
5
1
1
1
5
1
7
4
1

19
174
1
235
29
160
50
29
4
1
1
11
1
65
12
27
1
6
218
53
6
20
1
22
-

9
12
1
-

19
174
28
160
50
29
11
1
55
3
208
22
-

Torockószentgyörgy

Várfalva

1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002
1850
1900
1920
1941
1966
1992
2002

774
941
1025
1012
875
753
611
994
1123
1110
1076
1014
1286
1242

8
19
7
35
53
22
10
197
169
195
221
270
274
334

749
921
1018
974
822
729
601
760
947
906
821
743
985
906

7
4
1
2
-

17
1
3
2
37
9
30
25
2

4
-

Cigány

Ebből
zsidó

Egyéb,
összesen

Német

Magyar

Román

Összesen

Év
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17
2
37
25
1

Feladatok. 1. Szüleitek és nagyszüleitek segítségével tekintsétek át családotok összetételének alakulását
az utóbbi száz év során. Milyen eseteket találtok az elköltözésre és a beköltözésre? Mi volt az oka a költözésnek?
2. A fenti táblázatban keressétek meg a településetek demográai adatait. Mivel magyarázzátok a
lakosság a. összetételében, b. számában bekövetkezett változást?
3. Kövessétek gyelemmel a természetes szaporulat alakulását családotokban három generáción keresztül.
Olvasmány. A Tordai Hírlap az 1905-ös év elején tette közzé a tordai törvényszék ügyforgalmára vonatkozó statisztikát. Az adatok jelzik azt a polgári átalakulást, amelyre az 1870-es évektől kezdődően sor
került. Tekintsétek át gyelmesen és értelmezzétek a következő adatokat. Az 1904-es évben a tordai törvényszéken 8032 polgári, 10375 telekkönyvi, 6631 büntető, 54 fegyelmi per tárgyalására került sor. Ezek
közül 639 válóper, csődnyitás iránti kérés 11, cégalapítási kísérlet 16, kereskedelmi per 10.
Irodalom
Csetri Elek
2006 Aranyosszék kialakulásáról. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága.
Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion, Kolozsvár. 35–65.
Jakó Zsigmond
1971 Az Aranyos mente múltjából. Művelődés XXIV. 6. 7–11.
Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.)
2006 Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion, Kolozsvár
(Kövendi) Weres Sándor
1891 Torda őscsaládai. Kolozsvár
Orbán Balázs
1871 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. V. kötet. Tettey
Nándor és Társa Bizománya, Pest
1889 Torda város és környéke. Könyvnyomda Részvény Társaság, Budapest
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Sebők László
1991 Aranyosvidék. Magyarságkutatás. 75–83.
Varga E. Árpád
2001 Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Pro-Print, Budapest–Csíkszereda, 2001

Aranyos-vidék múltja

Az óriások kora
Több adat vall arra, hogy az aranyosmenti ember mitikus lényeknek tulajdonította a
környezet kialakítását. Erre utal az Ördeg orra (Kercsed), Ördöngős (Alsó- és Felsőszentmihály), Varázsszere, Ördög-lyuka (Felvinc), Pokolvölgy, Gecsemáné (Torockó),
Ördöngös, Új-Ördöngös (Torda) határnevek fennmaradása. Az utóbbi évekig számtalan
változatban őrződött meg az a történet, miszerint a Tordai-hasadék valamely barlangjában (Tündérvár) vagy a Vágott kő alatt tündérek őrzik az elrejtett kincset. A titkos
bejárat hétévenként nyílik meg. Sinfalva határában szellemek őrzik a kincset. Harasztos
határában a Pusztatemplom nevű határrészen van elásott kincs, amire az ördögök vigyáznak. A Várfalva határában lévő Várkút környékén szintén tündérek tanyáznak.
A kövendi Kása-domb 1848 előtti neve az Óriások dombja volt. A szájhagyomány szerint óriások laktak a környéken. Egy óriáslány kötényéből a falu határába öntötte a szemetet, abból keletkezett a domb. Az Óriás-pincében az óriások elrejtett kincset őriztek.
A környéken a Tordai-hasadék az a természeti objektum, amely a mitikus eredet történetét az utóbbi évekig konzerválta a szájhagyományban. A Hesdát patakában található
Szent László pénzek, a Hasadék, a Hasadékot átszelő forrásvíz az isteni gondviselés bizonyítéka. A szájhagyomány a Hasadékot különböző lények (sátán, tündér, lüdérc) tartózkodási helyének tartotta.
A római kor (i.sz. 106–273)
Torda környékén a legkorábbi, őskorból származó nyomok (települések és temetkezési helyek maradványai) a Tordai-hasadékban, Koppánd északnyugati oldalán, Sósszentmárton, Várfalva, Szind határában maradtak fenn.
Az időszámításunk előtti évszázadok bronzkornak nevezett korszakából a régészek
Sósszentmárton, Székelyhidas, Szind és Aranyosegerbegy területén találtak leleteket.
A Tordán és környékén (Várfalva, Felvinc, Bágyon, Mészkő, Kercsed, Ajton, Szind,
Komjátszeg, Alsódetrehem) élt rómaiak emlékét az előkerült régészeti leletek bizonyítják. A megszálló rómaiakat elsősorban a tordai só és az Aranyos menti hegységekben
található arany vonzotta ide. Potaissa néven Torda a római birodalom egyik katonai erő-
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dítményévé vált. A római kori leletek összegyűjtését, leltározását és rendszerezését Orbán
Balázs, az aranyosgerendi tudós, dr. Kemény József, a tanító és tanfelügyelő, régész Téglás István kezdeményezte. A feltárt objektumok között szerepel a tordai castrum, a tordai fürdő, a Traian útja, Potaissa temetője Alsó- és Felsőszentmihály határában, lakóház
konyhai eszközökkel, vallásos épületek, a székelyföldvári castrum. A felbukkant tárgyak
változatos típusokba sorolhatók: mérföldmutató, ékszerek (gyűrűk, hajtűk, csatok), használati eszközök (kés, balta, kapa, véső, mécses), vallásos tárgyak (oltárkő, istenszobor,
mécses), konyhai eszközök (cserépedények), temetkezési kellékek (urna, kőkoporsó),
épületelemek (téglák, oszlopok, faragott kőlapok), arany és ezüst pénzérmék. További
leletek bukkantak elő Mészkőn az Aranyos bal partján, Sósszentmárton, Várfalva, Szind,
Alsódetrehem, Aranyosegerbegy területén.

12. Temetkezési urnák. Alsó- és Felsőszentmihály. Téglás István rajza

13. Bronz ruhacsat. Szind. Téglás István rajza

A népvándorlás kora (273–896)
A római katonaság és lakosság visszavonulása után különböző vándornépek tartották
megszállva Erdély területét. Minthogy természetük szerint romboltak, nem építettek,
ezért nyomukban tárgyi bizonyítékok nem maradtak. Ilyen népek: a gótok (361-ig), a hunok (361–454 között), a gepidák (567-ig), a longobárdok (527–660 között), az avarok
(660–796 között). A vándornépek eltűnése után Magyarország és Erdély területére szláv,
kazár, bolgár népek telepedtek le.
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A népvándorlás korának maradványai Aranyosgyéresen a Betegh-birtokon, a Tordaihasadékban, Sinfalván a Hesdát-patak bal partján, Tordatúr határában bukkantak fel.
Ezek hajdani települések és temetkezési helyek maradványai.
A honfoglalástól 1848-ig
Az Erdélybe érkező honfoglaló magyarok Torda vezér irányításával szállták meg az Aranyos vidékét. Elfoglalták a rómaiak által épített castrumot, településeket létesítettek, várakat építettek. A magyarokat az Árpád-házi királyok vezették: Árpád, Solt, Fajsz, Taksony, Géza. 1000-től, Szent István uralkodásától kezdődött az államiság kora. A mohácsi
vészig (1526) Magyarország uralkodói: Szent István, Szent László, II. András, IV. Béla,
III. András, Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond, V. László, Hunyadi Mátyás, Ulászló,
II. Lajos. A mohácsi vésztől kezdődően Magyarországon a török hódoltság, Erdélyben
az önálló fejedelemség kora kezdődött. Erdély fejedelmei: Szapolyai János, János Zsigmond, Báthory Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, II. Rákóczi
György, I. Apa Mihály, II. Rákóczi Ferenc. Az 1700-as évek elején a törökök visszavonultak Magyarország területéről. Magyarország uralkodói: III. Károly, Mária Terézia,
II. József.
Az évszázadok során az Aranyos vidékét többször pusztították el a tatár seregek. A
vérengző pusztítások évei: 1241, 1285, 1658, 1661. A Magyarországot megszállva tartó
törökök szintén több alkalommal söpörtek végig a környéken (1661, 1690). A több évszázados ellenség jóformán el sem vonult, s Magyarország és Erdély függetlenségét újabb
nagyhatalom csorbította meg. Torda környékén osztrák seregek 1601-ben hajtottak végre
gyászos pusztítást. A kuruc–labanc harcok négy évtizede alatt (1670–1711) a vidék 1680ban, 1702-ben, 1705-ben, 1707-ben szenvedett el jelentős pusztításokat.
A vidéket mindegyre elözönlő ellenséges vándor hordák közül a kunok emlékét a Tordai-hasadék eredettörténete őrizte meg. A különböző változatok szerint az előlük menekülő Szent László kardjával vágta át a sziklát, vagy pedig az isteni gondviselés jeleként
vált kétfelé a hegy.
A török- és tatájárás a vidék mai településeit gyökeresen átalakította. Néhány falu
eltűnését a tatár invázió eredményezte (Pardéfalva, Átolfalva, Hari, Bogát, Fehéregyház).
A tatárok támadása miatt a falvak lakosságának gyakran el kellett hagynia a házakat,
a megművelt földeket, amelyek a pusztítás, gyújtogatás áldozatául estek. A menekülők
számára a falu közelében elterülő, lakhatatlannak tartott, sziklás, mocsaras, erdős terület
kínált védelmet. A pusztítást túlélők a veszedelem elmúltával sem költöztek vissza az elpusztított településre. Kiirtották az erdőket, a bozótot, a nádast, lecsapolták a mocsarat,
lakhatóvá tették a sziklás vidéket (Aranyospolyán, Kocsárd, Bágyon, Mészkő, Alsó- és
Felsőszentmihály, Sinfalva).
A hajdani események emlékét gyakran a határnevek őrizték meg. A mészkői Pardé,
Átalon, a kercsedi Fehéregyháztető, az alsó- és felsőszentmihályi Szentlélek, a harasztosi
Pusztatemplom a hajdani települések helyét jelzik.
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Az emlékezet nem őrizte meg a kuruc idők eseményeit, bár az átvonuló seregek és a
portyázó hordák több települést elpusztítottak, megsarcoltak. Torda maga is több alkalommal esett az osztrák seregek martalékává.
Az 1848–1849-es szabadságharc
A magyar szabadságharc ideje babérokat és gyászt egyaránt tartogatott Aranyos-vidék számára. Hasonló érdemeket szerzett az Aranyosgerbegy, Aranyosgyéres és Gerendkeresztúr
önkénteseiből verbuválódott zászlóalj. Szülőföldje védelmében, majd a nagylaki, a szentkirályi csatában, Sósszentmárton és Kocsárd védelmében tüntette ki magát, később pedig, Nagyenyed feladása után, részt vett a szamosújvári csatában és Bem hadjáratában, a
piski visszavonulásig.
Időközben az ellenség többször elpusztította az aranyosszéki településeket. Nagyenyed
eleste után Marosdécse, Inakfalva elpusztítása, majd Felvinc következett. Ezt követte néhány napon belül Székelyföldvár, Székelykocsárd, Harasztos, Kercsed, Aranyospolyán,
Alsó- és Felsőszentmihály pusztulása.
A világháborúk kora
Az első világháború frontjain ott harcoltak Aranyos-vidék férai is. Közülük sokan soha
nem tértek vissza. Az első világháborút lezáró trianoni döntés (1920. június 4.) határozata
szerint Erdély Románia területévé vált. Ebben a korszakban sajnos többször került sor a
magyar és román lakosság közötti villongásokra. Az 1930-as évek gazdasági világválsága
a mi régiónkat is érintette.

14. Katona, I. világháború ideje

15. Tábori lap a II. világháborúból
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A második világháború az otthon maradott Aranyos menti lakosságot is közvetlen
kapcsolatba hozta a történelemmel. Aranyos-vidék a második világháború idején, a bécsi
döntés (1940. augusztus 30.) értelmében a Kolozsvár és Torda között húzódó magyar–román határ romániai oldalán feküdt. A határ megvonása sok családtagot Magyarországon
rekesztett. De a következő időben is sokan átmentek, átszöktek a határon. A háború egyik
frontja 1944 szeptemberében Tordán volt. A német és magyar seregek az Aranyos keleti
partját, az orosz és román seregek pedig az aranyosszéki falvakat tartották megszállva. A
történelemben a tordai csata néven ismert hadműveletek 1944. szeptember 5. és október
5. között zajlottak. Részleteit Ravasz István hadtörténész leírásából ismerjük. Ez az időszak a férakat, a nőket, a gyermekeket egyaránt igénybe vette.
A háborút lezáró esemény a férak orosz munkatáborba való elhurcolása volt. Egyik
részük fogolytáborból került kényszermunkára, más részüket otthonról gyűjtötték össze,
s néhány napos helyreállítási munkálat ürügyén évekre elhurcolták.
Feladat. A felnőtt családtagokkal beszélgessetek arról, hogy a családotokat és a településeteket hogyan
érintette a két világháború. A legtöbb településen emléktábla, emlékoszlop őrizte meg a háború áldozatainak nevét. Hány áldozatot tartanak számon falutokból? Településetek temetőjében keressétek meg a háborús áldozatok sírját. Van-e síremlékük a településetek területén elhunyt idegen (magyar, orosz, német)
katonáknak? A településetekről besorozott, elhurcolt, idegenben elhunyt féraknak hogyan állítottak emléket? (Nevét egy közeli hozzátartozó síremlékére írták; gyászjelentőt, halottbúcsúztató verset nyomtattak
emlékére; fényképét berámázva a falon tették láthatóvá; nevüket emléktáblán, emlékoszlopon örökítették
meg.) Kutatásaitokról írjatok fogalmazást.

1945-től 1989-ig
A második világháborút követő évtizedekben fontos események követték egymást. Az ipari
egységeket (gyárakat), a szállítási eszközöket, a bankokat államosították (1948. június 11.).

16. Torda, az ipari város. Képeslap az 1980-as évekből
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Megszűnt a magángazdálkodás, a mezőgazdaságot, a földművelést felső utasításra erőltetett módon kollektivizálták (1949–1962 között). Az ipari termelést indokolatlanul felfejlesztették, a termelés minőségének, a munkafegyelem, a munkaszervezés és a piac biztosítása
nélkül. A román gazdaság elszigetelődött a nemzetközi gazdasági piacoktól.
Hasonló eseményekre került sor a társadalmi életben is. 1965-öt követően a személyi
kultuszra építő Román Kommunista Párt szerepe fokozatos növekedett, irányító hatalmát kiterjesztette az oktatásra, a művészeti alkotómunkára, a közművelődésre, a könyvkiadásra. Ezzel egyidőben az értelmiségi réteg szerepe lecsökkent; a személyi és kisebbségi jogokat megnyirbálták; a vallásgyakorlás lehetőségét megvonták. Az iskolai oktatás
kötelezővé vált.
Feladat. Felnőttekkel beszélgessetek el az 1989 előtti állapotokról. Térjetek ki a kollektivizálás éveire, a
gyárakban végzett munka minőségére, a párt- és állambiztonsági ügynökök ténykedésére, az 1980-as évek
nyomorára. (Élelmiszerek, ruházkodási, élvezeti cikkek hiánya és beszerzési módja, utazási lehetőségek,
áramszolgáltatás, a háztáji termékek kötelező szerződtetése, a hivatalnokok „lezetése”, vezető tisztségek
betöltőinek viselkedése stb.)

Az 1989 utáni események
A kommunista hatalom bukása után kísérlet történt a magántulajdon visszaállítására, a gazdálkodás privatizálására. A szocialista gazdálkodási egységek (tsz, állami gazdaság, gyárak,
közszállítás) felbomlottak, megszűntek. Térségünkben is megjelentek a külföldi vállalkozók.
A munkahelyek hiánya miatt sokan a külföldi vendégmunkát választották.
Az új kormány új intézkedéseket hozott a közoktatás, az egészségügy, a szociális biztosítás, a pénzügy, a javadalmazás terén.
Feladat. Szüleitekkel, majd osztálytársaitokkal beszélgessetek el arról, milyen változások következtek
be családotokban és településeteken 1989 után (az oktatásban, a gazdálkodásban, a közlekedésben, a
boltok áruval való ellátottságában, a táplálkozásban, a kommunikációs és tömegkommunikációs eszközök
használatában).

Települések

És most tekintsük meg közelebbről az egyes településeket.
Torda az altalajban lévő sókészlete révén régóta lakott terület. A római megszállás
idején a Potaissa nevet viselte, virágkorát Septimius Severus császár idején élte. 167–168
között itt állomásozott a II-es számú, 193–211 között pedig a V. makedóniai légió. A római
korra régészeti leletek, kerámia- és fémtárgyak (munkaeszközök, cserepek, vízvezeték
csövek, ékszerek, szobrok, téglák stb.) emlékeztetnek. A (Leány)várnak nevezett dombtetőn, a mai város nyugati határában volt megépítve a római castrum. Falainak utolsó
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18. Kolozs megye címere

maradványait a 19. században használták fel különböző építkezésekhez. A várost ebben
az időben a Traján útjának nevezett hadiút kötötte össze a jelentős városokkal. A római
uralom a 3. század második felében vonult vissza, átengedve a teret a népvándorlás hullámainak (gótok, hunok, gepidák, longobárdok, avarok).

19. A római castrum újjáépített romjai Torda határában

A mai város története a honfoglaló magyorok megérkezésével (896) kezdődik, akik az
előnyös fekvésű és természeti kincsekkel, folyóvízzel rendelkező földet, annak épületeit
birtokukba vették, romjait eltakarították. A város neve leírva 1075-ben fordul elő Géza
király adománylevelében. A név helynévként való gyakori előfordulása arra utal, hogy
személynévként népszerű volt a magyarság körében, s a név viselői települések névadóivá váltak. A város a honfoglaló Árpád fejedelemmel rokonságban lévő Turda vezértől
kapta elnevezését. A letelepedett nemes lakosság a mai Várfalva határában megépítette a Tordavárat, s hamarosan olyan jeletőségre tett szert, hogy mikor Szent László ki-
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rály Magyarországot és Erdélyt vármegyékre osztotta, egyik vármegyét Tordáról nevezte
el. A városba hamarosan idegen (főleg német) iparosok és bányászok is betelepedtek.
Az említett Tordaváron kívül a Várdombra, a római castrum helyére (Saxodonia vagy
Saxomavár), valamint az Aranyoson átvezető híd ellenőrzése végett a híd mellé is vár
(Szentmiklósvára) épült.
Az Aranyos mellé települt lakosság viharos történelmének első tragikus eseménye az
1241. és az 1285. évi tatárjárás, amely a várost teljesen megsemmisítette. A lakosság a
Tordai-hasadékba húzódva élte túl a támadást.
E válságos évtizedekben duzzadt fel a város lakossága a környékbeli falvak (Udvarnoktelek, Kölyköd, Vízelmenttelek, Sejtér, Egyházfalva, Szentmiklós, Pardé, Igrictelek,
Átoltelek, Péterlaka, Bojtorom) védelmet kereső népességével. Az 1330-as évektől kezdve
a feljegyzések már elhatárolják egymástól Ótordát és Újtordát. A két városrész közötti
villongásokat és viszályokat fejedelmi rendelkezések fékezik. Tordának a 17. században
elszenvedett pusztulása, s a fejedelmek ezt követő segítsége révén a két városrész egyenjogúvá vált, a közöttük lévő rivalizálás megszűnt, s 1665-től ugyanaz a hatóság igazgatta
életüket.
Torda a 14. századdal kezdődően Erdély kormányzási központja. Első kiváltságlevele 1269-ből, IV. István idejéből ismeretes. E kiváltságlevél a várost felmentette a vajdák
ellenőrzése alól, vásártartási joggal, nyolcnapi szabad sóvágással és a szabad elárusítás
jogával, országos vámmentességgel látta el. E kiváltságokat III. Endre király is megerősítette. Hasonló jogokat, teljes vámmentességet biztosított később a várost gyakran felkereső János Zsigmond fejedelem, 1569-ben. Későbbi uralkodók (Báthory Gábor, Bethlen
Gábor, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György, Apa Mihály) szintén gyakran tartózkodtak a városban és biztosították szabad városi kiváltságait. Thököly Imre 1690. október
8-án kelt levelében a Tordán átvonuló magyar, török–tatár hadaknak megtiltotta, hogy
a várost bántalmazzák. Az évszázadok során a város pallosjoggal is rendelkezett, hóhért
tartott. A kivégzéseket a város piacán hajtották végre. Földje, erdeje, halászati joga volt.
A 17. század sok gyászt hozott Tordára. A tatár pusztítások után 1601-ben előbb Mihai
vajda, majd Basta katonái égették fel a várost és ölték le lakosait. II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratával magára vonta a törökök bosszúját, aminek következtében 1658ban a tatárok, majd 1659-ben a törökök újra felégették Tordát, s lakóit kardélre hányták.
1661-ben Ali pasa újra Tordára támadt. Az 1680-as évektől kezdődően Torda lakóinak
a labanc seregek elől kellett menekülniök. Békéjüket drága áron zették meg, sokszor
vért is áldozva érette. 1705 júniusában német és dán katonák égették le a város nagyobb
részét, a főtéri nagytemplomot és az unitárius kollégiumot. 1707 februárjában a város
lakosságának újra menekülnie kellett. A német katonák az otthon maradottakat lemészárolták, a házakat kirabolták és felgyújtották.
Az 1848. március 15-i forradalom győzelmi hírét Torda város lakossága lelkesedve fogadta. Április folyamán önkéntesekből álló nemzetőrséget alakítottak Kemény Farkas,
Thoroczkay Miklós, Szász Mózes vezetésével. A jelentkezőket öt századba osztották be, s
azonnal megkezdték harci képzésüket. Tordán 1848 áprilisában „három század gyalog és
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21. Torda jelenlegi címere

egy század lovas nemzetőr szereltetett fel; ezzel kapcsolatosan Tordatúron és Komjátszegen,
Járavizén, Aranyosegerbegyen, Aranyosgyéresen és az alsó járásban másik 5 század nemzetőr állíttatott fel.” „Torda önkénteseinek hősökké felavató vérkeresztségére” 1848. december 25–26-án került sor. Binder őrnagyot és a mögé felálló 15.000 főnyi román sereget
Torda önkéntesei csúfosan megszalasztották. E győzelem után Bem József seregében harcolhattak a bethleni (1848. december 28.) és a besztercei (1848. december 31.) csatában.
Kemény Farkas báró vezetésével 1849-ben a naszódi, a gálfalvi, a szelindeki, a nagyszebeni,
később a vízaknai, a szerdahelyi, a szászsebesi, szászvárosi, majd a döntő piski csatában.
Földrajzi fekvésének és jelentőségének tulajdoníthatóan a városban sokszor tartózkodtak Erdély fejedelmei. A Tordán tartott országgyűléseken Erdély sorsát meghatározó
döntések születtek.
A II. világháború döntő eseménye, a tordai csata jelentősen megviselte a várost. A
lakosság a sóbányában keresett menedéket.
A város több személyiség iránti tiszteletét a díszpolgári cím ajándékozásával fejezte
ki. Torda első (1886) díszpolgára volt báró Kemény György; főispánsága idején épült fel
a városban a vármegye épülete. A város 1889-ben választotta díszpolgárrá Orbán Balázst
és Kossuth Lajost.
Aranyosgyéres két település (Gyéresszentkirály és Gyéres) egyesüléséből jött létre. Meglétüket a székelyeknek az Aranyos mentére való települése előtti iratok igazolják.
Aranyosgyéres neve 1291-ben, Gyéresszentkirályé 1219-ben fordul elő. 1610-ben Gyéresre Báthori Gábor 55 lovas testőrét telepítette le, s nekik adományozta Gyérest, a gyéresi
kastélyt, valamint a Tóhát, Alsódetrehem, Felsődetrehem, Szentjakab, Kók és Bő nevű falvakat. Ugyanakkor a települést mezővárosi rangra emelte, s biztosította a városnak kijáró
előjogokat, felmentette a vármegye hatásköre alól. E kiváltságok ellenében Gyéres nemes
lakói hadi kötelezettséggel rendelkeztek. E kiváltságokkal a város 1763-ig bántatlanul élt.
Részleteiben idézzük Báthori Gábor rendelkezését. „Mü Gábor Isten kegyelméből erdélyi fejedelem, Magyarország részeinek ura és a székelyek grófja, ezennel adjuk tudtára
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mindeneknek…a megírt katonákat mindnyájokat […] kivesszük és Erdélyország valamint
Magyarország birodalmunk alá vettetett részeinek valóságos nemesei közé számláljuk,
egyszersmind nyilván azt rendelvén, hogy ezentúl a megírt személyek mind a két ágon
levő örököseikkel és maradékaikkal együtt valóságos és kétségen kívül levő nemeseknek
tartassanak. Ezen igaz és tökéletes nemesség jeléül pedig ezeket a fegyvereket, vagyis nemesség jeleit adjuk; egy paizst, amely alól pázsinttal felyül kékkel van befedve és
egy közepén folyó patakkal két felé van osztva, a felső részében kivont, ellenség vérétől
veres keresztbe helyeztetett gyilok és dárda; ezeknek markolatja között egy földre levetett, frissiben levágott, egészen vérrel ázott tatárfő, feljebb pedig a gyilok és dárda között
imitt-amott három ragyogó csillag; a paizsra van téve egy csákó, melyet gyémánttal és
drágakövekkel ékesített királyi korona fed be, melyből egy fél oroszlán tátott szájjal, kinyújtott nyelvvel, bal lábán keresztet mutatván – mintha az ellenség ellen a kereszténység
nevében oltalmazná magát – jobb lábával pedig egy ellenség vérétől piros gyilkot iszonyú
erővel kapálni látszatik. A csákó tetejéről pedig a lefolyó sokszínű szalagok a paizsnak
mind a két részét díszesen veszik körül és ékesítik […] Irántuk való kedvezésünknek nagyobbítására említett Ghéres faluját a többi faluk sorából kivesszük és mezővárossá teszszük. Kelt Gyula-Fejérvár városában 1-ső májusban 1610-ik esztendőben.”
Az 1848-as forradalomba Aranyosgyéres és Aranyosegerbegy lelkes katonái együtt vonultak. A harcokban Szentgyörgyi József huszárőrmester több alkalommal vakmerő bátorságról és hősiességről tett bizonyságot. Míg a hős katonák városuktól távol harcoltak,
a Felvincet feldúlt tábor Gyéresre is rázúdult. A szabadságharc elbukása után a hősöket
katonának sorozták, börtönbe zárták vagy számüzetésbe kényszerítették. A harcokban
résztvett huszárokat, valamint az otthon maradt nemzetőröket Olaszországba hurcolták,
ahonnan csupán 1852-ben térhettek vissza leszegényedett családjukhoz. Ekkor a város
is elveszítette kiváltságait, s csak 1861 után sikerült azokat visszaszereznie. Híressé vált
ipari egysége, az Aranyosgyéresi Sodronyipari Művek 1921-ben kezdte meg működését.

22. Városháza, Aranyosgyéres

23. Munkásszobor az
aranyosgyéresi klub előtt
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A szájhagyomány szerint Alsó-és Felsőszentmihály eredetileg a folyó bal partján terült
el. Az Aranyos gyakori áradása miatt a lakosság a jelenlegi helyet választotta lakóhelyül.
A legkorábban említett aranyosszéki település. Első említése 1170-ben történik. Ez a falu
azonban a tatárok pusztításának tulajdoníthatóan megsemmisült, majd a székelyek telepítése során népesedett be újra. Az évszázadok során a községet sokszor bántalmazta ellenség. 1703 karácsonya előtt három nappal labanc sereg gyújtotta lángra a falu házait,
református templomát, papilakát és iskoláját. 1848. november 20–21-én román hadak
égették fel a falut. A jelenlegi református templom eredetileg az Aranyos medre közelében
épült fel, ahonnan a folyó gyakori áradása miatt 1674-ben jelenlegi helyére költöztették át.
Olvasmány. (A II. világháború ideje) 1944. szeptember ötödikén mentünk ki a mezőre paszulyt szedni.
Mi nem tudtuk, mi történt. Hogy má regge áttörték a frontat a Feleken. Mindenkit a csendőrség az
állatakka irányítatt bé Tordára menekíteni a főnökeket s mindenféle hivatalt. Engemet is, 13 éves gyermek vótam, irány bé, gyermek, arrafelé. Édesanyáméknak mondam, menjenek csak itt, me emenyek
én. Kimentem a falu végin, ott jött egy autó, csapatt egy nagy port, rávágak az állatakra, s irány ki a
mezőre. S eszaladtam. Szedjük a paszulyt, szedjük, jönnek a repülők, de olyan lent szállnak. A töröbúza
mind úgy mozog, né. Mi bebúvunk oda. Istenem, mi lehet? Halljuk egysze, bum, bum, a repülőtértő egy
kilométerre vótunk. Felállunk a szekérre, hogy nézzzünk úgy a repülőtér felé, égtek a repülők. S akko
kinézünk az országút felé, amelyik megy Enyed felé. Hát az egész országút egy nép, folyik. Na, megint
jöttek vissza, hogy febombázzák Tordát. Szaladunk mi is haza. Kijövünk az országútra, s pont ott van
egy tiszt, aki nállunk lakatt. S na ott mindjár, hogy mi történt, mi van. Azt mondja, nincs semmi, menjenek haza, me jönnek a magyarak. Na, jövünk hazafelé, egy szógánk az ökrekke kinn maradt a mezőn,
s ebújtak a kukorica közé. S mi jövünk haza, mikor má jövünk haza, nyugudjék szegény édesapám,
már jött elénk. [Könnyezik.] Ez körülbelül 10–11 órakor. Délután 5 órakor má az első ódalcsónakas
motorbicikli megjelent. A faluba gyeltek erre-arra, a temetőbe, hogy nehogy történjék valami. Kérdezték a falunak az összetételét, a népeket, hogy milyen nemzetiségűek. Mik vannak, hogy vannak? S
avval elmentek. Reggelre má azan éjjel bejöttek a magyarak, németek. Ezután aztán megválasztatták
a községbe a nemzetőrséget. D. G. vót a parancsnok, édesapám az alparancsnok [könnyezik], keresztapám, F. M., akit szintén kivégeztek, ő vót a bíró a községbe. Na. De senkinek semmi bántódása nem
vót. A magyaraknak nem vót senki haragossak.[...] S akkor már bejöttek az oroszak s a rományak ide,
édesapámot fehívták egysze, elengedték. S másodszo miko fehívatták, többet haza nem jött édesapám.
Akkor valaki leértesített, hogy menjünk, mert ott bent a román templom mellett [...] ott van édesapám
keresztapámma meglöve. [...] Mielőtt mi elmentünk Bágyonba, nagyapám elment, hogy nézze meg, a
leánya mit csinál. Itt tőllünk 200 méterre bombáztak, s az öreget egy szillánk elérte a veséjinél. Este
lefeküdt az öreg, efolyt az egész vére. Reggere meg vót halva. Akkor az öreget itt hattuk, vót egy öreg
ház itt né. Itt hagytuk a házba meghalva, felpakoltunk s irány Bágyan, hogy menekítsük édesapámat.
S ott aztán még élt édesapám kilenc napig, és kilenc nap után meghalt és hazajöttünk. Feltettük a szekérre és hazavittük. Pap nékü, minden nékü [temettük el], egy bácsi elmondta a Miatyánkat. (Alsó- és
Felsőszentmihály, D. Mózes sz. 1932)

Aranyosegerbegy az Erdélyi Mezőség kapuja. Orbán Balázs az eger(fa) és begy
(’hegyfok’) szavakból vezette le elnevezését. 1332-ben már számontartott település volt.
Határában 1602-ben került sor arra az ütközetre, amelyben Csáki István szétzúzta Basta
osztrák generális vérengző hadseregét. 1617-ben Bethlen Gábor vitéz harcosainak egy részét Aranyosegerbegyre telepítette, egyúttal felmentve őket az adók, a dézsmazetés alól.
Aranyosgerbegy feltételezhetően Bethlen Gábor uralkodásának idejétől, bizonyíthatóan
azonban a 18. századtól városi ranggal rendelkezett. 1848 „március végén Egerbegyen
hadiskolát szerveztek, melyben katonák és polgáriak, nyugalmazott altisztek vezetése
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alatt, szorgalmatosan gyakorolták magokat, hogy a megpróbáltatások nagy napjai készen találják.” (Orbán Balázs) Az 1849-ben felállt zászlóaljban Aranyosegerbegy három,
Gerendkeresztúr két, Gyéres egy századdal vett részt. Az első századot Simon Miklós, a
másodikat Simon János, a harmadikat pedig Fábián József vezette. E nemzetőr csapatok hősiesen védték Aranyosszéket az ellenséges csapatoktól, majd a harcmezőket bejárva a szamosújvári, a besztercei, a szebeni, a piski, a bánffyhunyadi csatákban szereztek
hírnevet. Egyik csatában Fábián Zsigmond mentette meg Bem József tábornok életét. A
szabdságharc elbukása után Aranyosegerbegy hősei számára is a megtorlások ideje következett.
Aranyosgerend a székelyek telepítése előtt is Tordavárhoz tartozott. A településen
található kastély 1684 óta a Kemény család tulajdonában volt. Ennek helyére az 1700-as
évek végén készült el a ma is álló épület. A másik, a főút mellett található ódon épület gr.
Kemény József történész udvarháza volt. Jelentőségét bizonyítja, hogy a faluban 1529ben országgyűlésre került sor. 1601 novemberében Báthori Zsigmond táborozott a faluban. Temploma helyén 1290-ben épült templom állt, amelynek darabjai az 1400-as évek
elején az új templomba épültek be.

24. Az aranyosgerendi templom.
Debreczeni László rajza

Olvasmány. 1. (A falu eredete) A mai Gerendet a magyar honfoglalók alapítják, valószínűleg nagyon
gyér lakossággal. A magyarok nem a folyó bal partján, hanem a jobb partján települnek le. Ennek oka
pedig az, hogy áradás alkalmával az Aranyos vize ellepi „Túl a víz”-et s így az út járhatatlanná lesz. Ez a
veszély a folyó jobb partját nem veszélyezteti [...] A tatárjárás után 1268 előtt I. Sámson, egy tordavári
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várjobbágytól 15 ezüstért megvásárolja az Aranyos mellett levő Gerendet. Ki is zetett annak vételárából 5 márkát, 10-zel még adós maradt. Fiai, I. Péter, I. Jakab és Pál 1268-ban zették ki az adósságot
s átvették ezzel az I. Pétertől származó Gerendi család ősi fészkét. [...] 1290-ben a templomépítés megkezdésekor Gerendhez, illetve a Gerendi családhoz tartozott még Lóna, Keresztúr, Örke, Györgyed és
Hadrév. (Gudor Lajos: Az aranyosgerendi ref. egyházközség története. Kézirat. 1961)
2. (Szent László útja) A dúsan termő szőlős kertek fölött messziről feltűnő szürke palatábla húzódik
végig már Hedrévtől. Szent László útja ez. A monda szerint itt futott Szent László az üldöző tatárok elől
a Tordai-hasadék felé. (Gudor Lajos: Az aranyosgerendi ref. egyházközség története. Kézirat. 1961)
3. (Munkaszolgálat, 1945–1947) Átvittek a Dnyepperen, körülbelül 1945 januárjában. A Donecmedencébe a szénbányába. Mint a patkányak, úgy dógoztunk. Elhanyagolt bányák voltak. Büntető
láger vót. Vagy ötszáz honvéd szenvedett ott. A leves korpaleves vót. Benne káposzta gyükér lapuval.
Silózva, szecskázva. Ledöngölték jól. Az ugorka és a paradicsom meg hordókba. Tették belé a levesbe.
S akkor rászórták a zsák korpát. És akko egy kicsi kását adtak, olyan három evőkalánnyit. És teát. És
naponta egy kalány cukrat. A doktor állatt ott, hogy megettük. Nem vót szabad eladni. Az öltözet mikor
rongyos lett, vették el, fódazták meg ők is, fódaztuk mi is. Vót ilyen vastag pufajka. A sapka nagyon jó
vót. 25 fokos, 35 fokos hidegbe mentünk 5 kilométert a bányáig. Bémentünk a bányábo, ott má nem vót
olyan hideg. Aztán vótak ott okos emberek, kiszámítatták, most ez van, most az van, karácsony, szüret,
meg piros tojás. A másik siratta a menyasszonyát. Mondta a másik, ne sirasd a menyasszonyad, sirasd
édesanyádat, a gyermekedet. Sokfajta nép vót. Magyarak, németek. Román nem vót. Aztán csehek,
szerbek, azakat nemsokára hazaengedték. A felvidéki magyarak ott maradtak. Az SS-eket nagyan keresték. [...] Vót három doktorunk. Egy magyar, egy német és egy orosz. Mikor lázas vót az ember, nem
engedték munkába. Ha súlyos beteg vót, elvitték egy kilométerre tőlünk, ott vót a nagy kórház. Ha nem,
akkor velünk szembe vót a temető. Vitték oda a hátokan. Ásták a másik sírt, a fődet dobták erre. Mindég
ki vót ásva. Így apadatt a nép. Fele ottmaradatt.(Aranyosgerend, M. Lajos sz. 1922)

Aranyoslóna. Itt volt található a Jósika család kastélya, amelyet bástyáitól és emeletétől megszabadítva udvarházzá alakítottak. E kastélyban is lakott a regényíró Jósika
Miklós.
Aranyospolyán a székelyek telepítésekor létesített falu. Eredetileg a Bogát közelében
található fennsíkon feküdt, később költözött le a kiszáradt mocsarak helyébe. 1848-ban
a falut pusztító ellenség özönlötte el. Ma Torda külvárosa, nemzetközi útvonal halad keresztül rajta. Középkori templomát a református hívek használják.
Olvasmány. 1. A nalánci erdőtől az élen vót az Elen. És Eles Polánnak mondták. Itten csak káka, nád
és sás vót. Ide bújtak el az őseink a törökök elől. Idővel lent maradtak, mert a vizeket levezették.1320
óta létezik itt a református templom. Egy út vezetett a hegyről le és az emberek ide jöttek imádkozni.
Nekem a dédmamám, mindig mondta nagypapa, hogy a lábával sántított, mert a párnák közé dugták el [1848-ban], hogy ne öljék meg a kisbabákat és betették a sás közé. És ottan megkapták. Beszúrtak
a párnák közé. Szerencsére nem ölték meg, de nyomorék maradt. A lándzsa átszúrta a kis lábát.
A román temetőn túl Elen irányába volt egy nagy gödör. Oda voltak 1848-ba a magyarok eltemetve
közös sírba. Ahogy az ellenség lejött a havasról és gyilkolta itt a népet. Mikor megalakult a gazdaság,
mind behordták a csontokat, az istállóba betették töltésnek. (Aranyospolyán, K. Erzsébet sz. 1951)
2. (Második világháború) Aztán ez ment vagy egy hétig és akkor egy srapnel becsapott a kicsi házunkba és az első szobát szétverte. Akkor mi már menekülni akartunk. Nem hagyhattuk itt a gyerekeket
prédára a háborúnak. S akkor amit lehetett, összeszedtünk. De hát mit lehetett elvinni? Az anyósomnak
vót egy kicsi póni lova, amivel járt zöldséget árulni a piacra, és abba a kicsi szekérbe amit be tudtunk
rakni. Amikor ott rakjuk a szekeret, megint kapunk egy lövedéket. Én hallottam, hogy jön és nemsokára
leesik. Hogy már csak úgy furulyál a golyó. Le is esett, de én már hasrafeküdtem. Az vót a szerencsém.
Mellettem egy öreg néni volt, azt a nénit kettévágta a srapnel. Ott folyt el a vére. Aztán akkor mi elmenekültünk innen. Elmentünk Gligorestre. (Aranyospolyán, D. E. sz. 1905)
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25. Az aranyospolyáni templom felújítása
1945-ben

26. Az aranyospolyáni templom, 2009

Aranyosrákos a székelyek beköltözése után létrejött település. 1629-ben függetlenedett a várfalvi egyházközségtől. A 18. század során az unitárius egyház zsinatának háromszor adott helyet. Nevét a falun átfolyó Rákos patakáról kapta. (E patak a faluba való
érkezése előtt a Csegez pataka, majd Ördög pataka néven ismeretes.) Jelenleg Várfalvával
alkot egy települést.
Olvasmány. (A II. világháború ideje) – S aztán egész éjjel mellettünk a kertbe szólt az orgona, a
sztalinorgona, ahogy mondták. Itt a kertbe szólt. A félelemtő nem tudtuk, hogy hogy vagyunk. S akko
kellett búkáljunk, má léányak vótunk. S febúttunk egy csűr híjára. Akko láttuk, hogy milyen nagy tűz
van. Azt hittük, hogy Borén ég. De nem ott égett. A várfolvi parókia égett le. Lelőtték a papat, Pataki
Andrást. – Az oroszok itt voltak elszállásolva? – Hát aztán jöttek-mentek. Le vótak telepedve. Nállunk
az egyik szobát lefoglalták irodának. S vót egy kicsi szobánk, abba fénképeztek. Aztán egyik csapat
jött, a másik ment. Jött egy csapat, olyan részegek vótak, rámentek édesapámra. Szegény édesapámra
rátartatták a puskát, hogy meglőjjék. – Sokan haltak meg a háborúban? – Sokan. Ott a mü utcánkbo is,
elesett Pál Sanyi, Irinyi Ambrus, Bari Sándor, Pál Sándor, Pál P. Samu. Csak egy kicsi rövid utcába
ennyien estek e. S az egész faluba nagyon sokan. (Aranyosrákos, F. Erzsébet sz. 1924)

Bágyonban 1651 és 1848 között 26 alkalommal tartották meg Aranyosszék közgyűlését. 1844–1849 között a szék székhelye is itt működött. A székely huszárezred egyik századának állomáshelye volt. A falut a kuruc–labanc harcok idején Tiege seregei 1703 karácsony szombatján porrá égette. A falu lakóinak hősiességéről több emlék is fennmaradt.

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
TELEPÜLÉSEK

45

A bágyoni asszonyok leleményességéről, hősiességéről monda tanúskodik. A bágyoni,
akárcsak az aranyossszéki huszárok az 1848-as harcokban bizonyították bátorságukat.
Részt vettek a szamosújvári, szamosfalvi csatában, majd Bem vezetésével végigharcolták
az 1849-es csatákat. A falu lakói református és unitárius valláson vannak.

27. Bágyoni porta. 2001

Olvasmány. 1. (Miért fedik cseréppel a bágyoni házakat?) Aztán mind szalmáva s nádda fedték a házakat. S ezelőtt egy 90 esztendőve a falu leégett. Künn vótak a temetőbe, édesanyám 7–8 esztendős
léánka vót. Látták, hogy olyan nagy füst emelődik innőt fe. Kigyüttek a tetőre, s látták, hogy ég Bágyan.
De akko mind csak szalmáva s nádda vótak fedve a házak.Aztán a falu leégett s úgy kezdtek építeni s
cseréppe fedték inkább a házakat az új faluba. (Bágyon, B. Mihály sz. 1922)
2. (A katolikusok az unitárius templomot akarták elfoglalni.) „Egyik leleményes menyecskének eszébe ötlött azon hadifortély, mellyel a kövendiek egykor a tatárokat megszalasztották, pár perc alatt a papnak szomszédos méhes háza ki lett ürítve, s a falakon félelmes projectilekkel fegyverzetten tűnt fel az
asszonysereg, a kenetteljesen szónokló és füstölő papok fejére méhkasokat röpítvén le; a felbolygatott
méhcsoportok gomolyogva lepték el a papokat, kik kegyetlenül egybecsípetve comikusan dagadt pofákkal
iramodtak meg s futottak el.” (Orbán Balázs, 1871. 163.)
3. (Világháborúk) – Vittek-e el sok fért a 14-es háborúba? – Édesanyámnak az első ura is ott hótt
meg. Akko az olaszakka harcoltak, a Dardanellákná. [...] N. Zsigának a testvére ott hótt meg. – A második háború? – Ott én is vótam. Tiraszpolba. 1940-be vittek e. 41-be kivittek a frontra. Mentünk egész
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Tiraszpolig. Tiraszpolba gyüttek az oroszok. Itt vótak a magyarak, s jobb felöl a németek. S mük vótunk közböl. S aztán menekültünk. S az oroszok gyüttek utánunk. Béjöttek az oroszak. S lőttek utánunk.
Hátulró ért a golyó, egy dum-dum golyó itt, belément a csontba, s erobbant, s a csontat itt porráverte.
Aztán békerültem a kórházba, béhoztak Kolozsvárra, Kolozsvárról vittek Nagyvárodra. Vótam hét hónapig a kórházbo. Én a 13-as lovászokná vótam. Amelyik nem akart kimenni a frontra, a németek rögtön meglőtték. Veszedelmesek vótak. A tesvéremet is meglőtték, a léánytesvéremet. 18 éves vót. (Bágyon,
B. Mihály sz. 1922)
4. (II. világháború ideje, munkaszolgálat) Itt vót egy tiszt, nálunk, tizenkét úval, lovasok vótak.
Összekötő szógálatot teljesítettek a vonalból idáig. Itt a tiszt aztán hadi jelentést vagy mit írt. Innen
mentek le egészen Vincig. Kettő ment be, érkezett vissza, kettő indult az írással tovább. Így jártak a
úk. Egy olyan rendes ember volt. Persze, mi leszorultunk akkor a pincébe, ott laktunk, a pap családostól, az óvóné, egy kislányával. S biza egy este az ajtót döngették és be is nyomták. Ott vótunk, én is, a
pap is. Aztán bejöttek, a tüzérségtől jöttek, az orosz tüzérektől. Vót egy titkos följárat a pincénkből, azt
elkezdtük döngetni, s a tiszt észrevette fenn a szobába, rögtön feszökött s kérdi, mi a baj. Aztán vagy
három-négy úval elzavarták, valósággal verték, ütötték. Azután aztán amég itt voltak, ő egyet tett ki
őrségbe este.
Miután elmentek, minket a csendőrséggel összeszedtek. Megcsaltak avval, hogy a hidak össze vannak rongálva, az utak összerombolva, tehát egy hónapi munkaszolgálatra e ke menjünk, vagy kettőre,
hogy mindent rendbe kell tenni, hogy aztán az élet menjen tovább. Ennek a lett a vége, hogy összekerültünk 33-an Bágyonból, és Szentmihályra a járásőrmesterséghez, onnan be Tordára a sziguráncára,
a sziguráncáról aztán egy olyan papírt állítottak ki, hogy mi voltunk azok a partizánok, akik itt a harcokat fenntartottuk. Átadtak az oroszoknak és aztán kikötöttünk Oroszországba. 1944. november 1-én
vittek el itthonról. Én 48 szeptemberében kerültem haza. (Bágyon, Cs. Miklós sz. 1923)

Csegez egyike az 1291-ben már létező aranyosszéki székely településeknek. Lakói korán unitárius vallásra tértek. Régi templomát 1673-ban renoválták. A falu lakói az ellenség elől a Székelykő barlangjaiban kerestek menedéket.

28. Fonó asszony az 1990-es években. Csegez
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Olvasmány. 1. Csegez régi falu. Itt a szikla alatt már akkor létezett a település. Lent volt az aljba, s fel
kellett költözzenek ide a hegyekbe. Akkor itt venyigés, fűzfás, borzafás bozót vót. S ide jöttek fel, hogy elbújjanak. Felköltöztek ide, de itt se tudtak letelepedni. El kellett bújjanak az erdőkbe. Az erdőkbe elmenekültek, mert megjelentek a tatárok. Itt van egy Kőcsumó, ahol nagy kődombak vannak, kőhalmak. Oda
kimentek a hegyre, a helybeli lakosság, szekérre, gyermekekke, asszonyokka, s ott állítattak őrséget.
Vótak lármafák abba az időbe. Az olyan vót, hogy Kapusan, a rákasi erdőben ott is van egy hegy, máma
is látható, oda is fel vót állítva egy lármafa. A lármafa olyan vót, hogy egy magas fára feltettek minden
égő anyagot. Mikor jött a tatár csapat, akkor gyutották meg. S akkor itten a Kőcsumóná a lakosság má
tudta, fel vót készülve. S akkor egy része a falunak fel vót menekülve a Székelykőre. És ott is vót ugyan
lármafa. S ott már el vót készítve a védőfal. A Székelykő keleti oldalára vót építve két oszlop, amire
apám is gyermekkorából emlékezett. Ótatlan méssze vót az beöntve. Az egyik oszlopra emlékezett, s
hallatta az öregektő, hagy oda felállítva vót egy kemény fábó készített kapu, ahol bémentek, s aztán ott
védték magukat. Oda szekerekke mentek ki. Megvan a régi út. Vagy két óra szekérre.
S van még a várfalvi erdőbe, amit szintén a csegezi nép használt, a Kőpince. Én jártam benne legénkoromba. Egy kicsi lyuk a szája, bent óriási nagy terület. Egy kétökres szekér meg tud fordulni benne.
A falu lent volt. Hurubák5 voltak csak. Mikor volt a tatárjárás, onnan felzavarták ide. S otthatták a
fődbe vájt kis házakat. Oda csak azután telepedtek le az út szélire, miután evonultak a tatárak. De csak
ilyen gyüvevények. Betelepedtek oda a patak partjára. A magyarak felhúzódtak ide. Ők elfoglalták a jó
telkeket. A román zsellérek később jöttek, ők feszorultak a hegy alá a Román utcába. (Csegez, M. Lőrinc
sz. 1927)
2. (II. világháború) Miko áttörték a frontat Tordán, én már 18 éves vótam abba az időbe. Akko mit
gondalt a román vezetőség, hagy szedje össze a magyar atalságat innen Aranyosszékrő. Én is beleestem. Aki született 24-be, 25-be, 26-ba s 27-be. Ezt a négy korosztályt összeszedték. Innet ebbő a kicsi
falubó is vagy tizenhatat szedtek össze. A barátakka találkaztunk a szentmihályi csendőrszárnyná. Oda
gyűtettek össze. Ott 1200 magyar ú vót. Bekísértek gyalag a komiszáriáthoz6 Tordára. Az unitárius
gimnázium ahol vót, ott vót a komiszáriát. Na ott adtak kétnapi élelmet – feltettek a vonatra Gyéresen
s azt mondták, hagy megyünk Buzăuba. (Csegez, M. Lőrinc sz. 1927)

Detrehemtelep (Kincstári-telep) mezőségi település. A középkor során Alsó- és Felsődetrehem (akkori nevén Alsó- és Felső-Mindszent) kizárólagos római katolikus, majd unitárius vallású lakossággal rendelkezett. Detrehemtelep létesítésére mint felsődetrehemi
hozzátelepítésre 1903-ban került sor. A kincstár által a Kemény és a Bornemissza családtól megvásárolt földeken 1903-ban 53 telepes ház, valamint egytantermű iskola és tanítói
lakás épült fel. Minden házhoz ½ hold belsőség, 14 hold szántó, ½ hold szőlő, 2 hold rét,
valamint legelő és erdő tartozott. Az állammal szembeni tartozást a beköltözötteknek 50
év alatt kellett törleszteniük. 1904-ben 17, 1905-ben 9, 1906-ban pedig 26 család telepedett meg a telepen. 30 család Aranyosegerbegyről, 6 család Aranyosgyéresről, 4 család
Felsődetrehemből, 2 család Alsódetrehemből, 1 család Nyárádszentmártonból, 5 család
a Komárom megyei Marcelházáról, 1 Szentpéterről, 3 a Temes megyei Vadászerdőből,
1 Jászberényből költözött ide. A falu magyar lakossága református vallású. A falu új temploma Mihály Lajos lelkész irányításával 1995–ben épült meg.
Olvasmány. (1944 szeptembere) – Hogy emlékeznek arra, mikor itt volt a front Egerbegyen? – [...] Jól
emlékezünk. Ide voltak letelepedve a katonák, a németek és a magyarak. Itt vót minden muníciójak,
na. Itt egy hónapig álltak. – Egy hónapig. S Szabóékná vót a konyha. Kózer bácsiékná vótak a biciklik
lerakva. Még autók, motorbiciklik, amive a németek is jöttek, s a magyarok. S akko a mi katonáink min5
6

Apró házak.
Katonai népbiztosság.
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den második nap vagy minden nap mentek a Kutyahegyre,7 s tartották vissza ügyesen... – Ide le vótak
telepedve a faluba. Nagyon-nagyon sok katonaság. – S sok egerbegyi vót hozzánk be[menekítve] a
Telepre. – Ide vótak menekülve az egerbegyiek. [...] Nagyon sok magyar be vót menekülve Detrehembe
is. Vótak magyarak oda is bemenekülve, s vót nagyan sok katana ott is. Mondta egy romány ember,
hogy nagyon jól viselkedtek vellek. Vót két magyar ú, ő is nős ember vót, s ott vót nállok az udvaran két
kicsigyermek, nagyacska, már jártok. És azt mondta az édesapja és az édesnyja, hogy nagyon szerették
a gyermekeket, és nagyon jól viselkedtek a katonák. Ott Detrehembe. A németek is és a magyarok is.
S amiko az oroszak jöttek, akko aztán ők rosszakat csináltok. – Nagyobb veszélybe vótunk, mikor má
ementek ezek a [magyar és német katonák]. (Detrehemtelep, Sz. Ferenc sz. 1937, Sz. Ilona sz. 1928)

29. A detrehemtelepi református templom

Gerendkeresztúr története az Aranyosgerendéhez volt hasonló. Férainak hősiességét Orbán Balázs örökítette meg. 1848-ban 180 főből álló századba szerveződtek, Balogh
Áron százados vezetésével, majd új századosuk, Bartok Károly vezénylete alatt részt vettek a szamosfalvi csatában, később Bem seregében harcoltak a forradalom végéig. Büntetésből 40 katonát soroztak be az osztrák hadseregbe. Az otthon, életerős férak nélkül
maradott lakosság kegyetlenül szenvedett. 1848 novemberében a császáriak rendeletére
a faluból a fegyvereket összegyűjtötték, s a védtelen lakosságot embertelen módon kínoz-

7

Magaslat Aranyosegerbegy határában.
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ták és pusztították. A bosszúállásnak 75 helyi, s hozzávetőleg ugyanennyi, a Mezőségről
a faluba menekült halálos áldozata volt. A garázdálkodók a falu régi templomát is kifosztották. A romladozó épület helyébe a túlélők 1856-ban kőből újabb templomot emeltek. E
templomra került rá elődjének tornya, ami indokolja a rajta található 1769-es évszámot.
A magyar ajkú lakosság református vallású.
Harasztost az Endre király által kiállított oklevélben szereplő Hori és Bogát nevű elpusztított települések menekültjei alapították. Helyén korábban bozótos, erdős húzódott,
ennek emlékét őrzi a település elnevezése. A hagyomány szerint Hori a kuruc harcok idején tűnt el a föld színéről. Templomának hajdani helyét a helybéliek Pusztatemplomnak
nevezik. Az 1700-as évek második feléig a faluban árokkal jörülvett várkastély nyújtott
menedéket a környék lakóinak a török-tatár támadások idején. Jelenleg a magyar ajkú
lakói református és római katolikus vallást gyakorolnak.
Olvasmány (Kollektivizálás) – Akik nem akartak beállni? – Azakat hurcolták, kényszerítették, megtették kuláknak, nyomták rájak a kótát, az adót. Küdték őket fel az ökörrel, marhával fel a havasba kőér,
hogy építnek dögkutat s mit tudam én, mit. Aztán emenni száz kilometreket ökörre kőé! Szóva napró
napra égtünk le, mint a gyertya. Nem vót mentség. Aztán a nép leszegényedett. Sokan ültek börtönt a
nagyobb gazdák. Nyáran engedték, hogy dógozzanak itthan, télire vitték Enyedre a börtönbe. Bartha
Sándor, Bartha Gergely, Horváth Gábor, ezek mind ott vótak a börtönbe. (Harasztos, B. Gyula sz. 1929)

Felvinc területét, a leletek bizonysága szerint a római korban is lakták. Okiratokban
1219-ben történik említés róla. András király a települést az esztergomi érsek káptalanának adományozza. Aranyosszék betelepítésekor az érsekségtől való függése megszűnt.
Minthogy oklevelei megsemmisültek, nem tudni, mióta rendelkezett városi státussal. Egy
1538-as okirat viszont arról győz meg, hogy már jóval korábban elnyerte ezt a címet. A
város területén a történelem többször is nyomot hagyott. 1551-ben a tróntól megfosztott,
a városban megpihenő Izabella királynőtől az osztrák tábornok Felvincen rabolta el a
magyar koronát és a koronázási jelvényeket. 1659 őszén törökök garázdálkodtak a városban. 1694-ben az osztrákok annyira elpusztították, hogy mindössze néhány kunyhó
maradt talpon. 1729-ben itt hunyt el a rettegett osztrák Tiege tábornok. Az 1848–1849-es
évek is emlékezetesek maradtak a település történetében. 1848 novemberében a közelben letáborozott ellenséget látva a város lakossága elmenekült. Az ellenséges csapatok
52 személyt kegyetlenül lemészároltak, s a védelem nélkül maradt lakásokat kifosztották,
feldúlták, a várost minden oldalról felgyújtva teljesen felégették. A tűz áldozatául esett
a frissen megépült református templom, az iskola, a papi és a tanítói lakás. A szemtanú
báró Kemény Farkas ilyenképpen állított emléket a pusztításnak: „Bámulatos és megdöbbentő volt látni a helyet, hol régebben népes házsorok, jóllét, tevékeny élet volt, mint
kietlen, kormos, lakatlan pusztaságot. Magam láttam így Felvincet pár évvel pusztulása
után. Vincen a házak két templomot és székházát s egypár nagyobb épületet kivéve, mind
fából valának: ezek nem beégtek, de a szó teljes értelmében a föld színéig leégtek, éppen
így a hasonlólag fakerítések. [...] Nemcsak hogy a pusztítás után keresztül-kasul lehetett
járni a telkeken egyik utcából a másikba, de lehetelenség volt megismerni igen sok helyt,
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hol végződik az egyik telek, hol kezdődik a másik.” A romok közé és az erdőkbe húzódott
túlélőket 1849. június 16-án a tordai, aranyosgyéresi és aranyosegerbegyi nemzetőrök
menekítették Tordára, a további támadások elől. A lakosság április és május folyamán
visszatért az elpusztult városba, újrakezdte földje művelését. Az orosz tábort követő tömegek azonban 1849. augusztus 14-én újra a városra támadtak, mintegy 1500 személyt
lemészároltak, s az állatokat elhajtották. A pusztítók visszavonulása után a lakosság újjáépítette a várost, 1852-re templomot, iskolát építettek. Amikor felmerült Aranyosszék
járási székhelyének építése, Felvinc nem engedte magától elvitatni a járáshivatalhoz való
jogot, s 1860-ra e székház is készen állt. Felvinc 1901-ig rendelkezett városi ranggal.

30. A Felvinci Vigadó

Olvasmány. 1. (1848) Nagyon véres volt. Kétszer vonultak el, 1848. november 12-én és 1849 augusztusában. Amikor a 49-es háború alkalmával az orosz seregek itt jártak és az osztrák seregeket visszaszorították, a helyi lakosok utánuk nyomultak és szintén nagy pusztításokat csináltak. Elhajtották az ökörcsordákat, tehéncsordákat. S ismét feldúlták a falut. Ez az épület a falu közepén, ez volt Aranyosszék
közigazgatási központja, s ezt Aranyosszék építette 1846-47 körül. 48-ban már leégették egy felét az
épületnek. Utcák tűntek el a föld színéről, nem tudták, kinek hol volt a telke. Vagy 500 halott volt. S semmi nyomát nem találtam annak, hogy hol voltak eltemetve ezek az emberek. (Felvinc, S. Sándor sz. 1918)
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2. (II. világháború, erőltetett kollektivizálás) – 1944. szeptember 4-én jöttek be a honvédek. Azt hiszem, két nap voltak. Egy egész nap voltak s másnap már mentek is. Éppen vót egy fejőstehenyem,
nagyon bőgött. A gyermekek a pincében. Nekem vótak valami menekült lakóim itt. Zilajról menekültek
le Iaşiba. Iaşiból menekültek az oroszok elől vissza. Itt vótak 6 hónapig. Tudtak magyarul. Úgyhogy
azak menekültek velem. Ahová mentem. A pincébe Domokos bácsihoz velem, jött két lány s egy ú,
kisú. Amerre mentem, édesanyámhaz, ők is hajtatták a tehenyemet, mentünk. Sajnáltam őket, nagyon
rendesek vótak. Ők is éppen olyan helyzetbe vótak, mint mi. [...]
A kollektívbe akkor iratkoztunk be, amikor Árpit [t.i. a át] kidobták az iskolából. Hazajött. Hát mér
jöttél? Azt mondta az igazgató, hogy csak akkor menjek vissza, ha a szüleim beiratkoznak a kollektívbe.
A lányom két évet járt az iskolába, őtet kidobták, mer kulák vót az apja. Erzsikét bé se vették, mer kulák
vót az apja. Árpit hazaküdték, hogy a szüleje nem kollektíves. S akkor egy egész éjjel gondolkoztunk. Azt
mondta szegény uram, te Mari, így is, úgy is muszáj lesz. Itt már kiút nincs. S a gyermek is elmarad az
iskolából. Iratkozzunk bé. Menj s iratkozzá bé. Na aztán én béiratkoztam. [...] Ő már vót elvive. A társasér.
Ő már vót Tordán a sziguráncán. Két hónapig. S Tordáról vitték fe Kolozsvárra a sziguráncára. S onnét
vitték Szamosújvárra8. S onnét hazaengedték. Ötven tanú ment, [tanúsítani] hogy nem vót semmi hibája.
Az egész falu ment. [...] A. bácsi 18 hónapig volt. 12 hónapig a Duna-csatornánál s 6 hónapig vót Bukarestbe. Le voltak soványodva nagyon. Mer milyen kosztjuk volt! Mindig ezt kérte tőllem, zsírt küldjél, szalonnát s cukrot. Mikor hazakerült a tömlöcekből, kezdettek szépen beszélni velle. Albert lelkem így, Albert
lelkem úgy, mert tudták, hogy miattak vót evive. (Felvinc, K. Irén sz. 1919)

Kercsed a helyi hagyomány szerint egy tatár támadás után elmenekült lakosság által
épült jelenlegi helyére. A határában elhagyott település emlékét őrzi a Fehéregyház határnév. Kercsed szerepel a kézdiszékiekkel betelepített falvak között. Viharos történelmé-

31. Ökörszekér Kercsed utcáján. 1992

8

A szamosújvári börtönbe.
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ben a tatárok támadásához hasonló a labancok garázdálkodása: 1703 karácsony szombatján a labancok a falut annyira feldúlták, felégették, hogy a visszatérő menekülők házaik
helyét is nehezen tudták azonosítani.

32. Kercsedi falunap, 2007

33. Kiskapu Kercseden

Olvasmány. 1. (A falu) Azt mondják, hogy a falu fenn az erdő mellett vót. Örökké béhúzódtak a bozóterdőbe, a tatárok elől. Aztán ide bekötöztek, 3 kilométert ide költöztek be. (Kercsed, G. V. sz. 1915)
2. (Nagyszoros) „Egykor egy nagy tatár csapat dúlta és égettette e vidék faluit, melyeknek elhamvasztása után felindult a havasalji Hidasra, de a székelykői vár őrizete a vidék oda húzódott lakosaival
elibök állván, visszanyomták a Nagyszorosba. A szoros melletti sziklák ormait már ekkor elfoglalták a
Nagyvártetőre húzódott s a csata kedvező fordultával neki bátorodott székelyek, s a szorosútba beszorított
tatárok nagy részét lenyilazták, vagy legördített szikladarabokkal és fatörzsekkel elzárták, úgy, hogy csak
kevesen menekülhettek el.” (Orbán Balázs 1871. 121.)
3. (A falu) „A tovább található Lencsés kútban pedig a feldúlt falunak elrejtett harangjait keresik, de
a néphit szerint onnan ki nem vehetők, mert varázslat lebeg felettök, s midőn kutatják, mindig mélyebbre
süllyednek.” (Orbán Balázs 1871. 120.)
4. (II. világháború) A háború alatt nem vótam itthan. Itthon akinek vót két disznója, egyiket
bé kellett adja. Édesanyám özvegyasszany vót. Akko két disznója vót. Úgy ment a hír, hogy egyet
meghadnak. Vót egy szomszédja, annak nem vót egy csepp se. Itt a patakan keresztü vitték az egyiket, legyen annak is, akko hátha megmarad. S akko egy másik szomszéd elárulta. S akko evették
mind a kettőt. Miko hazakerültünk, nem vót a vénasszannak szegénnek. Akko vót háram darab marha. S hogy mi e vótunk menve, én is, az öcsém is, kettőt evettek, nem vót csak egy maradva. Aztán
így. (Kercsed, F. M. sz. 1921)
5. (II. világháború) Miko jött édesapám, már a harmadik-negyedik ház elölnőt kiátatta, hogy Giza,
Vilma, éltek? Há ugyé nagy bombázás vót. S miko meghallotta a hangunkat, hagy élünk, legyen hálá a
Jóistennek, hagy éltek. (Kercsed, Sz. Vilma sz. 1922)

Komjátszeg a kolozsvári műút bal oldalán, attól 2 km-re található. Túr faluból vált külön, feltételezhetően az 1400-as években. Kisszámú magyar lakossága unitárius vallású.
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Olvasmány. A település nevének eredetét Kőváry László a Száz történelmi rege című könyvében (Kolozsvár, 1857. 138–139.) „népmonda után megjegyzéssel” a következőképpen örökítette meg. „Egykor valamikor, mikor a rakott útnak híre se volt, s rossz időben sártengerben úszott az utas: utazott valamelyik
fejedelem, ki Tordára szándékozott [megérkezni], s itt megrekedt majd minden élelem nélkül. Valamelyik
e táji birtokos látva a fejedelem fennakadását, s rágondolva, hogy már dél van, s nem lát semmi ebédhezi
készületet: a szép rét füvéről egy tulkát [ökrét] kifogatja, s itt az erdők aljában tüzet rakat, s a friss tulok
csakhamar a jó fejedelem előtt párolgott. – Mivel szolgáljam meg jóságodat? – kérdi végre a fejedelem.
A jó ember semmit se kívánt. – Ezt a kis konyha-szeget [konyhaként használt területet] adományozza
fejedelmem e jó nap emlékeül – szólt egyik tanácsosa. – Minthogy mit sem kívánsz – szólt a fejedelem –,
hogy a konyhához káposztás kerted is legyen, itt a káposzta termő Túr mellett, legyen e völgy is tied. Igy
épült e völgybe aztán Komjátszeg.”

34. A komjátszegi unitárius templom

Koppánd 1176-ban már létező település. Okiratok szerint a Vitéz család tulajdonát képezte. A családnak várkastélya volt a faluban, amely a 19. század elején összeolott. Romjaiból udvarház épült.
Kövend az évszázadok során többször esett pusztítások áldozatául. 1661-ben a falut
tatárok pusztították, 1703-ban a labancok dúlták fel. A falu Aranyosszék egyik közigazgatási központja volt. 1652–1848 között Kövenden 94 közgyűlésre került sor. Határában
több alkalommal tartották az aranyosszéki hadsereg lustráit. Lakossága unitárius vallást
követ. Többször adott helyet az unitárius zsinatnak.
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35. A kövendi templom. 2001

Olvasmány. 1. (Tatárok) „A szájhagyomány fenntartotta, s az egyház régi jegyzőkönyvében is van nyoma
annak, hogy a kövendiek valamely tatárjárás alkalmával templom-kastélyukba vonulva hősileg oltalmazták magokat, de lőporuk fogytával, a tatárok már az eltorlaszolt kapu bevágásához kezdettek, midőn egy
Bardoczné nevű menyecske a papnak templomkörében lévő méhkasaiból egyet felragadva, az ostromlók
fejére zúdítá, ezt mások is követték, s a kitódult méhek serege által összecsípdesett s megriasztott tatárok
elmenekültek.” (Orbán Balázs 1871. 167.)
2. (Világháborúk, munkaszolgálat) Édesapám is volt az oroszakná is, vót Olaszországba is, Szerbiába. Neki sikerült visszajönni, me mikor vége lett a háborúnak, őket Olaszországba érte, miko lefútták.
Megmondták a tisztek egy regge, hogy aki 11 óráig ki tud menekülni, me nem messze vót a határ, az
haza fog menni, aki nem, az fogságba marad Olaszországba. Például Koncz Máté is vót fogságba, Turi
János is ott vót fogságba. Miko hazakerültek, emondták, hogy szerencsés vót az, aki 11 óráig kimenekült. A tiszt nézte az órát. Miko a 11 óra etőt9, a sorompót leengedték, s többet nem engedtek ki. A második világháborúban vótunk jónéhányan fogságba. Én vótam elősszö Németországba a nyugati frontan.
Három esztendeig s négy esztendeig. Ez 45-ben volt. Me 1945 májusába lett vége, akko vittek ki minket
oda. 1945-tő 48-ig én ott vótam. Egy rákosiva vótam, s egy tordaiva. (Kövend, E. Ödön sz. 1920)
3. (Kollektivizálás) – Kényszerítették. Éjje jöttek, ütették az ajtót, 8-10 ember, hogy írja alá azt a
pappirt. Ha azt írad, hogy nem, akko emeltek e és vittek e. – Másokat is vittek el? – Persze. Várfalváró
románt is, magyart is, Rákosró is románt is, magyart is vittek el. Kövendrő B. M. vót evive. Ott vót
édesapámma. G. M.-et is innét vitték el a faluból. 62-ben aztán megszűnt a kulákság, mindenki bé kellett
álljan a kollektívbe. Miko édesapám is bément a kollektívbe, bément a két ökör, bément a szekér, az eke.

9

Eltelt.
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Nem maradt künn szerszám. Akinek két tehene vót, egyiket bé kellett adja. Akinek két lova vót, mind a
két lovat. Akinek két ökre, mind a két ökret. Csak egy tehenhez vót joga, hogy megmaradjan. (Kövend,
E. Ödön sz. 1920)

A 13. századi telepítési hullám Mészkő területére nem ért el. A falu később épült fel.
Két, Átaltelek és Pardéfalva nevű település a környéken pusztító tatárok áldozatául esett.
A megmenekült lakosság a Mészkő feletti sziklás vidéken húzta meg magát, s az ellenség
elvonulása után kiirtotta a hegyoldalt borító erdőséget, s házakat épített. Egy 1332-es
jegyzékben már szerepel a Mezkun nevű település. A falut a határában lévő Tordai-hasadék, az alabástrom sziklák, a temetőjében nyugvó Balázs Ferenc, valamint a Balázs Ferenc által 1931-ben felújított, 13. században épült, 1783-ban restaurált temploma teszik
emlékezetessé. A falu magyar lakossága az unitárius hitet követi. A falu felett Sinfalva
irányában található Bábavára nevű határrészen előkerült épülettöredékek is alátámasztják az elnevezést. Orbán Balázs a hajdani földerőd hosszát 200, szélességét pedig 100
lépésben állapította meg.

36. A mészkői templom belseje. 2001
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37. Mészkői utcarészlet

Olvasmány. 1. (A falu és határa) A mészkői határba volt két falu. Pardéfalva és Átoltelke. P. Feri
fődje végibe, az út s a köz végibe a templomnak az alapja most is látható. A tatárok elől a nép bemenekült a barlangba. Mikor elvonultak, fegyújtattak mindent, mindent leégettek. Mikor a tatárok elhúzódtak, a nép kibolydult a barlangból. S elszóródtak Aranyosszéken. S volt annyi eszek, hogy minden
falut oda alapoztak le, ahol vót kiapadhatatlan forrás. Minden falunak ke legyen egy forrása. Hat ilyen
forrás vót. A Pardé-kútja, ahol vót a falu. Mai napig, amiko a Pardéba szántunk, még borul ki valami.
A Sóskút. Az soha kiapadva nem vót. A Hasadékba a Hideglelős-kút. A magyar templom előtt a Mester
kútja. S akkor künn az erdőn a Feredő-kút. A hatodik, ahonnan bé akarta hozni Balázs Ferenc a vizet.
(Mészkő, G. Eszter sz. 1921)
2. (Tündérek) Tündérvár az, tündérek laknak abba. Szentgyörgy nap éjjelén nyílik meg, akkó járnak ki, sok kincset hoznak ki, heten és hét évbe egysze. Egy Kovács György nevű leste őket. Kalapját
megtötette pénzze, s visszament többsző, nem elégedett meg. Egyszer a tündérek levitték oda hozzájak.
Hét esztendeig követ kellett nyeljen. Megnőtt a szakálla, hogy érte a lába fejit. Miko kijött, nem élt csak
tizenkét napig. A kincs azé lett, aki megleste, hová dugta annak idején, s vett is több száz hód fődet belőle. (Elmondta: Székely Tamás sz. 1890. Lejegyezte Zsigmond Győző)
3. (Tordai-hasadék) Szent László idejében a magyarok harcoltak a kunokkal. Az ellenség a nyomukba volt már és hogy megmeneküljenek, felmentek a Tordai-hasadék tetejére Balika várához. A hadsereg
nagyon szomjas volt. Mit tehettek? László letérdepelt, imádkozott, azután elővette bárdját és belevágta
a sziklába. A szikla kettéhasadt és megeredt a forrás, így csillapítani tudták a szomjukat. Az ellenség
közel volt már és hogy ne fogják el őket, Szent László temérdek sok pénzt szórt el. Megérkezett az ellen-
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ség, a sok pénzt kapkodni kezdték. Így Szent László csapata megmenekült. (Alsó- és Felsősszentmihály,
Sz. M. sz. 1889)
4. (Világháború) – Az első világháborúban sokan vettek részt? – Apám is ott maradt. A magyarak
közül ott maradtak haton. Románok közül is négyen. Nyitrai Mózes, Gál Miklós, Daczó Imre, Gál
Zsiga hazajött. Az én apám az orosz fronton vót. Még 18-ba haza vót jöve. Ő a fronton az egészségügyi
szolgálotba vót. Visszament, azótától soha semmit nem hallottunk róla. A kisebbik gyermekit nem is
látto. – A második világháború hogy érintette a falut? – Én 38-ba berukkoltam katonánok. Két évet és
egy hónapot elvégeztem. Azután egy évig s nyóc hónapig vótam szabadságon, a többit koncsentrálvo10.
Kaptam behívót 42-be. Én tulajdonképpen 42-be kimentem a román hadsereggel a frontra. Akkor kint
vótam a frontan. Az orosz frontan. A német–orosz háborúba. A románokka az oroszok ellen. És 43-ba,
amikor a romának átálltak az oroszakhaz, mi fenn vótunk a kettes hadosztállya a török határszélen,
Batunná. Megkezdtük karácsony szombatján onnan a visszavonulást, és január 23-án, pont amikor
anyám meghalt, az napon voltam egyszer fedél alatt. Egész február 16-ig fedél alatt nem vótunk. A hó
tetejin jöttünk vissza a Kaukázusból. A Tamán-félszigetig. (Mészkő, K. Gábor sz. 1916)
5. (Árvíz) 40-be május 21-én vót egy nagy-nagy árvíz. Szentlászlón alól vót nagy fellegszakadás. A
Hesdát-patak a Hasadékba a hegyek közt 12 méter magasan jött. Ahol kiszélesedett, ott 9 méter magos
vót. A Csukás-tónál. De az olyan hirtelen jött. A Koptábo mindent elöntött. Csak a fuszulykakarók látszódtak ki. Ez öt perc alatt történt. Túl a vizen csak a nyárfák teteje látszott. (Mészkő, G. Eszter sz. 1921)

A hagyomány szerint Sinfalva hajdan a mai templomdombon feküdt. Az elpusztított
település lakói a tatárok elvonulása után a völgyben építettek új lakóházakat. A faluban
római katolikus és unitárius templom található. Az augusztus 15-i, Mária-napi Nagyboldogasszony búcsú máig Aranyosszék nyári ünnepeinek a legnevezetesebbike.

38. Osztrák címer a sinfalvi templom falán

10
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Olvasmány. 1. (A falu) Mi is csak hallattuk, hogy ténleg. A falu, Sinfalva, valamikor fent vót a katolikus templom dombján. Valamikor régesrégen. Vannak annak emlékmaradványai. A katolikus templom cintermében abba az irányba, ahol létezett valamikor Sinfalva, van egy boltíves kapu, amelyik be
van rakva. Ottan írja a sinfalvi lakosságnak a… Az irány onnét vót, délkelet iránybó vót a bejárat a
templom cintermébe. S ez is azt mutatja, hogy a falu nem ott vót, ahol most van, hanem kint vót ott. A
tatárjárás idejében az erdőszéli lakosok mind lehúzódtak a völgyekbe és az erdőkbe.A szomszéd községbe is. Hogy ha a tatár megjelent, ő tudjan elmenekülni a veszélytől. Ezért húzódatt le Sinfalva is ebbe a
gödörbe. (Sinfalva, F. László sz. 1928)
2. (A falu, háborúk) – Az első világháborúról csak hallásból tudok beszélni, mer én 1928-ba születtem. Az én édesapám az első világháborúban részt vett. Ő 1914-ben Galíciában volt és ottan vesztette
egyik lábát. S Németországban vót műtve és onnét aztán haza is jött. Az első világháborúban elhalálozott Sinfalváról legkevesebb olyan 20 tag. Még vót más is, aki hazatért, szintén a fél lábát elveszítve a
fronton. – A második világháború érintette a falut? – Az teljes telibe érintette a falut. És benne voltam én
is. 1944 szeptemberébe ért ide a háború, az orosz csapatok bejöttek. Hogy mit vittek végbe, azt láttuk, és
át is éltük. Amikor itten voltak az orosz csapatok 44-ben, akkor az történt, hogy azokat a személyeket,
akik átmentek Nyugat-Erdélybe, azok hazajöttek, és azokat elfogták és elvitték fogságba. Azok közül
meghalt sok 45 után. Ott haltak meg sokan. Szibériába. Ottan halt meg nekem is egy bátyám. Nem jött
vissza. Akik visszatértek, mondták, hogy meghalt. – A falu az Aranyos partján fekszik. Árvíz pusztította-e
a falut? – 1932-ben négyéves gyerek voltam. Nagyanyám kézen fogva vitt ki az Aranyoshaz. Nagy árvíz
volt, amelyik megtámodta a vasutat. Bejönni a faluba inkább a Rákos-pataka szokott, a falu déli részén.
Rákosról jön s beömlik az Aranyosba. Kiönt és rájön Sinfalváro. (Sinfalva, F. László sz. 1928)
3. (Kollektivizálás) – A sinfalviak hogyan élték meg a kollektivizálást? – 60-ba történt. 60 őszén.
61 tavaszán aztán avatták. Az nehéz vót. Mi is… Befogta édesapám a szekérbe a két ökröt, megraktuk
a szekeret gabonáva, mindenféle mezőgazdasági felszereléssel, gabonás zsákostól. Vetőmagnak annyi
földbe, amennyi földet beadtunk. Annyi földhöz kellett a vetőmag. Azt mind ferakni a szekérre. S édesapám ehajtott. Mi sírtunk, de édesapám nem. (Sír.) (Sinfalva, F. Irén sz. 1922)

Székelyföldvár Feuldvár néven szerepel Aranyosszék alapító iratában. Székely lakossága azonban az évszázadok során erősen megfogyatkozott. Egyik részüket a földesurak
cserélték ki román ajkú jobbágyokkal, másik részüket osztrák és román seregek pusztították el a 17–19. században. Templomának harangján az 1642-es év szerepel. Határában
római hadiszállás volt, amelynek emlékét épületelemek őrizték meg. Az 1849-es évben
Orbán Mihály református lelkész „a forradalomkor meggyilkolt Musnai Tamás és Albert
Kata” nevét említi. Tőle származik az alábbi megjegyzés is: „1849 tavaszán tértek vissza
a menekülésből az idevaló reformátusok, de itt csak romokat találtak.” A falu határában
található a jelentős vasúti csomópont, a székelykocsárdi vasútállomás.
Olvasmány. 1. (Második világháború) Ezt akaram elmondani. Én mondjam el a bombárdálást11. Mü
csépeltünk. Na. Vót szekerünk, ökrünk, na, testvéreimmel őtözünk, hogy menjünk a Marosra fürödni.
Há csak jön egy csumó repülő. Emlékszem én. Aztán nem még mentünk sehová. Szaladtunk, hogy bújjunk el itthon, amerre tudtunk. Bombázták az állomást, mentek a repülők! Jöttek vissza! Mind itt jártak
mellettünk. Olyan bombázás vót az állomásba, annyi halott vót! Ott ahol vót a kocsma, teli vót halottakkal. Mezítláb szaladtak a faluba, me jött a úbátyám, Misi, az ökrökke, s az a Savu, aki meghalt,
mentek, hogy hordják a sebesülteket. Miket láttam ott! Annyi halott egymásra dobva. Bédobták őket… A
László kertje tetejire vót csinálva egy nagy hosszú gödör. Emlékszem. S láttam, amiko dobták a meszet
réájok. De koporsó nékül, semmi, csak úgy, egymásra. Annyifajta halott, utas, mindenki. Oda temették
el…(Székelyföldvár, Ú. József sz. 1937)
11

Bombázást.
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2. (Oroszok) Az én nagymamám egy délután levágott három vagy négy libát. Hogy jön a háború
s legyen mit adjan hat gyermeknek enni. Abba az időbe forrázott a disznóknak is. És mikorrá kész vót,
nagyanyám itt lakott az innetső ódalán, ott vót egy bikák istállója, annak vót egy fődalatti pincéje.
Édesanyám oda bébújt, még ki tudja, hány léánnyal. Várta nagymamát, hogy vigyen nekiek enni. Me
vágatt libát, tokánt csinált, puliszkát. És mikorrá kész lett a tokán s a puliszka, bé az oroszak a házba.
Azt mondta nagymamám nekem, édes gyermekem, nemhogy tokán maradt vóna vagy puliszka, még a
disznók ételét is megették. Me az pityóka vót összetörve lisztte. Mikorá kimentem, semmi se maradott.
Nem vót elég, bémentek az istállóba, vót egy három éves bornyúja, meglőtték, levágták az egyik hátsó
lábát, elvették magukkal, a többit otthatták. (Székelyföldvár, E. András sz. 1950)

Székelykocsárd. A falu határában található egy Cserevár nevű magaslat. Az itt előkerült római fedélcserép- és edénytöredékek utalnak arra, hogy e hely korábban is lakott
volt. Orbán Balázs kutatásai idején ismert volt a Veresek és Lovasok helynév is. Az elnevezés német–székely összecsapás emlékét őrzi. A harc a székelyek győzelmével ért véget,
s a német halottak a Veresek, a székelyek a Lovasok határrészen voltak elhantolva. A falu
határának egyik részét Ecsed várának nevezték. E helyet sokáig mocsár vette körül, s
ezért alkalmas volt a lakosságnak menedéket nyújtani a tatár és török ellenség támadásai
elől. A falut Erdély fejedelmei is gyakran meglátogatták. 1575-ben Báthori István telepítte
ide hadiszállását, 1605-ben Bocskai István tartózkodott Kocsárdon, 1662-ben Apa Mihály fejedelem helyezte táborát a faluba. Egy forrás említést tesz egy, a faluban határában
Apa fejedelem és az osztrák sereg között lezajlott csatáról. Minthogy Kocsárd jelentős
kikötőhely volt, 1704-ben Thoroczkay István kuruc vezér az átkelőhelynél akadályozta
meg a labanc csapatok Kolozsvárra való özönlését. 1707-ben a labancok szállták meg a
települést. Pekri Lőrinc Tordáról támadt az ellenségre. A harcban tűz ütött ki, ami az
egész település pusztulását okozta. A falut 1848 novemberében újabb ellenség pusztítja
el. A támadásnak 50 halálos áldozata és ugyanennyi sebesültje volt. A falu templomának
felirata az 1676-os építési évet őrzi.
Olvasmány. 1. (Ecsed vára) „Van a Kocsárdtól délre elterülő réten egy Ecsed várának nevezett hely, melyet nemrég lecsapolt ingoványos mocsárok öveztek körül; mondják, hogy török-tatár járások alkalmával
a nép mindig ezen természetileg védett erős helyre vonult, s bár a törökök többször kísérték meg annak
ostromát, bevenni soha sem tudták.” (Orbán Balázs 1871. 73.)
2. (1848) „1848-ban a czintosi oláh tábor… éj idején Kocsárdra csapván, lakóinak el nem menekülhetett részéből 50-et legyilkoltak és ugyanannyit megsebesítettek. Hogy eljárásukban mily vadak és könyörtelenek voltak, arról csak egypár esetet hozok előtérbe. Nagy Zsigmond, a falu jegyzője, mivel az uraknak
nagy ellensége volt, bízván az oláhokban, nyugton otthon maradt; de csakhamar házát körülfogták, két
át felkoncolták, harmadik át és nejét felakasztották, mely iszonyatos látványra ő magát főbe lőtte. Egy
másik Bodó nevűt czélba állítottak, ekkor elrejtőzött a jött elő, kérve, hogy őt öljék meg, de öreg atyját
kíméljék, azonban a kegyetlenek út apával együtt lemészárolták; másokat, kik csak sebesülve voltak, élve
töviseltettek el s azután szalmával berakva, megégették.” (Orbán Balázs 1871. 73.)

Szind falu neve 1176-ból van megörökítve egy határjárási oklevélben. Régi unitárius
temploma a 13. században épült. A 15. századi görög katolikus templom feltételezhetően
a Járai család udvari temploma lehetett. A falut tatárok, 1848-ban pedig a környékről
toborzódott seregek pusztították. Határában faragásra alkalmas alabástrom, gipsz és porcelán előállítására alkalmas föld található.
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39. A szindi unitárius templom

40. A szindi görög katolikus templom

41. A hajdani lelkészi lak Szinden, ma turistaház

Tordatúr a Rákos-patak völgyében fekszik, a Kolozsvár–Torda közötti műút vágja át.
Nevét 1276-ban jegyezték fel először. Évszázadokon keresztül a Túri család birtoka volt.
Az útvonal közelsége több alkalommal a település vesztét okozta. Az 1848–49-es szabadságharc idején lakossága lelkesen harcolt Bem tábornok seregében. Lakosai ma unitárius,
katolikus és református hitet követnek.
Torockó neve először az 1332-es pápai dézsmajegyzékben tűnik fel. A név feltételezhetően a ’vassalak’ jelentésű tarack szóból ered. Lakossága a honfoglaló magyarokkal
érkezett. Bányászata révén korán jelentőségre tett szert, s szabad városi rangot vívott ki
magának. A környék földjeit birtokló Thorockay család fondorlattal, a 16. századtól kí-
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vánta adózetésre kényszeríteni a torockói bányászokat, s ezáltal a torockószentgyörgyi
uradalomhoz tartozó jobbágyok sorába süllyeszteni őket. A földesúri család 1659-ben elérte célját, királyi rendelettel jobbágyokká tette a város lakóit. A hatalom által pártolt
Thoroczkay család és a város közötti véres összetűzésre 1702. november 17-én került sor,
s a bányászok megfélemlítésével ért véget. Orbán Balázs tudomása szerint a torockói
házak ablakkereteit azóta festik piros színűre. A város békés élete ettől kezdve viharossá változott. 1704. március 15-én Tiege osztrák tábornok rohanta meg a kuruc-érzelmű
települést, embereket gyilkolt le, a templomot feldúlta, a várost felgyújtotta. 1784-ben
Horea katonái árasztották el a várost. A férak derekasan kivették részüket az 1848–49es szabadságharc küzdelmeiből. Az otthon maradott nemzetőrök pedig hősiesen küzdöttek meg a Nagyenyedet, Felvincet és Torockószentgyörgyöt feldúlt román csapatokkal. A
szabadságküzdelmek hozták el a földesúri terhek alóli felszabadulást is. A várost 1870ben tűzvész pusztította el. A főtéren található kőházak a tűzvész után épültek fel.
A város lakói nagy mennyiségben hoztak felszínre és dolgoztak fel vasércet, s kisebb
mértékben bányásztak ezüstöt, aranyat és ónt is. Lakosai unitárius valláson vannak.
Temploma 1670-ben épült. A központban található ortodox templom 1938-ban épült. Az
évszázadok során a gyülekezetből négy erdélyi püspök emelkedett ki. Kriza János folklórgyűjtő és unitárius püspök szintén itt töltötte gyermekéveit.
Torockóra a Székelykő, a község épületei, temploma, múzeuma, a lakosok látványos
öltözete, a tavaszi farsangtemetés, a Tóbiás Ház szabadidős központ évente számtalan
turistát vonz.

42. Torockó kőcímere 1700-ból

43. A Toroczkay család címere

Olvasmány. 1. (Fütyer vára) „Oly nagy volt az egész környéket feldúlt tatároktól való félelem, hogy a
gyermekeket a várba nem fogadták be, nehogy sírásuk által az ellenség előtt elárulják az akkor rengeteg erdők közé rejtett vár hollétét; de daczára ez elővigyázatnak, a székelykői vár ellen nyomuló tatárok
rábukkantak e várra is, s azt több ideig sikertelenül ostromolták, mert Fütyer hős harcosaival mindig
visszaszorítá őket; midőn pedig a székelyek a Székelykőn legyőzték a tatárokat, Fütyer is kiütött népével
s a székelyek elől eszeveszetten menekülők útját elvágván, azok nagy részét levágta. Győzelmi pompával
vezette a felszabadult nép hős vezérét a mentő várba, s azt emlékére Fütyer várának nevezte el.” (Orbán
Balázs 1971. 179.)
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44. Torockói utcarészlet

2. (1848) 1848-ban a falut Czakó István mentette meg, Torockót, hogy nem gyújtották fel. Nem
voltak felfegyverkezve. Itten Czakó István kiment, me együtt vótak iskolába Iancuva12. És aztán úgy
mentette meg. Megígérte neki, hogy amit kíván, megadja. Sok marhát, húst, mindenfélét. És fe vótak
készülve a kövendiek által. Kövendnek Torockó adott egy darab erdőt. S azok, ha ke, jönnek segítségül.
(Torockó, K. János sz. 1915)
3. (II. világháború) Bejöttek az oroszok, kórházat csináltak a két szobából. Szalmát kellett vinni, s
oda hozták a könnyű sebesülteket. Mi a kamarába aludtunk. Akko ránk jöttek megint tíz szekér az udvarra, katonák. Ott étkeztek. Édesanyám kellett segítsen. Én fogtam meg a tyúkokat a ketrecbe. S akkor
édesanyám levágta, meg kellett pucolni, meg kellett főzni. S akko megfőtt éfélre. S öreg volt, s ott rágták,
s ott ették. Átmentünk a szomszédba a kerten. Át lehetett járni. Miko jöttek be az oroszok. Innen is felmentünk, oda bebúttunk. Úgy szóltak, úgy süvítettek a golyók, hogy szörnyű. Úgy mentünk, bújkálva.
Vót egy öregasszony ott a sarkon, az jön kiabál, Sárika, Jóska, gyertek, nem bántnak, gyertek haza,
gyertek. Nem mertünk. Mikor megvirradt, mindenki hazament. De mikor megint a kozákok jöttek, azok
későn jöttek, usgyé, megint át a szomszédba. (Torockó, S. Árpád sz. 1928; S. Sára sz. 1931)

Torockószentgyörgy Torockóval egyszerre népesedett be. A település a Thoroczkay
család birtoka volt, s lakóit jobbágysorban tartotta. A Rákóczi-féle szabadságharccal való
rokonszenvezés miatt Tiege tábornok 1704-ben a falut mindkét templomával együtt felégette. 1784. november 11-én Horea és Cloşca seregei rombolták le a felépült házakat. Orbán Balázs a következőképpen örökítette meg a szörnyű pusztítást: „Legelőbb az udvarokat rabolták ki, minden ezüstneműt, értékes holmit elvittek, mi iromány és könyv volt, elégették, hogy azok tüzével lángba borítsák a kifosztott lakházakat és gazdasági épületeket,

12

Avram Iancu.
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honnan a lovakat és szarvasmarhákat mind elhajtották. Az udvarok után a templomok
következtek, a szerzetesek residentiája lángok martalékává lett, bár magok a szerzetesek
lovakra kapva elmenekültek. [...] A kitűnő míveltségű, s igen jeles könyvtárral rendelkező
ref. lelkész Farczádinak minden könyveit, kéziratait halomra rakva elégették, magát a lelkészt felkoncolták, lakját és a templomot feldúlták.” A véres pusztítás fél évszázad múlva
újra megismétlődött. 1849. július 30-án román sereg támadt a falura. A „nép békekövetséget küldött a vezérhez. De a kiküldött 7 ember azonnal felkoncoltatott. Ezt látva a nép
a havasokra menekült, vagy 20-at a késedelmezők közül legyilkoltak a falut megrohant
oláhok, kik az udvarokból és a falu házaiból mindent, mi értékes volt, szekerekre rakva
gondosan eltakarítottak, a falu mindennemű csordáját elhajtották, s azután a falu négyszögletét meggyújtva, úgy elégették, hogy csak 2 félreeső ház maradt épen. Elégett ekkor
minden templom, elolvadt minden harang, nem maradt a visszatérő, mindentől fosztott,
földalatti gunyhókban étlen nyomorgó népnek még ima helye is, hol szerencsétlenségében Istenéhez folyamodhatott volna.” (Orbán Balázs 1871. 227.)
A falu lakói unitárius és református vallást követnek. Az unitárius templom homlokzatán az 1643-as évszám olvasható. A templomot az 1700-as évek elején a labancok
romba döntötték. A falu határában lévő dombra 1727-ben római katolikus templom és
ferences szerzetesek számára lakhely épült. A református templom a 17. században épült
fel. A megrongálódott épületet jelenlegi formájában 1890-ben ápítik újjá.
Torockószentgyörgyön található Brassai Sámuel, a polihisztor szülőháza. A falu határában a várrom történelmi és turisztikai látványosság. A Rudnyánszky-kúriát id.
Thoroczkay Sándor építtette 1836-ban.
Olvasmány. 1. (...) „E rombolás jelei még most sem tűntek el teljesen; a falusiak előbb csinos házai helyett többhelyt csak alkalmi szánalmas házak épültek, s sok helyt merednek fel a rombadűlt egykor fényes
kastélyok és udvarházak magas kürtői, mint ezen rémnapok fájdalmas felkiáltó jelei; másutt az elszegényedett tulajdonos a romoknak csak egyik szögletét vette fedél alá s ott szomorúan tölti napjait egykori
jóllétének e bús romjai felett” (Orbán Balázs 1871. 228.)
2. (Világháború) – Az én apámat Kolozsváran fogták e, s még vótak többen. Az édesapám úgy mesélte, hogy vót egy vasútista. S az azt mondta, hogy leszökjünk, itt kell valamit csinálni. Még vót egy
szentgyörgyi. Ketten vótak, akik leszöktek a vonatbó. Me Brassóba tartatták hat hétig. Ott se ételt, se
vizet, ott kínazták őket. Brassóból mikor indultak ki, aztán ott szépen nekifogtak, kiverték a kocsinak
az ablakát, s aztán azon az ablakon szöktek ki. A vasutas szökött elöl, s ez a szentgyörgyi utána, s
apám utána, s még egy, román nemzetiségű. Aztán ők a Székelységen keresztü s gyalag, ahogy tudtak,
úgy búkáltak. Hazajöttek. Akik ott maradtak, őket aztán még öt évig kínazták. – Azt mondták, hogy
emennek Focşani-ig, s ott fognak kapni olyan papírt, jöhetnek, nem bántja senki. Ebbe bízva, hogy
mennek addig, s ott kapnak papírt, s jönnek haza. S közbe papírt nem kaptak, kaptak öt évi szénbányát. – A szénbányábo voltak s ötven fok hideg vót. S annyi volt a halott, hogy nem tudták eltemetni. A
föld le volt fagyva ötven fokos hidegbe másfél méterre. Ott nem lehetett. Összerakták mint az ölfát, úgy
né keresztesen. S aztán tavasszal, mikor kiengedett a föld, akkor temették el. (Torockószentgyörgy)

Endre király 1291-ben kiállított kiváltságlevelében szerepel egy Turdavár nevű település. Ez az elnevezés Várfalvát fedi. Várfalva határában, északi irányban máig megcsodálható egy csonkakúp alakú, a helyiek által Várnak nevezett emelkedés. A sóban és
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aranyban gazdag vidéket ellenőrzés alatt tartó római katonaságnak e dombtetőn állhatott
az Aranyos völgyét, a Gyulafehérvár, a Torda és a Kolozsvár felé vezető utat ellenőrzés
alatt tartó castruma. Hajdani ittlétére utalnak a talajból előkerült tégla- és cseréptöredékek, valamint a lakóházak alapjába beépített faragott és feliratozott kődarabok. A Várhegy keleti oldala az Ibla kertje nevet viseli. Feltételezhető, hogy itt egy későbbi korban
épült erődítmény helyezkedett el. Orbán Balázs várfalvi tartózkodása idején egy másik
(Tordavár) vár romjait is azonosította a falu határában, a Székelykő irányában található
Fütyer nevű hegyen. Az elnevezés a vár tatárokkal szembeszegülő parancsnokának nevét
őrizte meg. A Fütyer később is, a kuruc harcok idején, majd 1849-ben menedéket nyújtott
Várfalva lakóinak.
A település az 1330-as években már mai nevén szerepel a pápai dézsmaösszeírásokban. A vidéket elözönlő tatárok e falut is felégették. A hegyekbe menekült lakosság azonban visszatért régi lakhelyére. Várfalva két alkalommal volt házigazdája Aranyosszék
közgyűlésének. A falu unitárius családaiból három nagytudású püspök került ki, aki nagy

45. A Leánykakő Várfalva határában
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46. Várfalvi tornác. Épült 1914-ben.

hozzáértéssel szolgálta a felekezet érdekeit. Unitárius temploma 1613 előtt épült. Az unitáriusok mellett a faluban reformátusok is laknak.
Olvasmány. 1. (A falu) A falu, Várfolva faluja fent a Tótvajan vót, a Torocki-kő alatt. Amiko visszahúzódtak a törökek, aztán az erdei magyarság ide letelepedett. Itt ivóvíz vót, folyóvíz vót. A mocsárbó a
tőgyfákat kitakarítatták, abbó lett a jó termőfőd. (Várfalva, P. Lőrinc sz. 1950)
2. (Ibla) A várfolvi várnok vót egy ura, akinek vót egy leánya. Iblánok hitták. Nem vót a. Akkor, mikor jöttek hozzája, akkor únak őtözett és Gézának hitták. Aztán miko megtámadták a várat,
a kötelen engedtek le valakit az Erőd ódalan. A várnak a háta megett van egy lapos rész, onnan az
Aranyasba esett. Aztán beeresztettek valakit, aki az Aranyosan kiúszatt s fement Szengyörgyre. Ott is
vót egy vár. Hogy az embereket híjja segítségül. A vár ódalánál szembe a faluval, balkézre, van egy szép
nagy kert. Azt Ibla-kertnek hívjuk még ma is. (Aranyosrákos, F. Erzsébet sz. 1924)
3. (Várkút) „A Várhegy tövében a délkeleti oldalon buzog fel a Várkútnak nevezett gyönyörű forrás,
melyhez a néphit szerint még most is éjjelenként tündérek járnak le a várból két fülű korsókkal vizet hordani.” (Orbán Balázs 1871. 177.)
4. (Leánykő) „Ibla volt a várfalvi vár úrnője akkor, midőn a várat az ellenség (tatároknak mondják)
körültáborozta; a hős amazon maga vezette harcosait, kik az egyenetlen küzdelemben elvészettek; végre
maga maradt s a védtelen vár falait már rombolta az ellen, midőn ő az éj sötétében a sziklákon leereszkedve elmenekült, s azon sziklaszál tetején nőtt magas fű közé rejtőzködve megmaradt, miért azt leánykőnek
nevezték el.” (Orbán Balázs 1871. 177.)
5. (Nagyharang) Élt egyszer egy Egyed Pál nevű ember. Ez az ember obsitos katona volt 12 évig.
Ennek volt egy felesége, akit Fodor Ilonának hívtak. Egyed Pált a csehek meglőtték Brünben a harcban. Nagyon vitézen harcolt és minden harcos odavolt az ámulattól. Egy szerencsétlen golyó eltalál-
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ta. Kórházba került. Mikor a felesége meghallotta, hogy a férjét mi érte, akkor rögtön felkerekedett a
postással együtt, Rozsos Ádámmal; lovasszekérrel Brünbe indultak. Egyedfy Pált a kórházban kapták
meg. A kórházból aztán nemsokára hazaengedték. A cseh király kérdezte, hogy mit adjon ennek a katonának? Akkor mondták neki, hogy Várfalván nincs nagyharang. Akkor a király megajándékozta a bátor katonát egy nagyharanggal. A harangot feltették Rozsos Ádám szekerére és hazaindultak. Egyed
Pál mit gondolt, mit nem, azt mondta, hogy a lovára fordítva kell feltenni a patkókat. A nyomok úgy
mutattak, mintha fordított irányba mentek volna. Így szerencsésen hazaértek és a harangot feltették a
toronyba. A mai napig is az a cseh harang szólal meg elsőnek vasárnap, ünnepen vagy ha halott van a
faluban. (Várfalva, Sz. Zsolt sz. 1972)
6. (Kultúrotthon) Mindenki kelletett hogy egy héten két tojást adjan. Háram évig. Négy szektorra
vót osztva a falu. S a nőszövetség szedte össze. S abbó a pénzbő vót felépítve a kultúrház. 37-be. Kosárvilág vót akko. S fe vót a névsor írva, s akko vót egy füzet, abba másolta belé. Ki megadta, ki nem, másik
héten adatt négyet, vagy pénzze kizette. S akko a tiszteletes úr annak helyet keresett valahol. Evve
tartozott mindenki. (Várfalva, G. Anna sz. 1920)
Feladat. Gyűjtsél további adatokat településed történetéről.
Készítsd el településed térképét. Milyen településekkel határos a falud/városod? A térképen tüntesd
fel a településed határában lévő folyóvizeket, tavakat. Készíts térképet településed belterületéről. Tüntesd
fel rajta az utcaneveket, a jelentősebb intézményeket.

Kik, mikor írtak Aranyos-vidékről?

Aranyosszék felfedezése Orbán Balázsnak tulajdonítható. A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból című hatrészes munkájának V. kötete (Pest, 1871), Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék és Marosszék után Aranyosszéket
mutatja be. Határait biztos vonalakkal húzza meg. Észak fele Szind, keletre Torda vármegye aranyosi járása, délre a Felső-Fehér megye marosújvári és enyedi járása, nyugatra
a peterdi és torockói völgy zárja le Aranyosszéket. Belülről két járásra tagolódik. A felső
járás 10 faluból, az alsó pedig Felvincből és 11 faluból áll.
A régió bemutatásakor azonban Orbán Balázs nem tartja be e határokat. Keletről Marosszék felől közeledve részletesen mutatja be Radnótot, Marosludast és környékét, déli
irányban pedig Marosújvár környékét járja be. Keleti irányban megtekinti az Aranyos
menti vármegyei településeket is (Aranyosgyéres, Lóna, Aranyosgerend, Gerendkeresztúr,
Hadrév, Aranyosegerbegy), sőt az Aranyos folyásától a Bolduc patak völgyén eltávolodik,
alkalmat keresve olyan mezőségi települések bemutatására, mint Mezőőrke, Nagycsány,
Alsó- és Felsődetrehem. „Gyéres és Egerbegynek a Székelyföldhöz csatolását, vagy azoknak e munkában való együttes ismertetését a fennebbi tekintetekből némi jogalapon vélem tehetni” – írja munkájában.
Feladat. Orbán Balázs munkája máig pótolhatatlan tudományos munka. Az elmúlt évszázad során több
kiadása jelent meg. Vegyétek kézbe a könyvet, s olvassátok el a településetekre vonatkozó passzusokat. E
munkátokban nagy segítségetekre lesz a kötet végén található tárgymutató.
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47. Orbán Balázs
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48. A Székelyföld leírása c. mű címlapja

Jankó János két évtized múlva, Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe
címmel megjelenő munkája (Budapest, 1893) csupán a 13. században benépesített településekre (Kövend, Bágyon, Kercsed, Csegez, Várfalva, Aranyospolyán, Harasztos, Székelykocsárd, Felvinc, Torockó és Torockószentgyörgy), illetve a bizonyíthatóan ezek lakosságának kirajzása révén létrejött falukra (Alsó- és Felsőszentmihály, Mészkő, Sinfalva,
Aranyosrákos) terjeszti ki gyelmét. Így a leírásból kimaradnak az Aranyos alsó folyá-

49. Jankó János könyvének címlapja
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sának települései (Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Aranyosgerend, Gerendkeresztúr).
Orbán Balázstól eltérően Jankó János nem száll ki a román lakosságú településekre sem
(Dombró, Hidas, Csákó, Mohács, Örményes). Viszont a Torda és Aranyosszék lakossága közötti keveredést tekintetbe véve Torda bemutatását is szükségesnek tartja. Torda,
Aranyosszék és Torockó Jankó Jánosnak tulajdoníthatóan marad együtt a köztudatban.
Könyvéhez elsőként mellékel térképet, amelyet apró nomításokkal több mint száz éven
keresztül használ a néprajzi szakirodalom.
A két szerző tehát eltérő alapelvet választ Aranyosszék leírásához. Orbán Balázs földrajzi szempontot követve, az útvonalak, patakvölgyek mentén bejár minden, az Aranyos
folyó mentén található települést, falut és várost, akár román, akár magyar, akár székelyföldi, akár vármegyei eredetű a lakossága. Jankó János ezzel szemben csupán a székely
településeket, s ezeknek is csupán a magyar anyanyelvű lakosságát mutatja be.
Orbán Balázs monográájában a „történelmi, régészeti, természetrajzi” szempontok
mellett sor kerül a „népismei” megközelítésre. A települések bemutatása során a szerző
alkalmat kerít a lakodalom szokásköre, a viselet, a mondaanyag és a vásártartás bemutatására. Az aranyosszéki anyagtól elkülönítve írja le a torockói bányászatot, viseletet és
„népünnepeket” (lakodalom, temetés). 22 évvel később Jankó János „néprajzi tanulmánya” átfogó képet állít össze a 1. lakáskultúráról, az öltözetről és a táplálkozásról, 2. a foglalkozásokról, 3. a lakodalmi, keresztelési és temetési szokásokról, 4. a „babonákról”, 5. a
népköltési és nyelvi kultúráról (szövegfolklór, gyermekjátékok, nevek és nyelvi adatok).
A települések közül az elmúlt két évszázad során Torockó bizonyult a legnépszerűbbnek. Már Orbán Balázst megelőzően megnő a rá irányuló gyelem. Szatmári Pap Károly
1841-ben, Maszák Hugó 1859-ben, ismételten 1865-ben hívja fel rá az országos gyelmet.
Nemes Ödön 1866-ban „regényes utazást” ígér az ide látogatóknak, majd három év múlva
a „toroczkói várromokat” mutatja be turisztikai látványosságként. Mind a két világháború
között, mind a világháború után megmarad a leglátogatottabb településnek. Népszerűségéhez nagymértékben hozzájárultak a bányavárosról készült szépirodalmi alkotások.
Jókai Mór Egy az Isten (1877), Gyallay Papp Domokos Vaskenyéren (1926), Ignácz Rózsa A torockói gyász (1959) című regénye a viharos, megpróbáltatott és hősies történelmi
múltat örökíti meg.
A székely székek, közöttük Aranyosszék bemutatása után Orbán Balázs Torda város
és környéke címmel újabb átfogó munkát készített (1889). A könyv előszavában a szerző megvallja, hogy eredetileg nem állt szándékában megírni e könyvet. Kutatásai során
viszont annyi adat halmozódott fel, hogy „arról is meggyőződtem, hogy Torda város leírása nagyobb tért és gyelmet érdemel”. Ugyanitt olvasható az író vallomása, miszerint
munkája során végig benne élt a Torda „múltja iránti bámulat, de a jelene iránti tisztelet
is”. A 63 fejezetre osztott könyv részletesen mutatja be a város történetének korszakait,
a városba beépült településeket, a múltra emlékeztető épületeket, tárgyakat és írott dokumentumokat, Torda népességének alakulását, a tordai közművelődési életet, a város
neves szülötteit és polgárait, a város gazdasági múltját, a vásártartás szokásait, a tordai
foglalkozásokat.

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
KIK, MIKOR ÍRTAK ARANYOS-VIDÉKRŐL?

69

Az Aranyos-vidékről szóló első közlemények a történelmi múlt emlékeit, az ősiség
nyomait fedezik fel és népszerűsítik. Néhány az e csoportból származó címek közül: A
gerendi régi felirat (1840), Várfalvi vár és templom (1858), Toroczkói várromok (1869).
A romok és műemlékek felfedezésével egyidőben történik meg a szóbeli történelmi emlékezet feltárása és feldolgozása. Aranyosszék történelmi mondáit először Kőváry (Kővári)
László gyűjti össze és teszi közzé Száz történelmi rege (1857) című munkájában. Orbán Balázs a szájhagyományt az oklevelek adataival kiegészítve írja meg Aranyos-vidék
múltját. Benedek Elek „magyar mese- és mondavilágában” szintén helyet kap a tordai
Tündérvár, a Tordai-hasadék, Fütyer vára és a torockószentgyörgyi vár mondájának feldolgozása.
A 19. század második felének irodalmában megtaláljuk az aranyosszéki táj és az aranyosszéki ember leírását. A természeti környezet az Aranyosszéket északról és nyugatról behatároló Erdélyi-Érchegység vadregényes sziklaalakzatai, titokzatos barlangjai, valamint az
aranyszemeket sodró, áradáskor a településeket pusztító Aranyos révén alkalmas a gyelem felkeltésére. A Tordai-hasadék meglepő látványa és barlangjai, a Székelykő impozáns
látványa, a kétszer felkelő nap kuriózuma, a magányos sziklanyúlvány, a Leánykő már az
első években megragadja a gyelmet (Szatmári Pap Károly, Maszák Hugó, Nemes Ödön,
Téglás István). Aranyos-vidék lakosságának bemutatása szintén Orbán Balázs, valamint
Jankó János monográájában található meg (Aranyosszék lakosságának kézdiszéki eredete, a szék és Torda vármegye lakosságcseréje, a román ajkú lakosság megjelenése és felduzzadása). A lakosság eredetét rtatja Kövendi Weres Sándor is, aki Torda őscsaládai
címmel jelentet meg könyvet (1891). Ezekben az írásokban gyakran romantikus leírásokat találunk. Torockó lakóiról 1859-ben olvashatjuk a következő mondatokat: „Vígan
lebegnek az arany csipkés párta sokszínű gazdag szalagjai, s nem kell nógatni a legényt,
hogy »szót a tánchoz«, mert majd minden fordulásra talpraesett, néha csintalan tartalmú
versecskék birkóznak ki a pipafüsttel a zöld lombsátor alól.” Vagy: „Egész héten át fáradságos munkával foglalkozik e nép deli féra, s lankadatlan szorgalommal végzi ház körüli
teendőit a szép női osztály, mit lehet a ház férainak is segítve. Szabad idejét a roppant
munkát igénylő ingvarrás hímzésével tölti ki, hogy vasárnap és ünnepnap a veres vagy pedig fekete fejtővel díszesen czikornyázott patyolat inget magára véve, és hosszú szálakban
lelógó szalagos gazdag pártáját fejére téve, megjelenjék a tánczban, s ott szemérmes és
illedelmes mulatsággal töltse el az időt, míg a holnap újabb munkára keltené.”
Az 1840–1919 közé tehető időszakban megjelent írások országos érdeklődésnek tesznek eleget. Vidékünkre a Magyarország teljes területén terjesztett folyóiratok hívják fel a
gyelmet (Nemzeti Társalkodó, Vasárnapi Újság, Az ország tükre, Hazánk s a Külföld).
Az 1892-ben indult Erdély 1893–1907 között szinte évi rendszerességgel, olykor évi több
alkalommal is visszatér Aranyos-vidékre. A 19–20. század fordulóján megjelenő tudományos folyóiratok (Ethnographia, Néprajzi Értesítő) szintén közlik az aranyos-vidéki
kutatások eredményeit. Mailand Oszkár az 1905-ben közzétett Székelyföldi Gyűjtés című
gyűjteményben aranyosszéki folklórszövegeket, nevezetesen balladákat, népdalokat és
táncszókat is közöl. Az Ethnographia 1891-es évfolyamában az aranyosszékiek táncáról
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jelenik meg rövid tájékoztatás, majd az 1892-es évfolyamban szemelvény aranyosszéki
adomákból. A folyóirat később aranyosszéki mondákat közöl. A Néprajzi Értesítő 1910–
1914 között három közleményt publikál, az építőáldozat tordai emlékeiről és a tordai galambbúgos kapukról.
Új jelenségként kell megemlítenünk a Tordán megjelenő, tehát a vidék olvasóihoz szóló lapoknak az Aranyos vidékéről szóló írásait. Az 1891–1940 között Tordán megjelent
Aranyosszék című „politikai és társadalmi hetilap” folytonosan közölt helyismereti anyagot. Ugyanakkor a vidék iránti országos érdeklődésről is tájékoztatta olvasóit. Az 1990ben újraindult, 25 számot megért újság is állandó rovatban közölt folklórszövegeket.
A 20. század első éveitől a tudományos érdeklődés erősödik. Nagy tudományos munkák (Magyarság Néprajza, Magyar Néprajzi Lexikon), szaklapok (Ethnographia, Néprajzi Értesítő, Néprajzi Látóhatár, Korunk, Művelődés, Székelyföld, Magyarságkutatás),
konferencia kiadványok tartják számon Torda vidékét. Az etnográai irodalom a következő
témákat érinti: a tordai és aranyosszéki nyelvjárás, az építőáldozat emlékei Tordán, népi
gyógyászat, népi építészet, népviselet, díszítőművészet, a kerámia, a torockói bányászat
és vasművesség, népzene, néptánc, népi írásbeliség, templomfestészet, hiedelem, farsang.
Szó esik a tájegység történelméről, népességi viszonyairól, törvénykezési gyakorlatáról,
oktatástörténetéről, egyháztörténetéről, sajtótörténetéről, helynévanyagáról.
Kik kutattak Aranyos-vidéken? Kik írtak Aranyos-vidékről? Mindössze néhány nevet
sorolunk a sok közül: Kövendi Weres Sándor, Borbély Sándor, Borbély György, Téglás
István, Téglás Gábor , Viski Károly, Gyallay Pap Domokos, Ady László, Murádin László,
Bágyoni Szabó István, Imreh Lajos, Zsigmond Győző, Komáromi Tünde, Keszeg Vilmos.
Irodalom
Ady László
1930 A székelyföldvári református egyházközség története. Torda
Borbély István
1927 A régi Torockó. Cluj
Fejér József
2000 Aranyosegerbegy fejlődése és történelmi múltja. Hiperborea, Torda
Gudor Lajos, id. – Gudor Péter
2007 Aranyosgerend. Hiperborea, Torda
Hantz Lám Irén
1998 Torockó. Útikalauz. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár
Kelemen Lajos
1927 Torockószentgyörgy és emlékei. Pásztortűz XIII. 2.sz. 28-32.
Kövendi Weres Sándor
1891 Torda őscsaládai. Kolozsvár
Magyari Hunor – Veres Tünde
2012 A Tordai Református Egyházmegye templomai. Székelyudvarhely
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Márkodi Siklódi Sándor
1999 Felvinc. Emlékezetre méltó dolgok. Maiko, Bukarest
Nemeş, M.N. – Bujor, E. – Mera, L. – Lechinţan, V. – Deac, V. – Suciu, A.
1998 Câmpia Turzii. Istorie, Cultură, Civilizaţie. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca
Ravasz István
2002 Háború Észak-Erdélyben. 1944. Petit Real, Budapest
Téglás István
2005 Téglás István jegyzetei. Régészeti feljegyzések I. 1–2. Scientia, Kolozsvár
Zsigmond Győző (szerk.)
2000 Harasztos. Medium, Sepsiszentgyörgy

Természeti környezet

Mind domborzati, mind éghajlati szempontból az Aranyos vidéke az Erdélyi-medence
részét képezi. A nagyobb folyók (Maros, Szamosok, Aranyos, Küküllők, Olt) széles völgyei tektonikai törésvonalak mentén alakultak ki. Ezek és mellékvizeik szabdalták fel az
Erdélyi-medence felszínét, faragták és hozták létre a mai felszín változatos formakincsét.
Vidékünk szűkebb értelemben a Mezőség és a székások vidéke elnevezésű természeti-földrajzi tájegység részét képezi, ezen belül a Fogarasi-, Szebeni-havasok és a Torockói-hegység előterének nevezett tájegység része. Egységét a rajta átfolyó Aranyos és

50. A Szindi-tó
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ennek mellékfolyói adják meg. A domborzat átlagos magassága 300–500 m. Torda 330,
Aranyosgyéres 300 m magasságban fekszik. (Egyéb értékek: Lóna 328, bágyoni domb
440 m.) A vidéket nyugaton lezáró Torockói-hegység szikláinak magassága: a Székelykő
1128 m, az Ordaskő 1249 m magas.
Korábban felsoroltuk már az Aranyos-vidéket átszelő folyóvizeket. Itt csupán az állóvizeket kell még kijelölni a vízrajzi térképen. A sótárnák beomlása következtében Torda
keleti határában sóstavak keletkeztek. Az öt tó a Dörgőnek nevezett határrészen helyezkedik el. A földcsuszamlás következtében keletkezett a Mészkői- és a Szindi-tó. További,
a horgászok által látogatott tó található Kercsed és Bágyon határában.

51. A Dörgő

Az Erdélyi-medence éghajlata mérsékelt kontinentális jellegű. Ennek az éghajlattípusnak az alábbi jellemzői vannak: a tél hideg és nedves; a legmelegebb nyári hónap
középhőmérséklete 22 C° körül van; a legbőségesebb csapadék nyár elején hull, csapadékban legszűkösebb a télutó. Az évi középhőmérséklet 9-10 C°. A legmélyebb téli
(abszolút minimum) hőmérsékleti érték –32,5, a legmagasabb nyári (abszolút maximum) pedig 38 C° körül van. Az évi abszolút hőmérséklet ingadozás (a legalacsonyabb
és legmagasabb hőmérsékleti érték közötti különbség) eléri, újabban gyakran meghaladja a 70 C°-ot.
Az Erdélyi-medencében az évi csapadékmennyiség átlaga az 1896–1955 közötti időszak adatai alapján 600–700 mm között ingadozott. A tordai átlag ez alatt az átlagérték
alá süllyedt, 552,0, az aranyosgyéresi átlag pedig 538,7 mm volt.
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52. Alsó- és Felsőszentmihály

Alább két klímadiagramot közlünk. A vízszintes tengelyen a hónapok nevét soroltuk
fel. A bal oldali függőleges tengely a hőmérsékleti értékeket (C°), a jobb oldali pedig a
csapadékmennyiséget (mm) jelöli. A diagramról leolvasható, hogy Torda környékén az
április és augusztus közötti időszak száraz időszak, amikor a lehullott csapadék nem fedezi a párolgás útján elvesző vízmennyiséget és a növényzet vízszükségletét. Aranyosgyéres

53–54. Klímadiagramok. Csűrös István rajzai
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környékén ez a száraz időszak októberig nyúlik ki. (A diagramon a hőmérséklet görbéje
túlhaladja a csapadékmennyiség oszlopát.) Kolozsvár diagramja ezzel szemben kiegyensúlyozott: itt a nyári hónapok csapadékmennyisége is fedezi a növényzet szükségletét.
(A diagram Torda esetében az 1896–1955 közötti, Aranyosgyéres esetében az 1941–1956
közötti értékek gyelembe vétele alapján történt.)
Az Aranyos völgyében a szél általában dél–nyugat irányban fúj, a Maros völgyének
közelsége miatt. A szél átlagos sebessége 4,3 m/s.
Aranyosszék domborzatának kialakulásával kapcsolatban Tulogdy János 1925-ben
megjelent, Erdély geológiája című munkáját idézzük.
„Erdély középső részén – a hegyek által körülzárt alacsonyabb dombos területen – régen tenger volt. Ha ezen a területen vizsgáljuk a dombok anyagát: mészkövet, homokos,
kavicsos, agyagos rétegeket, szürkéskékes meszes agyagokat; palákat, márgákat találunk.
Ezekben a tengeri halak, kagylók, csigák és tengeri moszatok megkövesedett maradványait, kövületeit gyűjthetjük. E rétegek közt találjuk a kősó és gipsz előfordulásokat is, és
ezekből a rétegekből tör fel a földgáz is.
Mindezek azt bizonyítják, hogy e területen sok évmillióval napjaink előtt tenger volt.
[…]
A későbbi korokban a mélyben megrekedt láva anyagának átalakító hatása, mélyből feltörő vastartalmú oldalak hatása következtében keletkeztek Torockó körül […] a
vasérctelepek[…]. A Marossal párhuzamosan, tőle északra keletkezik egy hatalmas törés,
melynek mentén a mai Túri-hasadék déli oldalától a Székelykő mellett végighúzódva […]
nagy erővel tör a felületre a láva-anyag. A mészkőben folyó, felszín alatti vízrendszerek, barlangi patakok alakították ki a Bihar-hegység gyönyörű karszt-tüneményeit: a Meleg-Szamos forrásvidékén a Csodavárat és a Galbinát. Ebben vannak a Tordai- és Túri-hasadék,
a Runki-szoros, a Mészkő, Intregáldi-szoros, a Sebes-Kőrös Rév környéki völgye, melyek
részben barlangi eredetű beszakadás, részben bevágódás folytán keletkezett völgyek. […]
A mélyebb tengerből lerakódott, főképp nummuliteszekből álló lerakódásokat találunk.
Ez egy apró egysejtű állatkának, foraminiferának a háza, mely fejlődésével kapcsolatban
folyton tovább növelte vázát és csak a spirálisan csavarodó ház utolsó kis rekeszében élt.
A nép szerint az ellenséget üldöző Szent László imájára változott át a menekülő ellenség
által elszórt pénz kővé. Innen a Szent László pénze elnevezés. A szubtrópusi éghajlat a
nagy sós tó vizét gyorsan párologtatja, besűríti. Az elpárolgott víznél kevesebb lévén a
szárazföldről befolyó vizek tömege, a tó vize nem tudta oldva tartani magában a feloldott
ásványi anyagokat. Torda környékén Mészkőnél vastag gipsz rétegek váltak ki a vízből. A
Torda melletti koppándi és a békási gipsztelepek és a velük előforduló bitumenes, szerves
anyagokat tartalmazó mészkő érdekes ásványok lelőhelye. A bepárolgás további fokozódásával a vízben feloldott konyhasó anyag is lerakódott a folyton sűrűbbé váló vízből, valószínűleg összefüggő rétegben a medence aljára. Ezt bizonyítja az, hogy az egész medence széle felé köröskörül egymásután sorakoznak a kősóbányák, sósfürdők, sósforrások.
Désakna, Kolozs, Torda, Marosújvár, Balázsfalva, Vízakna, Udvarhely, Korond, Parajd,
Szováta és Idecsel-fürdő. A régibb kősóbányák felhagyott, beomlott üregeiben vannak
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Erdély sóstavai, sósfürdői. […] Tordán a cementgyárban a tengerben lerakódott meszes
anyagot, a márgát, mészkővel és kevés gipsszel kellő arányban keverik, megőrölve vízben sűrű péppé alakítják. Azután földgázzal fűtött forgó hengerkemencékben 1500 fokon
kiégetik és nom lisszté őrlik. Ez a cement. Ez vízzel keverve megszilárdul, még vízben
levő építkezéseknél is. Kaviccsal is keverve betont kapunk.”
Feladat. Tulogdy János művének alapját az a tudományos megállapítás képezi, hogy hajdan az Erdélyimedencét tenger borította. E tenger vizének következtében a talajban különböző módosulások következtek be. Ismételjétek el, hogyan keletkezett a Tordai- és a Túri-hasadék, a Szent László pénze, a mészkői és
a koppándi gipsz, a torockói vasérc, a tordai só, hogyan készült a tordai cement.

Növényvilág

Növényzeten (vegetáció) egy vidéken élő növények megoszlását értjük. A növényzet az
élővilág részeként hozzájárul egy táj képének, a tájban élő állatok és emberek életének
meghatározásához. A növényzet alapegysége a növénytársulás. Egy település határában
a rét, az erdő, a patakpart növénytársulása eltér egymástól. Az egyes társulásokon pedig
a növények kölcsönösen meghatározzák egymást. A növényzet alapja a óra, amely egy
jól körülhatárolt területen előforduló növényfajok összessége. A óra alapegysége a faj.
Az Erdélyi-medence órája kb. 2000 fajból áll. Ezek a fajok különböző eredetűek, különböző térségben ismertek.
Az Európa és Ázsia északi mérsékelt égövének növényei közül vidékünkön az alábbiak
fordulnak elő: fák: a nyír (Betula verrucosa), a nyár (Populus), a füzek (Salix) különböző fajtái, a madárcseresznye (Cerasus avium), a galagonya (Crataegus monogyna), a
farkasboroszlán (Daphne mezereum); erdei virágos növények: kakasmandikó (Erythronium dens-canis), erdei ibolya (Viola silvatica), orvosi veronika (Veronica ofcinalis);
réti növények: réti lóhere (Trifolium pratense), vadmurok (Daucus carota), lándzsalevelű útifű (Plantago lanceolata), réti boglárka (Ranunculus repens), sásfajok (Carex); utak
szélén a közönséges kutyatej (Euphorbia cyparissias), ligeti zsálya (Salvia memorosa),
gyermekláncfű (Taraxacum ofcinale), a martilapu (Tussilago farfara), fehér árvacsalán
(Lamium album).
A mérsékelt éghajlatú Európa az őshazája az alábbi növényeinknek: fák: kocsányos
tölgy (Quercus robur), kislevelű hárs (Tilia cordata), mezei juhar (Acer campestre), berkenye (Sprbus aucuparia), vadalma (Malus silvestris), vadkörte (Pyrus pyraster), fagyal
(Ligustrum vulgare), kecskerágó (Euonymus europaea), mogyoró (Corylus avellana),
kökény (Prunus spinosa); erdei virágok: harangvirág (Campanula trachelium), feketéllő
lednek (Lathyrus niger); hegyi rétek virágai: zergeboglár (Trollius europaeus), őszi kikerics (Colchicum autumnale); ártéri réteken: orvosi nadálytő (Symphytum ofcinale), réti
sás (Carex distans), vízi nőszirom (Iris pseudacorus).
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k. Berki szellőrózsa; l. Medvehagyma. Pázmány Dénes rajza
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Európa lombhullató erdőségeinek fái közül nálunk is megtalálható a nagylevelű hárs
(Tilia platyphyllos), a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus). A nedves erdei talajon megél
a hóvirág (Galanthus nivalis), a széleslevelű salamonpecsétje (Polygonatum latifolium),
az erdei kutyatej (Euphorbia amigdaloides), az orvosi tüdőfű (Pulmonaria ofcinalis), a
sárgavirágú árvacsalán (Galeobdolon luteum). A száraz rétségen, sziklás talajon található
meg a barátszegfű (Dianthus carthusianorum), akárcsak a bábakalács (Carlina acaulis).
Az Északi-sarkot övező, hidegebb éghajlati övezetből származó növényeink: mocsári zsurló (Equisetum palustre), erdei zsurló (Equisetum silvaticum), a gyöngyvirág
(Convallaria majalis), a madársóska (Oxalis acetosella), a málna (Rubus idaeus).
Az Ázsiában és Kelet-Európában elterjedt (kontinentális), a vízhiányt könnyen elviselő, leromlott talajon is megélő növényeink: az árvalányfajok (Stipa), nyúlárnyék
(Asparagus ofcinalis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), lila ökörfarkkoró (Verbascum
phoeniceum), szőrös peremizs (Inula hirta).
Egyéb növények. A keleti száraz éghajlatot és a Földközi-tenger vidékének nedves éghajlatát egyaránt elviselő növényünk az ördögszekér (Eryngium campestre). A Földközi-tenger északi vidékén volt őshonos a som (Cornus mas), a pipacs (papaver rhoeas), a
bükköny (Vicia), míg a sárga virágú teleki virág (Telekia speciosa) a Balkán félszigetről
húzódott fel hozzánk. Meleg és csapadékos, nyugati (atlanti) eredetű növényeink: a közönséges kankalin (Primula acaulis), a borostyán (Hedera helix).

56–60. Gombák. Veress Magda rajzai

78

I. FEJEZET. ARANYOS-VIDÉK

Környezetvédelem

Az Aranyos folyó mentének természeti világát az ember sokszor veszélybe sodorja.
Az Aranyos felső folyásán (Abrudbánya, Topánfalva) található, valamint a tordai és
aranyosgyéresi gyárak felépülése óta az Aranyosba és a mellékpatakokba ömlesztett ipari
szennyvíz, vegyi anyag gyakran okozta a vízi élőlények halálát. Az Aranyosvidék című
hetilap már 1910-ben szóvá teszi a sörgyár okozta vízszennyezést.
Tordán a cementgyár kéményeiből elszálló por évtizedeken keresztül szennyezte a
levegőt, mindaddig, amíg az 1990-es évek végén a gyár nagyobb része felszámolódott.
Hasonlóan egészségtelen körülményeket teremtettek a Vegyi Üzemek.
A falvak határának természetes órája és állatvilága vegyszerek, gyomirtó szerek használata miatt került veszélybe. A bozótosok, a lápok felszámolása, akárcsak a meggondolatlan erdőirtás szintén felmérhetetlen károkat okoztak. Az orvvadászat jelentősen hozzájárult egyes állatok (nyulak, őzek) számának megcsappanásához.
A veszélyeztetett élőlények ismeretének, a természettel szembeni felelősség hiánya
miatt a turizmus is károkat okoz a természetben. Utak szélén, folyók, patakok partján,
kirándulóhelyeken gyakran látni szemétkupacokat.
Feladat. 1. A felnőttekkel való beszélgetés alapján vegyétek számba az utóbbi évtizedekben eltűnt vagy
veszélybe került növényeket, állatokat, rovarokat. Beszélgessetek el arról, hogy milyen megoldás segítené
visszahonosításukat.
2. Az osztályban beszélgessetek el arról, hogyan kell viselkedni a természetben.
3. Vegyétek számba, hány növényt ismertek környezetetek órájából. Az áttekintést több szempont
érvényesítésével készítsétek el (pl. termesztett növények, vadon termő növények; dísznövények, az étkezésben, a gyógyításban, az állattenyésztésben használt növények, gabonafélék; erdők, legelők növényei,
vízi növények stb.) Jegyezzétek fel a növények helyi megnevezését, valamint hivatalos nevét.
Irodalom
Csűrös István
1974 Az Erdélyi-medence növényvilágáról. Dacia, Kolozsvár
1990 A Tordai-hasadék növényvilága. Aranyosvidék I. 11. sz. 1., 4.
Koch Antal
1890 Torda vidéke. Budapest
Munteanu, Laviniu dr. – Stoicescu, Constantin dr. – Grigore, Ludovic
1978 Ghidul staţiunilor balneoclimatice din România. Editura Sport-Turism, Bucureşti
Pap Domokos
1909 Torda és környéke. Turista kalauz. Torda
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II. fejezet
Életforma

Tematika: Az életkörülmények változása – Anekdoták – Gazdálkodás: földművelés, állatartás, ipar

Beteggondozás

Ebben a fejezetben azt tekintjük át, hogyan jelentek meg és terjedtek el az életkörülményeket javító tényezők.
A betegségek, az emberi szervezet erőnlétében és a szervek, a pszichikum működésében bekövetkező rendellenes működések az élet velejárói. Az egészségről és a betegségről
való vélekedés, a betegekről való gondoskodás koronként és társadalmanként változik.
A magyar népi orvoslás legkorábbi rétege a pneumatan, amely szerint a betegség a
levegőben terjed, a szél terjeszti. A betegség gyógyítása a lélegeztetéssel, a ráfújással történik. A pneumatannak nevezett korszak után a 10–17. század között a humorális betegségfelfogás következett, amely szerint a betegséget a szervezetben felgyűlt nedvek, a
rossz vér, az epe, valamint a nedvek hiánya okozza. Ebben a korszakban a betegségeket
érvágással, különböző folyadékokkal (tea, bor) kezelték. A 18. századtól terjedt el a betegségeknek a kórokozóktól való eredeztetése (piszok, bacillus). Ezt nevezik a szomatikus
(materiális) betegségértelmezésnek.
Tudjátok-e, hogy az erdélyi orvostudomány kezdetei a 16–17. századra nyúlnak viszsza? Melius Juhász Péter debreceni püspök Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól című, a növények gyógyhatását összefoglaló munkája
1578-ban jelent meg Kolozsváron Heltai Gáspárné könyvnyomtató műhelyében. Szintén
az 1570-es években készült Lencsés György Ars Medica (Az orvoslás művészete) című
munkája. A 17. század legjelentősebb erdélyi orvosa Pápai Páriz Ferenc, aki nem orvosok, hanem „sok igyefogyott szegényeknek hasznokra”, „mennyire lehetett, értelmesen
és világosan, magyar nyelven” írja meg Pax corporis (A test békéje) című könyvét (1690).
Európa-szerte, s így Magyarországon is, a betegek, a testi fogyatékosok, a szegények
és az aggastyánok felügyelését és gondozását hosszú ideig, az 1500-as évekig egyházi intézmények (szerzetesrendek és világi papság) vállalták és végezték. A kórházak létrejötte
a városok kiépülésével van összefüggésben. Kezdetben egy kórház csupán mintegy 20
beteget tudott fogadni. A kórházak száma 1526 után nőtt meg.
Az orvostudományi ismeretek oktatására és az orvosi praxisban való alkalmazására Mária Terézia és II. József felvilágosult abszolutista uralkodók fektettek nagy hang-
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súlyt. Mária Terézia 1775-ben rendelte el, hogy a Kolozsváron működő egyetem jogi és
bölcseleti kara mellett orvosi kar is működjék. Járványellenes intézkedéseket foganatosítottak, növelték a képzett orvosok, gyógyszerészek, sebészek, bábák számát. 1752-ben,
1770-ben, 1774-ben felülvizsgálták a működő egészségügyi személyzet képzettségét. A
nép között anyanyelven felvilágosító egészségügyi irodalmat terjesztettek. Az Erdélyben folyó orvosi képzés egyik kiemelkedő alakja Osztrovics József tordai okleveles
sebész és bábamester, aki 1778-ban Bécsben szerzett képesítést. 1790-től a kolozsvári
intézetbe nevezik ki, „oly véggel, hogy ottan az anatómiát, chirurgiát és bábamesterséget magyar és oláh nyelven is tanítsa.” Osztrovics azonban különböző nehézségekre
hivatkozva az állást elutasítja. Az oktatást végül a tordai születésű Horváth Ferenc vállalja el, aki a pesti egyetemen 1788-ban tett sebészi vizsgát. Ezekben az évtizedekben
kerül napirendre a védőoltás, a gyógyvizek használata, a fürdőzés egészségre gyakorolt
hatása, a testedzés fontossága, a környezet higiéniája, a környezeti tényezők (füst, por)
ártalmas hatása.
A tordai beteggondozás távoli hagyományokra vezethető vissza. Az első kórház 1896ban épült fel vármegyei kórházként, majd a sebészeti kórház épülete 1908-ban. (Az előbbi
a Kolozsvár felé vezető út jobb, az utóbbi a bal oldalán fekvő épület.) 1984-ben készült
el a nyolcemeletes kórházi épület, amely további 430 beteg befogadására volt alkalmas.
E kórház működését a mellette található poliklinika, mentőszolgálat és ügyeleti szolgá-

61. A tordai kórház
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lat könnyíti. Péter H. Mária gyógyszerésztörténeti kutatásaiból tudjuk, hogy a lászlófalvi
Velits család öt generáción át 7 gyógyszerészt adott Torda városának, az 1700-as évek
végétől a 20. század közepéig.

62. A tordai kórház alapítási emléktáblája

63. A Velits gyógyszerészcsalád síremléke az ótordai
temetőben

Aranyosgyéresen a betegellátást hosszú ideig magánorvosok végezték. Az első orvosi
rendelő a vasúti alkalmazottak számára létesült 1893-ban. 1893–1919 között két orvos
látta el a feladatokat: Szilágyi János és Féder Vilmos. Ugyanebben az időben, e rendelővel párhuzamosan a község lakossága számára is nyílt orvosi rendelő. A Sodronyipari Rt
megalakulásával (1921) újabb orvosi rendelő létesült. 1945-ben 15 ággyal rendelkező szülőotthon nyílt meg a településen. 1950-ben öt szakorvost foglalkoztató poliklinika kezdte
meg működését. A település városi rangra emelése után (1952) jutott városi kórházhoz.
Ez előbb, 1954-ben három régi épületben kezdett működni. Ugyanekkor kezdte meg működését a mentőszolgálat és az állandó ügyelet. A jelenlegi modern épület (poliklinika
és kórház) felépítésére és átadására 1982-ben került sor. Az első gyógyszertár 1883-tól
működött a településen. Tulajdonosa Tomcsik okleveles gyógyszerész volt. A 20. század
első felétől Dénes Ferenc gyógyszertára is a lakosok rendelkezésére állt.
Torockón az első gyógyszertárat Fodor Mózes gyógyszerész-orvos vezette 1905-től.
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Feladatok. A szakorvosi beteggondozás elterjedése előtt betegség esetén népi specialisták vállalták el a
betegségek gyógyítását. A népi orvoslás vitathatatlan pozitívumai között kell említenünk a beteg panaszainak meghallgatását, a vele szembeni fokozott gyelmet. A kezelésnek ezt a formáját ma pszichiáterek
végzik. A népi gyógyítók között voltak azok a kirurgusok, akik az ínrádulást, a csontcamot kenéssel (ma
masszázsnak nevezzük), a csonttörést sínbe szorítással gyógyították, valamint eret vágtak, fogat húztak.
Egy másik csoportjuk pedig füvekkel (gyógynövényekkel), készítményekkel gyógyította a betegségeket.
Ennek a tudásnak egyik része ma kultúrtörténeti kuriózum, másik része pedig méltatlanul feledésbe merült, hasznosítható tudás.

64. Gyógynövény árus a tordai piacon

Készítsetek dolgozatot Népi gyógyászati tudás, népi gyógyítók a településemen címmel. A dolgozat megírásához állítsatok össze kérdőívet, majd ezt kérdezzétek ki több személytől. A megkérdezettek
között legyenek férak is, nők, idősek és középkorúak is. A dolgozatot két fejezetre kell osztani. Külön
tárgyaljátok a. az állatgyógyítást és b. a humángyógyászatot. A kérdéseitek között szerepeljenek a következők. A. Milyen betegsége lehet a tehénnek, a lónak, a disznónak, a juhnak, a majorságnak? (A betegség
nevét pontosan, betűhíven jegyezzétek fel.) Mi okozza a betegséget? (kórokozók) Miről ismerhető fel a
betegség? (tünetek) Hogyan kezelhető a betegség? (gyógymód, gyógyszer) Ki szokta gyógyítani? (fér,
nő; specialista) A környéken ismertek-e híres állatgyógyászt? Kellett-e zetni a gyógyításért? B. Milyen
betegségeket ismernek környezetetekben? A test külső sérülései (vágás, ütés, cam, törés, fagyás, hűlés).
A bőr betegségei; légzőszervi betegségek; emésztőrendszeri betegségek; a látás, a hallás sérülése; a szív- és
érrendszeri betegségek; a belső szervek (máj, tüdő, vese, belek stb.) betegségei; fertőző, ragályos betegségek; nemi betegségek; idegrendszeri betegségek, búskomorság, alkoholizmus; a terhesség és a szülés.
Gyógyíthatatlan betegségek. Az előbbi betegségek kórokozói, tünetei. Ki gyógyította a fenti betegségeket?
Hogyan? Honnan, kitől szerezte tudását? Kik gyűjtötték a gyógynövényeket? Mikor? Értékesítették? Milyen gyógynövényeket ismernek? Mire használják?
Amennyiben a gyűjtést riportermagnóval végzitek, rögzítsetek olyan történeteket, amelyek a megbetegedést, a gyógyulást, a kórházi élményeket részletezik. Érdeklődjetek arról, hogy vidékünkön kik voltak
a leghíresebb orvosok, gyógyszerészek.
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Olvasmány. A növésben visszamaradt, angolkóros, testi hibás gyermekeket régebben váltott gyermeknek nevezték. Az elnevezés abból a meggyőződésból ered, hogy az újszülöttet a szükséges óvintézkedés
hiányában az ördög a maga fattyával cserélte ki.
A Torda vármegyei levéltárban perirat maradt fenn az 1803-as évből, amely egy, Aranyosgyéresen a
sütőkemencében elégetett öthetes gyerek halálának körülményeit tisztázza. A kolozsvári Főkormányszék
a következő rendelkezéssel írta elő a törvényszéki kihallgatást: „elfogatott F.S.-t és feleségét, nemkülönben keresztesi lakos B. I.-t a közönséges tömlöcben bátorságos őrizet alatt tartassák, őket legottan szelíd
vallomás alá vétessék, és a fennforgó szomorú eset környülállásait szorosan nyomoztassák ki.”
Íme az „orvos”, a 22 esztendős keresztesi B.I. vallomása.
„2. Hol és miért fogattattál el és hozottatál tömlöcre?
2. Fogattattam el Gyéresen azért, hogy ottan egy gyermeket elégettem.
3. Miért égetted el és mi formán azon ártatlan gyermeket?
3. Az én vétkem vitt réája. Egy lapátra kötöttem hárskötéllel, s úgy vetettem az égő kemencében, azért,
hogy váltott volt.
4. Mit értesz azon szólásformáján, hogy váltott volt, és miből esmerted meg?
4. A nyelvéről és szeme járásáról esmertem meg, hogy váltott.
5. Micsoda jegyeket esmertél meg rajta?
5. A lábai is kicsidek és vékonyak voltak, a nyelve fekete és éles volt, mint az ökörnek.
6. Elégett-é azon gyermek, hogy a kemencében vetetted, s ú volt-é vagy léány?
6. Mihelyt a kemencébe vetettem, egyszer megnyikkantotta magát, s azonnal odalett s elégett. Léány volt.
7. Hát miért és mi okból cselekedted ezen istentelenséget?
7. Ezt én azért cselekedtem, hogy azon gyermeket ördögnek tartottam lenni, s elhitettem ezeknek
szüléjeket, hogy az ő gyermekeket az ördüg elragadván, ezen elégett gyermeket hatta helyiben. És úgy
vélekedtem, hogy az ördög az elvitt gyermeket visszahozza.
8. Hát visszahozta-é az ördög azon gyermeket, melyet állításod szerint szüléjektől elvitt?
8. Nem hozta. Én ezt a próbát megtettem, az istentagadó hozza-é vagy sem?
9. Készítetted-é ezen ártatlan kisdedet valamivel és hány nap? Micsoda prabát vittél véghez azelőtt,
még elégetted?
9. Egyébbel nem készítettem, hanem elöl a hajából kivágtam, és azt kérdeztem a szülejitől, ha lenne-é
hárskötelek? S azt felelték, hogy vagyon, s azzal a bölcsőhez kötöttem, még azelőtt egy nappal, hogy elégettem. És mikor a lapátra kötöttem, egy darabocska büdöskövet is tettem a szájába, sőt azt is mondottam, hogyha hárskötelek nem lenne, én igazítom. De mint mondám, volt hárskötelek.
12. Tudsz-é te valamiféle mesterséget, ha igen, hol tanultad és micsoda mesterséget tudsz, beszéld elé.
12. Az orvosi mesterségen kívül más mesterséget nem tudok, ezt pedig az Isten küldte nekem, mely
által esmérem a füveket is.
14. Micsoda álmot láttál akkor és mi formán jelentetett meg néked?
14. Az angyal jelent meg nékem, ketten lévén fejér ruhában, és azt mondották: Néked az Istentől hatalom adatott, hogy esmerd meg a füveket és gyógyíts.
15. Ezen cselekedeten kívül, állításod szerint, kikből űztél ördögöt? Láttál-é az életedben ördögöt s
beszéltél-e véle?
15. Gyéresi Sz. E. feleségiből űztem ki ördögöt. Nem beszéltem véle, mert azon asszonyember pendelye kötőjivel megkötöttem, hogy ne beszélhessen.”
Az orvosra kimondott ítélet a következő volt: „Feje hóhír keze áltol elüttettessék”. (A perirat feldolgozása: Kiss András: Tudósítás 1803-ból a váltott gyermek elégetéséről. In: Uő: Források és értelmezések.
Kriterion, Bukarest, 1994. 241–261.)
Olvasmány. A települések köztisztaságát korai rendeletek biztosították. Egy 1675-ben kelt rendelet Torda lakóinak megtiltja a trágyának az utcán való felhalmozását, a tapasztani való sárnak az utcáról való
beszerzését.
1907-ben nyomtatott formában lát napvilágot Torda rendezett tanácsú város Járda-szabályrendelete. Ez a k0vetkezőkre kötelezi a város lakóit: a házuk és telkük előtti járdát naponta megseperni, télen a
havat elseperni, a járdát homokkal vagy fűrészporral szórni be, a szemetet az arra kijelölt helyre gyűjteni,
a ház előtti vízlefolyót kikövetkezni, tisztán tartani, a gyomot eltüntetni. Tilos volt a zsiradék, olaj, tej,
trágyalé, moslék kanálisba való öntése.
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Irodalom
Keszeg Vilmos
1981 A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti
Dolgozatok 1981. Kriterion, Bukarest. 97–117.
Oláh Andor
1986 Újhold, új király!’’ A magyar népi orvoslás életrajza. Gondolat, Budapest
Spielmann József
1976 A közjó szolgálatában. Művelődéstörténeti tanulmányok. Kriterion, Bukarest

Fűtés

A földgázat Kissármáson találták meg 1909-ben. A Kissármás–Torda közötti földgázvezeték 1914-ben épült meg. Ez év április 3-án először nyitották meg a városban a gázcsapokat. Torda mind az országban, de mind Európában az első, földgázhalózatra kapcsolt

65. Gázkút Kissármáson
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66. A Distrigaz Nord aranyosgyéresi székháza

város volt. Európában az első város volt, ahol az utcai világítás a gáz segítségével történt.
Ugyanebben az időben Aranyosgyéres is földgázhoz jutott. Egyelőre azonban csupán a
malomba történt meg a bevezetése. A földgázat a családi házak fűtésére az 1917-es évtől
kezdték használni.
1954–1958 között a vezetékhálózat bővítésével a földgáz a falvakba is eljutott. Ebben az
időszakban kapcsolták be a hálózatba Harasztos, Aranyosgerend, Aranyosegerbegy, Lóna,
Detrehemtelep lakosságát. Alsó- és Felsőszentmihály, Sinfalva, Aranyospolyán 1960-tól
részesült a földgázban. Várfalván 2005 őszén vált lehetővé a földgázzal való fűtés.
Olvasmány. A földgáz használata vidénkünkön is jelentős fordulópontnak bizonyult. A nyílt tűzhelynek
zárt tűzhellyé való átalakítása már korábban lezajlott. A füstelvezetés következtében (a 19. század) a lakóházak szerkezete, a falak díszítése megváltozott. A gázfűtés lehetővé tette a természeti környezet (erdők,
fák) óvását, felszámolta a szénkereskedést.
A földgáz bevezetése után számtalan balesetre került sor. A környéken számontartott tragédiák közül
a legemlékezetesebb a tordai Füssy nyomdában bekövetkezett robbanás volt 1917-ben. Erről így számol be
a korabeli sajtó. „Borzalmas földgázrobbanás. A katasztrófa áldozatai. Tizenhárom halott, tizenkét sebesült. Rombadőlt ház, elpusztult üzletetek. Érzékenyen sújtotta a katasztrófa lapunkat is. Papírkészletünk
elpusztult, egész kiadóhivatali felszereléseinkkel, könyveinkkel, címszalagjainkkal együtt s most összes
előzetőink címeit újból kell állítsuk, s lapunk ilyen maradék – szükség – papírra nyomul, amég már –
reméljük – Budapestről kapni fogunk megfelelő papirost.” (Aranyosvidék, 1917. III. 31.)
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Világítás

Torda 1903-tól kezdődöen rendelkezett villanyárammal. 1950-ben villanyvezetéket kapott Aranyospolyán, Alsó- és Felsőszentmihály, Szind, Koppánd. 1965-ben a hálózat további bővítésére került sor. Torockóra 1968-ban jut el az elektromos áram.
Olvasmány. Az elektromos áram eredete, mibenléte hosszú ideig értetlenkedést váltott ki. Ezzel kapcsolatos az alábbi anekdota.
Torda városa 1904–1905-ben kezdett berendezkedni villanyvilágításra. Az első telep a Vigadó (ma
városi színház) mögötti udvarra épült, erőgépei azonban csak a város központját és a főútvonalat látták
el. Városszerte nagy volt a készülődés a bemutatásra. Széll Miska városi főmérnök mindent elkövetett,
hogy a villanyvilágítás korszerűségéről meggyőzze a bámészkodó hallgatóságot: vázolta az izzószálas égők
előnyét a petróleummécsekkel szemben, Boczoni, a jólnevelt újtordai polgár, városi tanácsosi hangján
egyszer csak megszólal. „Mérnök úr, nekünk ne ezeket magyarázza, ezeket üsmerjük, de azt mondja meg,
abban a vékony derótban miként cirkulál az a petróleom?” (Kovrig K. – Szabó I./1975)

Vízszolgáltatás

Orbán Balázs feljegyzéséből tudjuk, hogy Tordán sótartalma miatt a kutak vize alkalmatlan volt ivásra. Ezért a város lakossága az Aranyosból merítette az ivóvizet. „A szállítás nehézségeit mozgó vízvezetékkel győzik le a tordaiak. E vízvezetéket egy csomó szamár által
vont kétkerekű taliga alkotja, melyeken gyermekek szállítják hordókban és puttonokban
az Aranyos vizét a városba szét; minden háznál vannak nagy korsók és víztartó medencék
a pincékben elhelyezve, amelyekben mindig hidegen és üdén áll a víz.” Tordán a római
korban épült vízvezeték mind a castrumot, mind a római telepet ellátta a környékbeli
forrásokból felfogott, alapcsövön vezetett vízzel. Újabb időben 1912-től kezdve működött
vízvezeték hálózat. Ennek kapacitását 1957-ben az alsó- és felsőszentmihályi víztisztító
megépítésével növelték. Igy vált lehetővé 1960-ban a vezetékhálózat kiterjesztése. Torockón 1984-ben épült meg a vízvezeték. Az 1990-es években hasonló módon, a határban
lévő víztartalékok felhasználásával több település lakossága jutott vízhez (Detrehemtelep,
Aranyosegerbegy).
Várfalván a falu határában előbuggyanó vizet több mint kétszáz éve hasznosítják. A
felszegi gazdák földalatti csatornán vezették a vizet a falu utcáira, konyhai fogyasztás, az
állatok itatása és a tűzvész elleni védekezés céljából. A vízre való felügyeletet, felhasználását 1793-ban jegyzőkönyvben rögzítették. Eszerint tilos volt az itatóvályúban lévő vizet
mosással vagy egyéb módon piszkolni, trágyalevet engedni bele; az itatás, vízmerítés, mosás az érkezés sorrendjében történt. A köztereken lévő vályúkat itt is, akárcsak Torockón,
Vajarnak nevezik.
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Közlekedés

A Maros völgyén végighaladó vasút az 1871–1873 közötti években épült ki. Ez Aranyos-vidék számára is lehetővé tette, hogy bekapcsolódjék az országos vérkeringésbe. A
Székelykocsárd–Kolozsvár közötti vasútvonal Harasztoson és Aranyosgyéresen érintette
vidékünket. Az első vonat 1873-ban haladt át az aranyosgyéresi állomáson. Az 1959–1961
közötti években a Kolozsvár–Székelykocsárd szakaszon a vasútvonalat megkettőzték,
1984-ben pedig elektromos hálózatra állították át. Az aranyosgyéresi vonatállomás ma 12
vasúti vonallal rendelkezik.

67. Az aranyosgyéresi állomás

Torda ez utóbbi vasútállomás által volt kapcsolatban a vasúthálózattal. 1910-ben tárgyalások folytak egy Aranyosgyéres–Torda–Újtorda–Felek–Szamosfalva kiegészítő vasútvonal megépítéséről, amely a Feleket 4,5 km-es alagúton vágta volna át. S bár Torda
ma nem rendelkezik utasszállító vonallal, érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy a vasútépítés hőskorában a tordai állomásról Budapest és Brassó irányába közvetlen járatok
indultak.
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1905-ben a tordai vasútállomás menetrendeje a következő volt:
Indulási idő/
Torda
4,00
7,20
9,35
14,30
14,30
18,25
19,58
21,50

Célállomás

Vonat

Kolozsvár – Budapest
Székelykocsárd – Brassó
Székelykocsárd – Brassó
Székelykocsárd – Brassó
Kolozsvár – Budapest
Székelykocsárd – Brassó
Kolozsvár – Budapest
Székelykocsárd – Brassó

személy
gyors
személy
személy
személy
személy
gyors
gyors

Az Aranyos völgyében az utazás hosszú időn keresztül tutajon történt. Erre vonatkozóan korábbról is rendelkezünk feljegyzéssel. Egy királyi rendelet 1378-ban kártérítést ír
elő a Gerendi család számára, miután a sót szállító hajók kárt tettek gátjaikban és malmaikban. Amikor Téglási Ercsei József 1836-ban utazást tesz Torda vármegye lupsai járásában, maga is tutajon utazik. A völgy az 1800-as évek elején csupán gyalogosan és lóháton
volt járható. A szekérút 1839-re épült meg. A Torda és Abrudbánya közötti „havasi vasút”
építéséről 1890-től kezdődően hosszas tárgyalások folytak. A város több alkalommal írt
ki pályázatot vállalkozók számára. 1892-ben Boncza Miklós a harmadik vállalkozó, aki
a pályázatot megnyeri. Azonban ismeretlen okokból ő is meghátrált a nehézségek előtt.
Több évtizedes huzavona után 1910-ben Tordán nagyszabású irodát rendezdtek be a vasútépítés ügyeinek irányítására, a Városerdőn pedig nagy barakkot építettek, ahova 1911
tavaszán 2000 munkás érkezett, s elkezdték az építési munkálatokat. E vasútvonal, s a
rajta közlekedő vonatok az 1990-es évek közepéig voltak használatban, amikor is a gyér
utasforgalomra való hivatkozással a járatokat beszüntették.
Az aranyosgyéresi repülőtér katonai célokat szolgál. Felszereltségét 2006-ban modernizálták. A közelben Kolozsvárt és Marosvásárhelyen működik repülőtér.

Kommunikáció

Fejlett tájékozódási képessége miatt a galambot az ókor óta használták üzenetek továbbítására. Egy galamb óránkét 45 km-es távolságot tesz meg. Az üzenetet és a levelet a
küldönc, a futár továbbította. A postai hálózat a 18. század második felében épült ki, s
száz év múlva, a kiegyezést követően tökéletesedett. A vezetékes távírót Samuel Finley
Breese Morse 1838-ban készítette el. Az első telefont A. G. Bell állította össze 1876-ban.
Magyarországon az első telefonhálózat Budapesten épült meg 1881-ben, 23 előzetővel.
Az első városközi összeköttetés 1893-ban jött létre.
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Torda, Aranyosszék és Torockó korán részesült a posta szolgálataiban. Torockón a
Zsakó család 1850-től látott el postamesteri tisztséget.

68. A tordai posta épülete a 20. század elején

Aranyosszék a telefon előnyeit is korán, a 20. század legelejétől kezdte élvezni. Tordán, Torockón, Felvincen 1894-től kezdett működni. 1910-ben már a Torda környéki
falvak is lázasan gyelték a telefonhálózat felállítását. 1907-ben telefon vonalat kapott
Aranyosgyéres, Alsódetrehem, Tordatúr. A maroktelefon használata az 1990-es években
terjedt el.
Feladat. Beszélgessetek el arról, hogy a vasúthálózat mennyiben befolyásolja egy település, egy vidék
gazdasági életét, a rokoni, baráti kapcsolattartást, a munkahelyválasztást, a kulturális életet és a turizmust. Ismerőseitek életéből keressetek érveket a kérdés megválaszolásához.
Pető Sándor 1847-ben, a magyarországi vasúthálózat építését látva írta Vasúton című versét. Olvassátok el a verset, s indokoljátok a költő alábbi lelkes felszólítását:
Száz vasutat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.
Ezek a föld erei,
Bennök árad a műveltség.
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.
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Anekdoták

A Tordai Újság egyik cikkírója 1910-ben elmélkedett arról, hogy a proverbiumok, az
anekdoták nem a legkedvezőbb színben tüntetik fel Torda és környékének lakosságát.
Az Okos, mint a tordai malac proverbiumnak két jelentése van, s egyik se hízelgő. E
proverbiumot a magát egy nehéz helyzetben a véletlennek tulajdoníthatóan feltaláló,
a maga számára is érthetetlen módon érvényesülő személyre mondják. A magyarázat
ugyanis a következő: Háttal megy a vályúnak, s mégis jóllakik. A másik magyarázathoz történet fűződik. Egy parasztember Tordán elgázolt egy utcán alvó egyhetes malacot.
Tulajdonosa kártérítést követelt, s hogy a kár nagyobbnak tűnjék, azt bizonygatta, hogy
a malac kéthónapos volt. A tordai bíró elutasította a károsult gazda kártérítési igényét. A
malac nem lehett kéthónapos – érvelt a bíró –, mert egy tordai malac kéthónapos korában van annyira okos, hogy félreugrik a feléje száguldó kocsi elől.

69. A tordai városháza és törvényszék

A tordaiak e hírét már Szamosközy István történetíró is megörökítette. Egy 1606-ban
írott munkájában említi, hogy lakói élhetetlensége miatt a várost a németek Torrenburgnak
nevezték el, ami az ’együgyűek városát’ jelenti. Bár – teszi hozzá 1910-ben a cikkíró – a
szónak más jelentése is van: ’a kapuk városát’ is jelenti. S ez már hízelgő a városra nézve.
Jókai Mór az 1876-os erdélyi útja során Torockóra látogatott. A borévi hídhoz érkezve a
kirándulók a következő gyelmeztetést olvashatták: 5 forint büntetést zet az, aki a hídon
5 mázsánál nagyobb teherrel átmegyen. A társaság vidám hahotába tört ki. A híd megóvá-
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sáról gondoskodó személy nem gondolt arra, hogy aki ekkora terhet megemel, az nem büntetést, hanem jutalmat érdemel. (Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben. Bukarest. 1975. 167.)
Torda lakossága az Aranyos fölött átívelő vashidat is féltve óvta. A helybéliek aggályoskodását örökítette meg az alábbi történet.
„Egyszer egy cséplőgépet akartak a hídon átszállítani. A városi kupaktanács azonban
gondolkodóba esett, hogy vajon nem lesz-e valami baja a hídnak, a súlyos terü miatt nem
szakad-e le. Nagy fontosságot tulajdonítottak a kérdésnek a jó tordaiak, annyira, hogy a
város hadnagya – megvitatandó a dolgot – összehívta a kupaktanácsot. Délután 3 órakor
ült össze a gyülekezet, s másnap reggel 6 óráig folyt a szóharc, míg végre meghozták a határozatot, hogy a cséplőgép vasból való és súlyos lévén, a híd pedig fából – nem bocsátható rajta át a súlyos terü, mert leszakad. A papírra vetett határozattal ment is a városi hajdú
a hídfőhöz, hogy kézbesítse a cséplőgép tulajdonosának. A cséplőgépeseknek azonban
hírük-hamvuk sem volt. Megunták a várakozást és úgy este 9 óra tájban szépen áthajtottak a cséplőgéppel a hídon.” (Kanyaró Ferenc gyűjteménye. Pesti Hírlap. 1904. április 3.)
Lázár gróf világjáró ember volt. Egy külföldi tartózkodása alatt hallotta, hogy milyen
jól jövedelmez a mák. Mindjárt levelet írt a gazdatisztjének, és elrendelte, hogy vessen
több hold mákot. Éveken át feléje se nézett a birtoknak. Amikor aztán évek múlva hazatért, mit lát? Erdő nőtt a mákosföldre. Hű, de méregbe jött. Hivatja mindjárt a gazdatisztjét, és keményen lehordja.– Mit írtam én kendnek?– Hát hogy makkot vessünk.– Az
eszed tokját; mákot írtam, te szamár! A mákból azonban makk és a makkból tölgyfa lett. A
tölgyerdő ma is megvan, a mák termesztése pedig későbbi időkre maradt. Így keletkezett
a szalánci erdő. (Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben. Bukarest. 1975. 167.)
Amikor az Aranyos folyót faúsztatásra is használták, a város (Torda) legdélibb végén,
az akkori gát közelében, egy gázló vezetett át – viszonylag járható „szekérút”. A folyó
partján, a gázló mellett közlekedésrendészeti tábla – ezzel a felírással: VIGYÁZAT! HA
E TÁBLÁT ELLEPI A VÍZ, VESZÉLYES ÁTKELNI!!! (Kovrig Károly – Szabó István 1975)
Egy újságpapír akadt egyszer a bágyoni ember kezébe s a hirdetések közt olvasta, hogy
egy pár harisnya13 csak 25 kr., megörvendve a szörnyű olcsóságon, könnyen rábeszélte
a fél falut, hogy ki-ki 2-3 pár harisnyát hozasson. Csak mikor megérkeztek a harisnyák,
látták, mennyire rászedődtek. Azért haragszik a bágyoni, ha kérdik: „kend is hozatott
harisnyát?” (Borbély Sándor gyűjtése, 1891)
Irodalom
Keszeg Vilmos
2006 Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Ekler A. – Mikos É. – Vargyas G. (szerk.):
Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L’Harmattan, Budapest.
115–148.
Kovrig Károly – Szabó István (gyűjtése)
1975 „…itt helyben Tordán”. Utunk XXX.1. 8.

13

Valójában: nadrág.
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Gazdálkodás
Tematika: Földművelés, állattartás – Ipar – Fazekasság, aranymosás, sóbányászat, torockói bányászat,
gyárak – Piacok, vásárok – Hitelszövetkezetek, bankok – Vendégmunka

Földművelés, állattartás
Az évszázadok során a lakosság megélhetését a természeti erőforrások biztosították.
Aranyosszéken is, akárcsak a Székelyföld településein, falutörvények szabályozták a
föld öröklését, az erdők, a legelők, a kutak, a vizek használatát.
Egy 1827-ből, Bogátról származó törvény a következőképpen írja elő a földek öröklésének módját: „Ezúttal is megállíttatik14 az, hogy a bogáti [...] szabad szántóföldeket
csak a székbeli residentiás [székhellyel bíró] nemes birtokos, törsökös székely és székely
szabadsággal élő jószágos hazaak bírhassák, másaknak kirekesztésekkel, mégpedig
ezen székes helynek eredeti természete szerént úról úra olyformálag, hogy a successio
[örökség] csak a úra vagy ennek elfogyásával, a ú-leányra szállhassan – amidőn pedig
ezekre nézve is defectus lenne, ekkor az említettek közül a legelsőbb törvényes foglalóra maradjon …” (Közli: Imreh István: A törvényhozó székely falu. Kriterion, Bukarest,
1893. 486–489.) E törvény tehát a bennszülöttek érdekeit védte a beköltözőkkel szemben. Az öröklés szabályát a férágon való közvetítés formájában írta elő.
A falvak – sőt Torda és Aranyosgyéres – lakossága általánosan földműveléssel foglalkozott. 1910-ben Aranyos-vidék lakosságának 80%-a földművelésből élt meg. A tordai sóbányászat elsorvadt, Marosújváron azonban még mindig számottevő maradt. A háziipar
tekintetében említésre méltó a tordai és a várfalvi fazekasság, a bágyoni és csegezi posztógyártás, Felvincen pedig a csizmadiamesterség volt számottevő. Amikor Jankó János
az 1880-as évek elején bejárta a településeket, azt gyelte meg, hogy a vidéken alig-alig
voltak más foglalkozást űző személyek. Aranyospolyánban egy aranymosót, egy halászt,
egy gyékény- és egy kosárkötőt talált. Mészkőn egy kosárkötőről tesz említést, aki a tömlöcben tanulta meg a mesterséget.
Az aranyosszéki földművelés arányairól az 1870-es évből vannak pontos adataink.
Ebben az évben a szék földterülete a következőképpen oszlott meg: szántó: 42,9%, rét és
kert: 18,5 %, legelő: 15,1%, erdő: 16,8%.
Az Aranyos és a Maros völgyében elsősorban kukoricát (a szántó 33,5%-án), búzát
(15,95%) és rozsot (9,4%) termesztettek. A magasabb, füves területek (Bágyon, Kercsed,
Dombró) marhatartásra voltak alkalmasabbak. Az erdők közelében (Hidas, Kercsed,
Csegez) fakitermeléssel és pásztorkodással foglalkoztak. A falvak már a 19. század végén Torda ellátására rendezkedtek be (pl. zöldségfélék termesztése). A kollektivizálás

14

Helyesen: megállapíttatik.
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előtti magángazdálkodás idején a falvakban néhány nagygazda élt, 30–40 esetleg több
hektárra terjedő földtulajdonnal. Az aranyosgyéresi Betegh Miklósnak 1920-ban 315, a
gyéresszentkirályi Bethlen Bálintnak pedig 141 ha területe volt. A lakosság nagyobb része viszont 2–7 ha tulajdonnal rendelkező közép- és kisgazda volt. Ugyanakkor minden
faluban nagy számban éltek földnélküli családok is. 1921-ben Erdélyben olyan földreformot léptettek érvénybe, amely a 100 ha területnél több földtulajdonnal rendelkező
családokat megfosztotta birtokuktól. E földeket a föld nélküli családok pénz ellenében
válthatták meg. Ezt az agrártörvényt 1945-ben újabb rendelkezés követte, amely 50 hara csökkentette a nagybirtokot, s egyúttal kimondta a háborús bűnösök, az elmenekültek
földtől való megfosztását. E törvény érvényesítését 1949-ben megszigorították. Ugyanebben az évben a Román Munkáspárt Központi Bizottsága végső csapást mért a nagy
hagyománnyal rendelkező magángazdálkodásra, eldöntötte a mezőgazdaság szocialista
átalakítását. 1949–1962 között a földművelőket előbb társulásba, majd kollektív gazdaságokba tömörítették. Felszámolódott a magángazdaság, az állatartás, a családi tulajdonú munkaeszközkészlet. A nagygazdákat kulákoknak minősítették, meghurcolták,
megfélemlítették, megalázták.

70. A tordai piac az 1880-as években
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A növénytermesztés számára Aranyosszék földje nagyon előnyös. Az Aranyos árterülete gazdagon termő talajjal rendelkezik. A gazdák szerint a sík vidék szellős, ami szintén
kedvező a növénytermesztés számára. A vetemény nemcsak megterem ebben a talajban,
hanem sajátos zamattal is rendelkezik (a murok édes, a vöröshagyma mérsékelten csípős).
A család eltartására előállított zöldség mellett az aranyosszéki gazdák nagy mennyiségben termelnek gabonát (kukorica, búza, árpa). Ezt mind a táplálkozásban, mind az állatok ellátásában felhasználják, s nagy mennyiségben értékesítik a vásárokban is. Az 1800as években az aranyosszéki gazdák Torda, Kolozsvár, Nagyenyed, Felvinc, Abrudbánya
vásárait látogatták. A gabona mellett kisebb mennyiségben gyümölcsöt és tejterméket
is értékesítettek. A hegyvidéki román falvak lakossága számára kendert termesztettek. A
családok a maguk számára napraforgót, cukor- és takarmányrépát is állítottak elő. A természeti körülmények ugyanakkor lehetővé tették a rét- és erdőgazdálkodást is, valamint
a vízinövények hasznosítását, az állattenyésztést.

71. Kapu előtti kispiac. Sinfalva

A városok lakosságának felduzzadása az 1900-as évek folyamán egyre nagyobb méretűvé alakította a piacokat. Az aranyosszéki falvak lakossága a II. világháborút követő
évtizedekben egyre nagyobb mennyiségű terményt értékesített a nagyvárosok piacain.
Ezt a gazdálkodás modernizálásával lehetett elérni. A két világháború közötti korszaktól
kezdődően megjelentek és elszaporodtak a földművelést segítő gépek (cséplőgép, vetőgép, traktor, permetező). Az agrárszakértőknek, a tanítóknak és a lelkészeknek, a szövetkezeti mozgalomnak tulajdoníthatóan a földművelésben fokozatosan alkalmazni kezdték
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a műtrágyát, a gyomirtó szereket. A nőknek háztartási tanfolyamot, a féraknak állattenyésztési és növénytermesztési tanfolyamokat szerveztek. A gazdaságokban nagyobb hozamú fajállatokat kezdtek tenyészteni, nemesített növényfajokat termesztettek. E modernizálási folyamatot Mészkőn Balázs Ferenc, Kövenden Fikker János vezette. Egy kövendi
személy ilyenképpen emlékezik vissza a két világháború közötti korszak modernizációs
törekvéseire: Kollektív előtt volt gazdakör, a negyvenes évek előtt, Fikker János nevű
pap nagyon sokat tett a faluval. Tejcsarnok, malom, kisbank, fogyasztási szervezet,
EMGE keretében a falusi termékek értékesítése, nagyüzemi szilvafőzéssel próbálkoztak,
szakácstanfolyammal az asszonyoknak. Aki elvégezte a gazdatanfolyamot, Aranykalász-jelvényt kapott. Erdei, legelői közbirtokosság volt. A Hangya Szövetkezet keretében
volt mindez.

72. A tordai gazdasági iskola

A termesztett, s ezen belül a piacra szánt növények száma sokkal változatosabb lett.
Az aranyosszéki gazdák ma murkot, petrezselymet, zellert, hagymát, krumplit, salátát,
karolt, spenótot, retket, paradicsomot, uborkát, paprikát, fokhagymát, káposztát, karalábét, céklát, borsót, virágot értékesítenek a piacon. Ugyanakkor az egyes falvak kitapasztalták, hogy a határ melyik növény termesztésére a legalkalmasabb. Száz évvel ezelőtt
Kanyaró Ferenc jegyezte fel, hogy Kövend a krumpliról, Sinfalva a murokról, Csegez a
jól fövő borsóról, a lencséről, Tordatúr a káposztáról, Bágyon a szőlőről és a birsalmáról híresült el. Az utóbbi évtizedekben Kövend a krumpli, a hagyma, Bágyon a murok,
Várfalva, Aranyosrákos, Sinfalva a hagyma, Sinfalva a paradicsom, Kercsed a kukorica,
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73. Kövendi ház

74. A tordai vásárban

Aranyospolyán a káposzta termesztése révén tett szert hírnévre. Mindenik aranyosszéki
falu változatos növénykultúrával rendelkezik. Több falu (Aranyospolyán, Aranyosegerbegy, Alsó- és Felsőszentmihály) a virágkertészetet (kardvirág) szép eredményekkel
honosította meg. A gyümölcstermesztés szintén látványos fejlődésen ment keresztül.
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A falvakban az 1970–1980-as évektől kezdődően indult be az intenzív gazdálkodás a kis
kiterjedésű háztáji területen. A gazdák fóliaházak segítségével kora tavaszra primőrzöldséget állítanak elő. Ennek helyén őszig a második termés is beérik. Az öntözés meghonosításával a növénytermesztés nagymértékben függetlenedett az időjárástól. Az áru piacra
szállítását az utóbbi évtizedekben szekér helyett teherszállító kocsival oldják meg. Igy
lehetővé vált olyan városok megközelítése, mint a közeli Torda, Aranyosgyéres, Topánfalva, Abrudbánya, Aranyosbánya, Nagyenyed, Marosújvár, Tövis, Cugir, valamint a távolibb Temesvár, Arad, Déva, Nagyszeben, Medgyes, Brassó, Gyulafehérvár, Vajdahunyad,
Petrozsény, Resica. Az 1990-es évek közepéig a Mócvidék településeire a keskenyvágányú
vasúton szállították a terményeket a felső-aranyosszéki falvakból. A piacra termelés arányainak növekedése miatt szükségessé vált a termények tárolásának modernizálása is.

75. A tordai vasútállomás

A piacra járás számtalan következménnyel járt, láthatóan hozzájárult Aranyosszék,
az aranyosszéki ember átalakulásához. Az állandó utazás a távoli tájakkal, emberekkel,
szokásokkal való megismerkedést tette lehetővé.
A dombos oldalak alkalmasak a szőlő termesztésére. A csemege- és borszőlő termesztéséről több település hírnévre tett szert. Orbán Balázs jegyzi meg, hogy Torda a boráról
híres, ám a tordai bor nem tud vetekedni az egerbegyivel. A kollektivizálás következtében
több településen megszűnt, visszaszorult a szőlőtermesztés. Kövenden a lakosság tömeges elköltözése miatt a szőlő gondozatlan maradt, s legelővé alakult át. A szőlő termesztése a legtöbb településen a ház körüli területekre szorult vissza. A gyümölcstermés egy
részét pálinka főzésére használják. A szilva mellett almát és körtét, barackot gyűjtenek e

98

II. FEJEZET. ÉLETFORMA

célra. A vadon termő gyümölcsök közül a szilva és a vackor alkamas ital készítésére. Korábban krumpliból és gabonából is főztek pálinkát.
Aranyos-vidék természeti adottságai között számon kell tartani a „zöld aranyat”, az
erdőket. A községek erdei mellett a szék további szabad erdővel rendelkezett, amelyet
az összes falu használt, a lakosság szükségletei szerint. Az erdők nyújtotta faanyagot a
lakosság fűtésre, szén égetésére, használati eszközök előállítására és építkezésre használta. A mértéktelen pusztítást látva a hatóságok 1729-ben betiltották az irtással történő
földszerzést, akárcsak a mészégetést, a nyersfa piacon való értékesítését. A népi hatalom
éveiben a gazdákat az erdőtől is megfosztották. Az erdők 2000 után kerültek vissza magántulajdonba.
Aranyosszéken a közös gazdálkodásnak különböző formái voltak. Az erdei közbirtokosság kitermelte a fát, s azt mindenkinek nyíl-részesedése arányában osztotta el. Legeltetési társulatok szintén működtek a falvakban. Kövenden a pásztor évente 12 zsák
gabonát kapott a társulattól. Éjjeliőrt és határpásztort, vincellért a falu közösen fogadott.
Az aranyosszéki gazdák mind a család szükségletére, mind piaci értékesítés végett állatokat nevelnek. Minden gazdaságban tartanak szárnyasokat (tyúk, ruca, liba, ritkábban
pulyka) és sertést. Az állatok közül egyre ritkábban fordul elő a tehén, a ló, a bárány, a
nyúl. A 19. században Tordán is nagy számban tenyésztettek szarvasmarhát. A mészárosok a teheneket és a sertéseket a budapesti vásárra is felhajtották.

76. Csegezi harangok
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A sajátos foglalkozás több esetben falucsúfoló mondóka formájában is meg van örökítve. Ilyen mondókák az alábbiak: Retkes szentmihályi, / Kacros bágyoni, / Csupros várfalvi, / Pityókás kövendi, /Hagymás sinfalvi. Vagy: Vinum de Bágyon, az isten megáldjon./ Vinum de Kercsed, a pincédbe rejtsed. / Vinum de Harasztos, egy kicsit parasztos.
A földműves és állattartó ember élete sajátos kalendáriumhoz igazódott. E kalendárium előírja a föld gondozása (szántás, ugarolás, trágyázás), az egyes növényekhez kapcsolódó munkálatok, az állattal való foglalkozás idejét. S e kalendárium az időjárással
kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat is tartalmazta.
Alább a kalendárium néhány kiemelkedő napját említjük meg.
Január 22., Vince napja. E nap időjárásából a bortermésre lehetett következtetni. Ha
szép idő volt, gazdag szőlőtermést lehetett remélni.
Február 14., Bálint napja. Kotló és facsemete ültetésére kedvező nap.
Február 24., Mátyás napja. E nap fordulópont az időjárásban. Ilyenkor törik meg a
fagy, vagy – ellenkezőleg – ilyenkor fordul hidegre az idő. Ezért mondják azt, hogy
Mátyás vagy megtöri a jeget, vagy fagyot hoz. A Mátyás napi hideg idő jó termést
ígért.
Március 1. A lányok hólével mosták meg arcukat, hogy eltűnjenek a szeplők. Ezen a
napon lehetett elküldeni a háztól a bolhákat.
Március 12., Gergely napja. Régi mondás szerint „Gergely megrázza a szakállát”, azaz
ezen a napon még esedékes a havazás. E napon már el lehet kezdeni a vetést, az
ültetést (krumpli, búza, hüvelyesek, mák).
Március 18., 19., 21., Sándor, József, Benedek napja. A mondás szerint „Sándor, József, Benedek, Zsákban hozzák a meleget”, azaz melegre fordul az idő.
Március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A vallásos hagyomány szerint ez a
nap az Angyali Üdvözlet, tehát Jézus fogantatásának napja. A kertészek ezen a napon oltanak, szemeznek.
Április 1., Júdás születésnapja. E nap az ugratások, a tréfálkozás napja. Nem alkalmas
a vetésre.
Április 24., Szent György napja. Tavaszkezdő nap. Ettől a naptól kezdve lehet mezítláb járni, a földre leülni. E napon hajtották ki először a csordát. A bő tejhozamot
biztosítandó az utcán végighaladó pásztort és állatokat vízzel locsolták le. A hiedelem szerint gonoszjáró nap. A boszorkányok ilyenkor vitték el a tehén tejét. Ennek
megelőzése végett a gazda tövises ágat helyezett a kerítésre vagy az istálló ajtajába.
Aki ezen a napon gyíkot talál és azt megsimogatja, a keze egész évben gyógyító
erejű lesz.
Május 1. Vidékünkön is a zöldág állításának napja. A kizöldült ág a természet megújhodásának a szimbóluma, s egyúttal az udvarlás szándékának, a szerelemnek a
jelképe. Az állatok kihajtásának másik napja. (A román anyanyelvű lakosság ezt a
napot tartja a tavaszkezdő napnak.)
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Május 12., 13., 14., Pongrác, Szervác, Bonifác (fagyosszentek) napja. E napok hideggel
járnak, ezért az uborka, a paszuly, a paradicsom ültetését e napok után végezték el.
Május 25., Orbán napja. E nap hideggel jár, ami a szőlőnek árthat.
Június 8., Medárd napja. A vallásos hiedelem szerint az özönvíz kezdetének napja. Vidékünkön az a meggyőződés él, hogy ezen a napon a szárazság 40 napos szárazság,
az eső 40 napos folyamatos esőzés jele.
Június 10., Margit napja. A retek ültetésnek napja. E napon szerencsével jár a kotló
ültetése.
Június 29., Pál–Péter napja. E napon szakad meg a búza töve, kezdődhet az aratás.
Július 20., Illés napja. Viharos nap, gyakori jégveréssel. A hiedelem szerint nem szabad
a határon dolgozni, mert villámütés éri a tiltás megszegőjét. Az aranyosegerbegyi
nagyvásár napja.
Július 26., Anna napja. E napon szakad meg a kender töve. Ezután kezdték a kender
nyűvését. A hagymát ezen a napon lehet kiszedni.
Augusztus 10., Lőrinc napja. E naptól kezdve a dinnye és az uborka elveszíti ízét és
frisseségét.
Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja. A beáztatott kendert ezen a napon vették ki
a vízből. E napon még lehet kotlót ültetni. Moly ellen kell szellőztetni a ruhákat.
Sinfalván búcsút tartanak e napon.
Szeptember 8., Kisasszony napja. A dióverés kezdetének napja. A tordai búcsú napja.
Szeptember 29., Mihály napja. A Szent György napján kihajtott állatok visszahajtásának napja. A juhászoknak, pásztoroknak e napon adják ki a zetséget.
Október 15., Teréz napja. A szüret kezdetének napja.
November 11., Márton napja. E naptól kezdve lehet levágni a töltött libákat, s ekkor
lehet megkóstolni az újbort.
November 30., András napja. András gyakran megrázza a szakállát, azaz ezen a napon
nem szokatlan a havazás. E naptól kezdve lehet disznót ölni.
A gazdák kalendáriumokból sajátították el az alábbi gazdasági és időjárási regulákat:
Vince napja, január 22. Hogyha szépen fénylik Vince, / Megtelik borral a pince. / De
ha akkor esik s borul, / Lészen a bor jó savanyú. (Mészkő, G. E. sz. 1921) Ha szépen fénylik Vince, / Megtelik borral a pince. / Ha pediglen esős, sáros, / Ez már
lészen nagyon káros. (Tordatúr, E. F. sz. 1901)
Pál napja, január 25. Ha Pál napja fordul köddel, / Sok állatunk pusztul döggel.
(Bágyon, N. R. sz. 1968)
Gyertyaszentelő, február 2. Ha fénylik gyertyaszentelő, / A régi tüzelőt szedd elő.
(Tordatúr, E. F. sz. 1901)
Mátyás napja, február 24. Mátyás előtt ha olvad, / Utána lesz hideg nagy. (Bágyon,
N. R. sz. 1968) A jeget olvasztja Mátyás, / Töri és rajta léket ás, / Ha nincs jég,
csinál, / Elolvasztja, ha talál. (Torda, R. A. sz. 1920)
Gergely napja, március 12. Gergely rázza a szakállát. (Harasztos) Mátyás, Gergely, /
Két rossz ember. (Aranyosgyéres, B.J. sz. 1923)
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Sándor, József, Benedek napja, március 18–21. Sándor, József, Benedek, / Zsákban
hozzák a meleget. (Torda, M. I. sz. 1968)
Szent György napja, április 24. Szent György előtt dörög az ég, / Széna, búza lesz
elég. (Aranyosegerbegy, Sz. R. sz. 1930)
Medárd napja, június 8. Ha Medárdus könnyezik, / Hat hét utána esőzik. (Torda, M.
I. sz. 1968)
Iván napja, június 24. Ha Iván napján esik eső, / Nagyon szűk lesz az esztendő.
(Aranyosegerbegy, T. J. sz. 1935)
Illés napja, július 25. Illés napján esőt ne kérj, / Ha jön, ne szidd, de tőle félj.
(Aranyosegerbegy, T. J. sz. 1935)
Márton napja, november 11. Ha a lúd Márton napján jégen jár, / Karácsonyban tapicskál. (Aranyosegerbegy, P. I. sz. 1936)
Katalin napja, november 25. Ha Katalin kopog,/ Karácsony locsog. (Torda)
Karácsony. Ha karácsony hava zöld, / Húsvét napján havas a föld. (Aranyosgyéres,
B. J. sz. 1923)
Feladatok. 1. Egészítsétek ki a fenti kalendáriumot további, növények ültetésével, gondozásával, betakarításával, háziállatok gondozásával, a föld művelésével kapcsolatos, a családotok által ismert, betartott
időpontokkal.
2. Írjátok össze egy földműves család munkaeszközeit. Tudjátok, melyiket mire használják?
3. Írjátok össze egy szekér alkatrészeit.
4. Beszélgessetek el idős rokonaitokkal és szomszédaitokkal arról, hogy 1. településeteken mikor jelentek meg a mezőgazdasági gépek, 2. milyen új növényfajok jelentek meg a faluban, ki honosította meg
ezeket, milyen növényeket nem termesztenek már a falutokban, 3. mikor jelent meg a faluban a piacolás,
hogyan történt/történik ez, 4. a kollektivizálás hogyan érintette a falu gazdálkodását, 5. mekkora földterülettel rendelkezett egy-egy család, 6. hogyan használták a legelőket és az erdőket. 7. Rajzoljátok térképre
azt, hogy milyen messzire jutnak el a falutokban termelt növények.
5. A polgármesteri hivatalban érdeklődjétek meg, mekkora a falu területe, ebből mekkora a település,
mekkora a temető, mekkora a szántóföld, a legelő, az erdő.
6. Irjátok össze azokat a növényeket (gabona, vetemény, zöldség, virág, gyümölcs), amelyeket családotok termeszt. Melyiket mire használják? Melyiket mekkora területen termesztik? Mit értékesítenek
piacon? Milyen mennyiségben? Irjátok össze azokat a gyümölcsfajtákat, amelyeket a falutokban termesztenek. Gyűjtsétek össze a gyümölcsök helyi elnevezését (pl. édesalma, Anna-szilva, Kálmán-körte stb.)
7. Beszélgessetek el arról, hogy a faluban, egy-egy családban milyen látható jegyei vannak a piacra
járásnak.
8. Szülőkkel és nagyszülőkkel beszélgessetek arról, hogy a családban a föld öröklése milyen íratlan
szabályok alapján történt. Az osztályban beszéljétek meg a következtetéseiteket. A családotokban milyen,
a földtulajdonra vonatkozó dokumentumok vannak? (végrendelet, telekkönyv) Az öröklés gyakran nézeteltéréseket okozott. Gyűjtsetek ezzel kapcsolatos történeteket.

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (rövidítve: EMGE, eredeti nevén Erdélyi
Gazdasági Egyesület) 1844-ben alakult Teleki Domokos felhívására. Kezdetben a nagybirtokosok érdekeit képviselte, 1936-tól viszont a kisgazdák gondjaira keresett megoldást, s ekkor számtalan faluban alakult gazdakör. Számtalan kezdeményezést tett a mezőgazdaság népneveléssel, ismeretterjesztéssel, korszerű gépek és felszerelések népszerűsítésével és terjesztésével, nemesített vetőmagvak és tenyészállatok forgalmazásával,
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mezőgazdasági szakirodalom megjelentetésével és terjesztésével való korszerűsítésére.
Az EMGE kezdeményezésére nyitotta meg kapuit 1869-ben a kolozsvári Dr. Petru Groza Mezőgazdasági Főiskola előde, a Gazdasági Tanintézet, akárcsak 1906-ban a tordai
„földmívesiskola” (lásd 72. sz. kép). 1936–1947 között Erdély-szerte több mint 400 gazdasági szaktanfolyamot kezdeményezett. Folyóirata az Erdélyi Gazda címet viselte, e folyóirat 1990 után újra megjelenik. Népszerűek voltak a folyóirat éves kalendáriumai.
1871-ben alakult meg Tordán a Torda-Aranyos Vármegyei Gazdasági Egylet, Nagy
Ferenc tanár elnöksége alatt, a város és a vármegye legtekintélyesebb birtokosaiból. Az
egylet célja a mezőgazdaság minden ágának fejlesztése, különösen a gyümölcskertészet
és a szőlészet fellendítése. Az egylet 4 holdnyi területen mintaszerű gyümölcsfatelepet és
szőlőiskolát rendezett be. 1909-től meteorológiai állomás kezdte meg működését.
A két világháború közötti korszakban az erdélyi gazdálkodás modernizálását, a szövetkezeti összefogást a Hangya Szövetkezetek irányították. E szövetkezetek számára
1923–1945 között Nagyenyeden jelent meg a Hangya Kalendárium, amely a gazdáknak
számtalan tanulságos olvasnivalót kínált fel.
Balázs Ferenc 1934-ben szervezte meg az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet
hálózatát. Az új intézet mezőgazdasági szaktanácsadást és továbbképzést biztosított az
aranyossszéki gazdáknak. A Szövetkezet 1934. január 8-án nyitotta meg tordai terményboltját. A boltban tejet és tejtermékeket, veteményt, háziipari termékeket árusítottak.
1989 után újabb lehetőségek nyíltak a zöldségtermesztők szakmai tudásának gyarapítására, modernizálására. A megyei Mezőgazdasági Tanácsadási Hivatal több településen
szervezett szakmai továbbképző tanfolyamot. Várfalván és Bágyonban a zöldségtermesztők, Aranyosgyéresen a virágkertészek igényelték ismereteik bővítését.
Állatkiállítás, gazdanap
1936. szeptember 20-án Kövenden „a szövetkezeti élet ébresztése és öntudatosítása, a
kisgazda társadalom kulturális fejlesztése érdekében” állatkiállítással egybekötött szövetkezeti és gazdanapot szervezett az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet. Az egynapos
rendezvény programjában szerepelt az istentiszteleti szertartás, a színjátszók előadása,
a futballmérkőzés és tánc. A szervezők a következő felhívást tették közzé: „kiállíthatók
mindenféle kis és nagy állat, faj- és nemre való tekintet nélkül, gazdasági felszerelések,
háziipari cikkek, méhészeti kellékek, tejtermékek.”
A gazdanapok hagyományát 1989 után Aranyosegerbegyen élesztették újjá a borverseny formájában. Szervezői a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, a helybeli gazdakör
és az RMDSZ voltak. A vetélkedőre 2003-ban a helybéli, az aranyosgyéresi és a bágyoni
borosgazdák neveztek be. 25 gazda összesen 30 bormintával jelentkezett. A zsűri 1 arany-,
11 ezüst- és 10 bronzdiplomát osztott ki. A nagydíj egy permetezőgép volt. A borminták minősége alapján a bizottság értékelte az Aranyos menti gazdák borászati ismereteit.
2005-ben a borversenyen 40 borminta szerepelt. Az első helyezéseket egy bágyoni, egy
aranyosgyéresi és egy tordai borminta szerezte meg.
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Feladatok. 1. Szüleiteket és nagyszüleiteket, szomszédaitokat faggassátok arról, hogy van-e tudomásuk
hasonló kiállításról. Településetek valamelyik gazdája aratott-e sikert terménykállításon?
2. Felnőtt rokonaitok olvasnak-e mezőgazdasági szaklapot?
Olvasmány. Az Aranyosvidék 1990/5-ös számában interjú jelent meg dr. Pap Istvánnal, a Kolozsvári Mezőgadasági Főiskola nyugalmazott tanárával az aranyosszéki mezőgazdaság esélyeiről. Ebben az
intejúban hangzottak el az alábbi, Aranyosszékre vonatkozó gondolatok. 1. Ahol bekövetkezik a birtokok
elaprózódása, a föld nem tudja biztosítani a családi jövedelmet, a család anyagi fejlődését. Ilyen helyeken
kötelező módon kialakul a munkaerőnek az iparba való ingázása, az elköltözés, a külföldi vendégmunka.
2. Az 1990 utáni reprivatizáció felkészületlenül érte az aranyosszéki gazdálkodókat. Minthogy a szocialista mezőgazdaság nem tette szükségessé a családi termelőeszközök modernizálását, kicserélését, a falusi
családok jövedelmüket épületeik, a kerítések, a lakberendezési tárgyak felújítására költötték. A szükséges,
de költséges mezőgazdasági gépek ma is nagymértékben hiányoznak az aranyosszéki falvakból. A gazdálkodáshoz pedig beruházásokra lenne szükség. A szakembert idézzük: „Legalább annyit kell a földbe
beruháznunk, amennyit ér, ha azt akarjuk, hogy közepesen belterjesen dolgozzunk. A kertészeti üzemek
ennél többet szoktak beruházni, a gabonagazdálkodók, legeltetők kevesebbet. Más szavakkal: ha egy hektár terület négy tehenet ér, még ennyit kell befektetnünk az üzem működése érdekében.”

Kézművesség, ipar
Az évszázadok során Tordát és Aranyosgyérest a változatos mesterségek tették virágzóvá. E mesterségek művelését Erdély fejedelmei is bátorították. A tordai kereskedőknek
többször is vámmentességet biztosítottak. 1569-ben János Zsigmond fordult az urakhoz,
városi és falusi elöljárókhoz, vámszedőkhöz: „Torda város lakóit, midőn azok bárminő
portékákkal, ipar- és kereskedelmi cikkekkel vagy bárminő néven nevezhető tárgyakkal
földeiteken, hegyeiteken, hidaitokon – hol vámot szednek – átvonulnának, őket vámmentesen átkelni és visszatérni engedjétek.” Bethlen Gábor 1614-ben megerősítette III.
Endre király 1291-ben kelt kiváltságlevelét, amely vásártartási jogot, vámmentességet,
szabad kereskedelmet biztosított a tordaiaknak. A fejedelem utóda 1630-ban a sót szállító
tordaiakat újra felmentette a vámzetés alól.
Az 1880-as években Tordán járva Jankó János az alábbi mesterségeket örökítette
meg: csizmadia, fazekas, asztalos, kereskedő, szőcs, takács, kerekes, kovács, kalapos,
szabó, mészáros, hentes, fésűs, pecsenyesütő, pogácsasütő, tímár. Ebből a felsorolásból
kimaradtak a kőművesek, a bádogosok, a kalapkészítők, a borbélyok. Egy feljegyzésből
arról értesülünk, hogy 1909-ben Tordán 9 halászt is számon tartottak. Egy 1929-ben
Aranyosgyéresen készült összeírás a következő mesteremberek működését jegyezte fel:
l pék, 3 bőrdíszműves, 6 csizmadia, 6 szabó, 2 asztalos, 2 bádogos, 6 kovács, 4 fodrász,
3 mészáros, 1 fazakas, 1 kőműves, 3 kerekes, 1 kádár. A régi Torockón a következő mesteremberek dolgoztak: kovács, lakatos, puskaműves, órakészítő, ács, molnár, kőfaragó,
kerekes, asztalos (bútort is festettek), fazekasok (csempét is készítettek), csizmadiák, szűcsök, condraszabók, kalaposok, pártakészítők, csipkeverők, gyertyakészítők.
Olvasmány. Egy 1665-ben kelt rendelkezés a mészárosoknak előírja, hogy a mészárszék könnyen elérhető helyen legyen, reggeltől estig a vásárlók rendelkezésére álljon; a húst tilos melegen árulni, az állatokat
már előző délután leöljék; vásárbírák kötelesek megtekinteni az állatokat, hogy azok betegek ne legyenek.
Egy korábban, 1603-ban hozott döntés alapján minden mészárszék minden szombaton ingyen egy font
(kb. ½ kg) húst volt köteles adni a városban tanuló ifjak számára.
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Tordai Magyar Iparos Egylet
A Tordai Magyar Iparos Egylet 1879-ben alakult meg. Az egyletben részt vettek a csizmadiák, a tímárok, a szűcsök, a szíjgyártók, a fazekasok, a kalaposok, az asztalosok.
A kereskedők 1890 előtt szerveződtek érdekvédelmi egyesületbe. Az egyesület működésének első évtizedeiről nincsenek adataink. 1929-től a Tordai Kereskedők Társulata
néven működött. Nevét 1929-ben változtatta meg, ettől kezdve a Tordai Magyar Kereskedők Egyesülete nevet viselte. Az Egyesület választmánya (a tagokat kéviselő személyek)
havonta ült össze a felmerült nehézségek, a folyó ügyek megbeszélése végett. A megbeszélésekről, a felvetett kérdések megoldásáról jegyzőkönyvet vezettek. Ebből a jegyzőkönyvből válogattunk részleteket.
Feladat. Olvassátok el az alábbi szemelvényeket. Beszélgessetek el arról, hogy
1. Településeteken milyen iparosok élnek és dolgoznak? Vajon tartoznak valamilyen érdekvédelmi
(szakmai) szervezethez? Milyen szakemberből van hiány településeteken?
2. Kövessétek gyelemmel, milyen kérdések vetődtek fel a választmányi gyűléseken? A megbeszéléseken a felszólalók kinek az érdekeit képviselték? Ne feledjétek: egy egyesület ülésén csupán olyan kérdések
vetődnek fel, amelyek időszerűek, és amelyekről korábban nem esett szó.
3. Tordát ismerve, volt-e máig ható eredménye a (közel száz évvel ezelőtti) felszólalásoknak?
4. Figyeljétek meg, mennyire határozottan és eredményesen döntöttek és intézkedtek a kereskedők
egyesületének választott képviselői.
5. Szüleitek tagjai-e érdekképviseleti egyesületnek? Beszélgessetek el szüleitekkel az egyesület működésének eredményességéről.
Olvasmány. A Tordai Magyar Kereskedők Egyesülete közgyűlésének jegyzőkönyve (részletek)
A tárgyalás során szó volt továbbá arról is, hogy a társulatnak szüksége lesz egy önművelődési
alosztálynak beállítására az alapszabályok keretében, mely lehetővé teszi, hogy a kereskedő ifjúság is
egy megfelelő otthont találjon, hol folyóiratoknak, szaklapoknak olvasásával és a felállítandó könyvtárnak használatával ismereteit gyarapítsa és így önművelődés által társadalmi állásának megfelelően
elhelyezkedni, beilleszkedni bírjon. Hogy ez elérhető légyen, szükség lesz a társulatnak – ha anyagi
körülményei majdan megengedik – megfelelő helyiség bérletére és berendezésére s esetleg később egy
megfelelő ingatlan megszerzésére.
Választmány az előadottakat a maga részéről is üdvösnek tartja, annak megvalósítása érdekében
mindent megtesz a saját hatáskörében, és minden erre irányuló indítványt felkarol. Kimondja, hogy
egy ilyen otthonnak alapot teremtendő, nagyobb gyárakat és cégeket is felkeres, akik a helyi cégekkel
szoros összefüggésben vannak, és azokat is szíves adakozásra szólítja fel. Úgyszintén felkéri a helybeli
gyári vállalatokat és pénzintézeteket, hogy mint pártoló vagy alapító tagok szíves adományaikkal járuljanak hozzá a célnak elérésére. (1929. február 14. Elnökölt: Füssy József társulati elnök)
Fogolyán Sándor előterjeszti, hogy a súlyos közterheket viselő és nagy rezsivel dolgozó kereskedőket nemcsak a már elviselhetetlen gazdasági viszonyok, [hanem] az egyesek házaltatása és a meg nem
engedett házaló kereskedés is érzékenyen sújtja.
Többeknek hozzászólása után a gyűlés kimondja, hogy miután Turda város területén a házaló kereskedés tiltva van és házalni azoknak sem szabad, akik, mint helybeli lakosok részletüzlet köthetésére nyertek iparengedélyt s ezt is csak kijelölt üzlethelyiségükben bonyolíthatják le, a társulat részéről
felhivatnak az érdekelt kereskedők köriratban, hogy az előforduló konkrét eseteket jelentsék be a Társulat elnökségénél, hogy a Társulat mint ilyen a szükséges lépéseket úgy az egyesekkel szemben, mint az
illetékes büntető hatóságnál megtehesse.
Amirás Andor, az Amirás Gézáné cég képviseletében megemlíti, hogy a mai viszonyok között a hitelnyújtás is valamelyes intézkedést, megszorítást igényel.

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
GAZDÁLKODÁS

105

A gyűlés többek hozzászólása után csatlakozik a fűszeresek csoportja által hozott határozathoz,
mely szerint nagyon sok azon hitelt igénybe vevők száma, akik sorra járva minden kereskedőt, mindenféle ürügy alatt egyenesen rosszhiszeműen hitelbe vásárolnak és zetni egyáltalán nem akarnak. Hogy
ezen érzékeny kárt okozó elemektől a kereskedők lehetőség szerint bár megszabaduljanak, elhatároztatott egy indexnek, ú.n. „Fekete Könyv”-nek felfektetése, mely a mindenkori társulati elnök őrizetében, bizalmas kezelésében marad, és minden érdekelt kereskedő, kinek ilyen adósa van, azt az elnöknél írásban
bejelenti, és az ezen indexbe „Fekete Könyv”-be lesz bevezetve, amit az érdekelt kereskedők bizalmasan
mindig megtekinthetnek s így tájékozódást, megfelelő információt nyerhetnek. (1929. szeptember 4. Elnökölt: Füssy József társulati alelnök)
Fogolyán Sándor indítványozza, intéztessék egy körirat az összes textiláru kereskedőkhöz, hogy
árukat az eddigi szokásoktól eltérően már szépészeti szempontból se tegyenek ki az üzletajtók elé és
föléje, hanem az áruk csakis a kirakatokba legyenek kitéve. Ez alól a heti vásári szombati napok se
legyenek kivételek.
A bizottság az indítványt egyhangúlag elfogadja és ily irányban az összes textiláru kereskedőkhöz
köriratot intéz, ezen határozatot a helyi lap útján is közli. (1929. szeptember 11. Elnökölt: Füssy József
társulati alelnök)
Füssy József elnök úr indítványozza, miszerint kéressék fel a város tanácsa, hogy a főtéri üzletek
előtti járdát az utcaseprőkkel sepertesse megfelelő időben annyiszor, ahányszor arra szükség van. [...]
Tekintve, hogy a kereskedők az üzletek után a városnak amúgy is nagy taxát és ezen kívül szépészeti
adókat is zetnek, méltányos a kérésnek teljesítése, hogy ezt a munkát a piacnak seprését végző munkásaival a város elvégeztesse.
Választmány az indítványt egyhangúlag elfogadta. (1930. március 25. Elnökölt: Füssy József társulati alelnök)
3. Füssy József elnök bejelenti, hogy több kereskedő panaszt emel az adótartozások kíméletlen behajtása ellen a foglalások és végrehajtások, árverések ügyében. Ez ügyben ő maga és elnöktársa felkeresték a pénzügyigazgató urat és hivatkozva a teljes üzlettelenségre, kíméletet, türelmet és méltányos
elbánást kértek a behajtásokra vonatkozólag. A pénzügyigazgató úr megértéssel hallgatta meg az előterjesztést és a tordai adóhivatali főnöknek szóbeli utasítást adott olyan értelemben, hogy a hátralékos
adóknak három részletben való bezethetésére 1932. év január 15-ig időhaladékot engedélyezett, mint
az elnökség a kereskedőkkel még azon nap közölt.
Választmány a bejelentést helyeslőleg tudomásul vette. (1932. január 5. Elnökölt: Füssy József egyesületi elnök)
Titkár bemutatja a Kert Béla tűzkárosult kereskedő részére gyűjtött és megküldött 1220.– Leinek
kézhez vételére vonatkozó nyugtát és meleg hangú köszönő iratot.
Tudomásul vétetett. (1932. szeptember 21. Elnökölt: Füssy József egyesületi elnök)
Olvasmány. 28 a Januarii A. 1774 érkeztem Vajda Rétsére, ottan bé-szállottam a’ Ser-föző Kortsomaházhoz [...] mint idegen ember: ottan sok ivo Emberek lévén tudakozák mingyart utamat, kiknek illyen
Decláratiot tettem: Én Kolosvári Déák vagyok [...] ide penig jöttem; hogy a Serfőző Uramat a’ mi udvarunkba vigyem [...] Serfözöt: ’s egyéb dolgomis vagyon itt a faluba. Azok mondának: nehezen lehet
az; mert Ser-fözö Uris szereti ezt a helyet, ’s mük igen szerettyük ökemét s a’ sok beszéd közben: kik közt
Erdélybe jobb Serfözik: mint adják [...] elöhoztam én is a Tordai Serfözö Kimpel uramat és dicsértem;
mondván: én majd 6. esztendeig Déákoskodtam Tordán, de sem Tordán sem Abrudbányán jobb sert
nem ittam a Kimpelénél elöhozodván aztán hogy laktam Tordán…(Az Unitárius Egyház Levéltára. Kolozsvár. B. regiszter XLVIII. iratcsomó)

Tordán a szabók, a szűcsök, a vargák, a tímárok, a csizmadiák és a mészárosok céhekbe tömörültek.Alább néhány mesterséget mutatunk be.
A fazekasmesterség Erdélyben a XVI. század végére olyannyira kifejlődött, hogy több
városban fazekascéhek alakultak ki. A fazekasok Tordán való jelenlétéről az első történeti
adat 1676-ból származik. A kővári kapitány ekkor jegyezteti fel, hogy „konyhára föld fazakak
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kivántatnak… Borhoz való fazakak kivántatnak.” Az íródeák kevéssel ezután hozzáfűzi,
hogy „hoztak Thordáról valami feöld Edenyeket”. 1752-ben a tordai városi tanács a fazekasok kérésére elrendeli, hogy a tordai országos sokadalmak idejére nem engedélyezik a kolozsvári mázas edények behozatalát. Ellenben a tordai fazekasok kötelesek nagy mennyiségű és jó minőségű mázas edényt előállítani. Feltételezhető, hogy a városban is, a környéken
is nagy mennyiségű cserépedény volt napi használatban. S minthogy könnyen tört, sűrűn
kellett pótolni. De tudomásunk van arról is, hogy az 1800-as évek elején Aranyosszéken divatban volt a tordai kancsókkal megrakott fogas. A helyi neves erdőmérnök, Téglási Ercsei
József 1836–37-ben elismerően nyilatkozik a tordai fazekastermékekről: „a tordai fazekasok azonban méltó dicséretet érdemelnek, kiknek edényei nemcsak Erdélyben, hanem
Lengyelországban és Bukovinában is híresek és kelendők…”
Amikor az 1872-es ipartörvény országszerte megszüntette a céheket, 1875-ben a tordai
fazekasok ipartársulatot alapítottak 25 mesterrel, 8 segéddel és 3 tanonccal. A társulatnak
1889-ben húsz, 1936-ban 28 tagja volt. E társulat a két világháború között is működött, bár
a szerepe egyre csekélyebb volt. A társulat gondoskodott a szükséges alapanyagokról (máz,
festékek). Az agyagot a mesterek ingyen kapták a társulattól. A társulat bizottsága szavazott
új fazekasok felvételével kapcsolatban. A atalok 3 éven keresztül inaskodtak. Ennek lejártával „mesterremeket”, egy vizsgatárgyat készítettek, amit a látómesterek vizsgáltak meg.
Ha kifogástalannak találták, az inas segéddé lépett elő. 5 év elteltével, ha sikerült pénzt és
felszerelést összegyűjtenie, önálló műhelyt nyithatott, azaz mesterré válhatott maga is.
A fazekasműhelyekbe jó minőségű agyag a város Kolozsvár felőli szélén, a főút jobb
oldalán található, a város tulajdonát képező Akasztófa-oldal nevű agyagdombból került.
Ebből az anyagból díszmunkákat korongoltak. A másik fontos agyaglelőhely a Kakasdombon volt, ez a fazekascéh, a Fazekas Társulat tulajdona volt. Ezért csak a társulat tagjai
használhatták. További agyaglelőhely volt a Nalánczi erdő mellett, valamint a város és a
sóstavak közötti Akácos oldalban. Főzőedények készítéséhez Járából, Bágyonból is szállítottak agyagot.
A munka a következő fázisokból állt. Első lépésben az agyagot előkészítették megmunkálásra. Megtisztították a szennytől (kövek, csigák, mészkődarabkák), majd nedvesítették, apróra vágták, lábbal megtaposták, majd kézzel meggyúrták, s 50-60 kg-os
golyókban a műhelyben található agyagverembe tették érlelődni. Ezután következett a
korongolás, amikor is az edény egyes darabjait kiformázták, s ezeket összeillesztették. A
kész tárgyakat száradni tették. A megszikkadt edényeket alapszínnel leöntötték, s a kemencébe rakták első égetésre. Ezután kifestették, s másodszor újra kiégették.
A festék alapanyagát a Szindről hozott fehérföld képezte. Ehhez egy Jára melletti faluból származó kvarchomokot és festéket kevertek, s mindezt összeőrölték. A piros színhez
szükséges alapanyagot Kisbányáról, a feketét a Borév melletti Városerdőről vagy Várfalváról hozták. Zöld színt égetett rézből (rézoxid), sárgát vasoxidból állítottak elő. Egyes
különleges festékeket (pl. mázanyag) az üzletből vásároltak.
Míg az anyag előállítását, a korongolást férak végezték, a festést nők, általában a
fazekasmester családtagjai hajtották végre.
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A tordai műhelyekből kerültek ki a cifraedények. A kancsók karcsú formájú edények
voltak, növényi és madármotívummal díszítve. A falra akasztható tálak azonos díszítést
követtek. Használat számára készültek a vizes- és boroskancsók, a tejes, ételes, káposztás, aludttejes, szilvaízes, ételhordó fazekak, a tányérok, csuprok, szűrők, lábasok, fedők,
továbbá gyermekjátékok. Több fazekas készített kályhacsempét, s a kályhát is a mesterek
rakták össze. A tordai kerámia jellegzetes típusa volt a fehér alapon kobaltkék mintázatú
edény, olykor zöld vagy sárga csíkkal (kancsó, tál, szilke), valamint a fekete (tk. sötétbarna) alapon kék–zöld–sárga–fehér díszítés, szintén ólommázas, írókázott festett edény.

77. Butykoskorsó. XIX. század

78. Tordai bokály

A termékek a helyi hetivásárokon és országos vásárokon kerültek eladásra. Több mesternek volt kóberes szekere, amivel távoli helyekre szállították el az árut. A tordai termékek Aranyosszéken kívül eljutottak a szomszédos Mezőség falvaiba, Kalotaszegre, Erdély
északnyugati részébe. De szállítottak Magyarországra is, sőt volt mester, aki Bécsig is
eljutott a termékeivel. A környék vásáraiban Marosújváron, Nagyenyeden, Kolozsvárt,
Marosludason, Szászsebesen árusítottak.
A II. világháború után a fazekasműhelyek megszűntek. A mesterek nagyobb része a
tordai ipari egységek munkása lett. Az Elektrokerámia gyár szívesen alkalmazta a nagy
tapasztalattal rendelkező fazekasokat. Jelenleg néhány magánvallálkozó állít elő házcserepet, virágcserepet, téglát.
A tordai kerámia sajátos színfoltját képezik a Tompa Testvérek vállalkozás termékei. A család 1921-ben telepedett meg a városban, s azonnal műhelyt is nyitott, amely
a második világháború után szűnt meg. E műhelyben dolgozott Tompa Antal 5 ával,
valamint Farkas István, akitől 1928-ban függetlenedtek. A technológiában több újítást
vezettek be. Az alapanyagba egeresi kaolint is kevertek, hogy porcelánszerű termékeket
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kapjanak. Gépesítették az agyag- és a mázőrlést, a korongolást, gipszformákat alkalmaztak az edények sokszorosítására. Új díszítési eljárásokat alkalmaztak (karcolt, faragott
díszítés, levonósképek használata). Készítményeik közt sok volt a díszkerámia, a teás és
kávés készlet. De helyi szükségletre hagyományos cseréptárgyakat is készítettek. A dobrudzsai muzulmánoknak csicses korsót szállítottak, a bukaresti ortodox lakosság vallási
ünnepeire pedig specikus készítményeket. A 60-65 személyt foglalkoztató vállalkozás
23 aranyérmet szerzett bel- és külföldi kiállításokon. A műhelyt a II. világháborút lezáró
tordai harcok idején kirabolták. Nagy anyagi áldozatok árán 1944 után is sikerült felújítani a termelést. Az 1948-as államosítás a Tompa családot megfosztotta vállalkozásától.
Tordához hasonlóan híres volt a várfalvi cserép. Jankó János tudomása szerint a mesterek a közeli Járából költöztek be. Az 1880-as évekből 24 mesterről van tudomásunk.
Ők a „Csuprosok utcájában” laktak. Edényeik megegyeztek a tordai és járai mesterek termékeivel. Elsősorban a falusi lakosság részére dolgoztak, „parasztedényt” állítottak elé. A
Piricskéről származó agyagból káposztásfazék, az Egervégéről származó anyagból korsó,
a Cserekertből származó agyagból virágcserép, a Csomakertje végéből származó agyagból
pedig kályhacsempe és tégla készült. Akárcsak Tordán, Várfalván is az 1950-es években
szűnt meg a kerámiakészítés.
A környék szükségletét hivatottak kielégíteni az alsójárai műhelyek is. Meglétükről a
XIX. század második feléből van bizonyítékunk. A mesterek 1872-ben társultak Fazakas
Társulatba. 1948-ban 16 mester dolgozott a faluban, 1977-ben már csak kettő. 2000 táján
egyedül Német Ferenc (sz. 1927) korongolt még és járta termékeivel a környék vásárait.
A járai mesterek elsősorban díszítetlen, mázatlan edényeket készítettek (káposztásfazék,
tejesfazék, virágcserép, kancsó, tányér, kalácssütő, csirkeitató).
(A tordai és környékbeli kerámia történetéről Suba László készített monográát. A
fentiekben e kéziratból vettünk át adatokat. Továbbá: Tompa Sándor: A Tompa testvérek
kerámiagyára. Szabadság, 1997. május 13. 5.)
A vidék lakossága tudatában volt annak, hogy az Aranyosba ömlő patakok magukkal sodorták a hegyekből kioldott aranyszemcséket. Ezért a bányászat mellett az arany
termelésének másik módja az aranymosás volt. A Torockón, Várfalván ismert eljárást
Kőváry László a következőképpen írta le. „Az aranyász főleg vízáradások után kimegy
folyója partjára, hosszúkó asztalát, választóteknőjét s csontszaruját kiviszi. Ott asztalát
úgy állítja fel, hogy egyik vége magasra álljon a földtől, a más vége pedig majd a földön
feküdjék; az így állított asztalra pokrócot terít; előveszi kapáját, kosarába fövényt vesz
fel a folyó partjáról, azt asztalára tölti; s addig tölti reá a vizet, míg a fövényt lemossa. A
sisiphusi munkát így folytatja egész nap. Mikor kedve kerekedik meglátni szerencséjét,
pokrócát kimossa: s ekkor fövényt, vas-, réz- és aranyport kap. Ezt elöl nyitott szájú választóteknőjébe teszi, s azt addig rázogatja, míg legelőbb kieregel a fövény, utána a vas-,
utána a rézpor, s legvégül ott marad néhány szem arany. Ezt aztán választóvízzel öszszefogja, s illető aranyváltójához viszi beváltás végett, mert okvetlenül be kell adniok.”
Várfalván az aranymosásra emlékeztet az Aranyász-oldal helynév, valamint az Aranyász
családnév. (Kőváry László: Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár, 1853. 174–175.)
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Olvasmány. Régebb az aranyat az Aranyas mellett posztóba mosták. Vót egy darab posztó, húzták
a porondat rája, mozgatták. Ami benne maradt, azt egy fehér lepedőre rázták ki. S eztet egy üstbe. S
mogyorófaszénne melegítették, me nagy melege van. S leghamarább olvad az ón. Azt leszedték. Jön az
alamínium. Azután a réz. Marad utoljára az arany. S rézze komponálták össze s eztet adták e. (Várfalva,
P. L. sz. 1950)

A tordai lakosság sajátos foglalkozása a sóbányászat volt. Ez tette híressé a várost.
A XVI. században az egyik leggazdagabb erdélyi mezővárosként tartották számán. S ezt
nagymértékben a sóbányászatnak köszönhette.

79. A Dörgő az 1880-as években

A római időben a tordai só felszínre hozatala felülről megnyitott üregekből történt.
E beomlott üregek sós vízzel teltek meg, s a város lakossága és a turisták fürdésre használják a tavakat. A modern sókitermelés a megnyitott aknákban történt. Az 1800-as években
még folyt a sókitermelés a József-, a Terézia-, az Antal-, a Gizella-, és a Rudolfbányában.
Ezek kúp alakú óriási tárnák, amelyek a só réteges kitermelésével keletkeztek. 1830 körül
a Terézia és a Szent Antal tárna kimerült. Jankó János jegyzi meg, hogy az 1891-es évben
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a tordai sóbányából 23.000 köbméter kősót hoztak a felszínre, amit Erdélyben és Magyarországon értékesítettek. Ebből a mennyiségből részesültek a hivatalnokok, a munkások, a papok, az őrök. Az említett évben 32 állandó alkalmazottja, 8 napszámos munkása
volt a bányának. Az állandó alkalmazottak zetésük egyik részét posztóban kapták, ezért
őket posztós sóvágóknak nevezték. Az ideiglenesen a bányában dolgozó munkások voltak
a vendég [idegen] sóvágók. A bányát a bányanagy vagy kamaraispán, két mázsatiszt
igazgatta. A munkát a sóvágóbírák és dékánok irányították, illetőleg a vendégek esetében a kapitányok. Az alkalmazottak között volt 1 felőr, 2 bányaőr (ők motozták meg a
bányából feljövő munkásokat, hogy ne lopjanak ki sót), 1 bányakovács (a munkások szerszámait élezte), 2 sóraktárőr, 1 pénztárőr, 1 hivatalszolga, 1 mázsaesküdt, 1 sóvágóbíró
(különleges munkákra ő hívta össze a munkásokat), világító ú vagy lókísérő (a só szállításakor a lovaknak világított).

80. A tordai sóbánya szerkezete

A bányászokat a taka hangja hívta össze a gyülekezési helyre, a gépej közelébe. Itt
imádkoztak, meghallgatták a legújabb parancsokat, átvették a szerszámaikat és 8 órára
leereszkedtek a tárnába. Csákányt és ütőt vittek magukkal. A csákánnyal vágták a sót, az
ütővel a csákányra ütöttek. Továbbá vascöveket, lapátot, pörölyt, gyertyatartót, targoncát
vittek magukkal.
A bányászok a sót 40–50 kg-os tömbökben vágták. Ezeket tulkónak nevezték. Nyolc
óra alatt egy munkásnak 16–17 darabot kellett kivágnia. Minden munkás mindenik darabra rávéste a maga jegyét. Egy másik forrás szerint egy sóvágó 9–10 óra alatt 10–15
mázsa sót is kitermelt. A munkás napi teljesítményét ez alapján a táblás vette számba.
A sótömböket a munkások talicska segítségével a bánya közepére szállították. Innen
tízesével málhába, azaz egy kádba tették. A kád kötelekkel volt körbehálózva. Összegyűjtötték a törmeléksót is. Lovak forgatta emelőszerkezet segítségével a sót a képejbe emelték, a sínen közlekedő csillékbe ürítették, amely kiszállította a föld alól.
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A sókitermelés olyan országos fontos munka volt, hogy a bányák és a bányászok fölött
a helyi hatóságok nem rendelkeztek. Erdély fejedelmei többször megerősítették jogaikban a tordai bányászokat. Miután a XVI–XVII. század fordulójának zavaros korszakában
a fejedelmek a bányákat bérbe adták, a XVII. század elejétől közvetlenül maguk gondoskodtak a bányák és munkásaik sorsáról. Báthory Gábor 1611-ben szigorúan meghagyta,
hogy a tordai sóvágokat adózetéssel ne terheljék, fogsággal ne sanyargassák. (Megjegyezzük, hogy a bányában történt kihágásokat a bánya „törvényes könyve” alapján büntették.) Bethlen Gábor elismerése jeléül kastélyt és hozzá tartozó földeket adományozott
a sóvágóknak. II. Rákóczi György 1649-ben ismételten mentesítette a bányászokat a katonai beszállásolások alól.
A tordai sóbányászat fénykorának az 1800-as évek második felét tekinthetjük. 1851–
1860 között például a bányában 92.034 t sót termeltek ki. Az 1900-as évek elején e menynyiség fokozatosan csökkent. 1918-ban 5.099, 1925-ben 6979, 1928-ban pedig 4312 t volt
az évi sótermelés.A sóbányászatot 1936-ban végleg beszüntették.

81. A tordai sóbánya bejárata

Az elmúlt évszázad során vidékünkön a következő ipari ágazatok alakultak ki: fémfeldolgozás (Aranyosgyéres: Sodronyipari Művek), gépgyártás (Torda: Turdeana), vegyipar (Torda: Vegyi Üzemek), építőanyagipar (Aranyosgyéres: tégla, Torda: cement, gipsz,
mész, hőálló tégla, porcelán, kátránypapír, betonelemek), élelmiszeripar (Torda, Aranyosgyéres, 1989 után Alsó- és Felsőszentmihály: húsfeldolgozás, Torockószentgyörgy,
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Székelykocsárd: tejfeldolgozás), bőripar (Alsó- és Felsőszentmihály: cipőgyártás), nyomdaipar (Torda), kézművesipar, vendéglátóipar (szállodák, vendéglők).
A sok, gyelemre méltó egyéni kezdeményezés (gyapjúfésülés, olajprés, malom, cséplés stb.) közül csupán az aranyosgyéresi Benedek András vállalkozását említjük még meg.
1923–1928 között 10 ha területen posztógyárat épített fel és működtetett. Vállalkozását
1928-ban tovább bővítette, vasöntő műhelyet épített, ahol háztartási gépeket, ezekhez
tartozó alkatrészeket készítettek, valamint perzsaszőnyegeket szőttek. A gyárban 120 alkalmazottat foglalkoztatott.
A kézművesek, a kisiparosok életében a második világháború után a földművelők sorsához hasonló fordulat állt be. Egy 1948. június 11-i törvény kimondja az ipari termelési
eszközök, a bányák, a bankok, a szállítás államosítását. Ettől kezdve megkezdődik az ipari
egységek munkásságának számbeli felduzzasztása, a kisvállalkozók kisipari szövetkezetekbe való összevonása (Potaissa, Deservirea, Unirea, Prestarea, Metalica stb.), a mesterségek iskolai műhelyekben való elsajátítása. Ennek következtében számtalan mesterség
megszűnik (kádár, kerekes, keramikus), gyökeresen átalakul (kovács, bádogos), illetve
néhány foglalkozás látványosan elterjedt lesz (cukrász, szabó, gépíró, órás, fényképész,
autóbádogos).
Vasbányászat és kohászat. „A torockói vasbányászatnak ma már csak múltja van.”
E kijelentést 1893-ban tette Jankó János. Akárcsak az említett etnográfus, mi is ezért
tartjuk fontosnak, hogy felidézzük, hogyan történt Torockón az ércbányászat és a fémek
megmunkálása.
A Székelykővel átellenben, a Torockót nyugati oldalról határoló Godárhágó és Hegyorra szirtek alatt, a Hegyorra keleti lejtőjén találhatók az elhagyott torockói vasbányák.
120 évvel ezelőtt Torockó lakosságának mintegy 300 bánya korábbi létezéséről volt tudomása. Minőség szerint az érc több fajtáját tartották számon. Jó minőségű vaskőnek
számított a szőkekő, az üvegeskő, a magyaros piroskő, közepes minőségűnek a piroskő,
gyenge minőségűnek a váns, rossz minőségűnek a rezes vaskő, a karingó, a libistyán, a
suhagó, a békaszemes vaskő. Az érc a hegy gyomrában erekben, helyi szóhasználat szerint vénában található. Tiszta vénának nevezték a tiszta vaskövet tartalmazó eret, érces
vénának a nemesfémet tartalmazó eret, kisvénának a ként is tartalmazó eret.
A bánya szája kulccsal zárható bányaajtóval volt lezárva. A hegy gyomrába vízszintesen haladó akna az istály, amely magassága csak ritkán tette lehetővé, hogy a bányász
felegyenesedve haladjon benne előre. Olykor pedig annyira elkeskenyedett, hogy a bányász alig préselhette át rajta magát. Ahol a bánya fala nagyon porlékony volt, ott a földfolyás ellen gerendából, lécből és deszkából készült burkolatot, fázást alkalmaztak. Az
erek gyakran emelkedtek vagy ereszkedtek, s ilyenkor lajtorja és lépcső alkalmazására
volt szükség. Az ércet csákánnyal, pöröllyel, kapával fejtették és tekenyőbe gyűjtötték.
Repesztésére bányafúrót, különböző hegyes szerszámokat és lőport használtak. A vaskő
a tekenyőből zsákokba került, amiket egy- vagy kétkerekű tolószekéren (targonca, hant)
vagy háton cipelve hoztak felszínre. A bányában gyertyával világítottak. Egy szál gyertya
4-5 órán keresztül világított. A gyertya leégése gyelmeztette a munkást a munkaidő le-
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jártára. A munkás ekkor kiment a felszínre, ebédelt, s utána újabb gyertyát gyújtva második műszakra ment a bányába. A bánya bejárata előtti teret holdnak nevezték. Itt, a
kőkertben volt felhalmozva a bányából kitermelt érc. A karám olyan kis kunyhó volt, ahol
a munkások megpihentek és falatoztak. A vaskövet a kőkertből lóhátra rögzített kosarakban szállították a kohókhoz.
A kohó közelében az ércet pörkölő kemencében elszigetelték, s faszénnel fűtve a szenynyező anyagokat kiégették belőle. A vaskövet a kohóban megolvasztották, s az így kapott
nyersvasat (kenyérvas, vaskenyér) verőbe, hámorba szállították, ahol felmelegítve darabolták, s a kovácsok a célnak megfelelően feldolgozták (eke, kapa, pántvas). A kohók és a
verők a Havas patak partján voltak, mert a kohókban szükség volt a vízre.
Egy torockói bányának több tulajdonosa volt (2–30 személy), akiket részeseknek neveztek. Ők azonban nem dolgoztak a föld alatt. A kitermelést szakmányosok végezték,
akiket a kitermelt mennyiség alapján zettek. A kohóknak és a verőknek szintén több
tulajdonosuk volt, akiket gazdáknak hívtak. Ők felváltva dolgoztak vagy dolgoztattak.
Egy verőben négy munkás dolgozott, s egy verőhöz 15–20 hátasló hordta a vaskövet, a
vaskenyeret, a szenet.
A torockói vasbányászat visszafejlődésének érzékeltetése végett közöljük az alábbi
adatokat. 1821-ben 9 kohó, 15 verő működött. 1842-ben 460 adózető bányász kereste
meg a megélhetését a torockói bányákban. Az 1846-os nyilvántartás 50 bányatulajdonost, 127 bányászt, 104 torockói és 60 idegen szénégetőt, 52 vaskészítő mestert, 84 segédet, 30 vasváltót, 10 szekerest tartott számon. 1870-ben viszont már csupán 332 személyt
foglalkoztatott a bányászat, 1881-ben pedig 72, 1885-ben 34, 1890-ben 36 személyt.
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Érdemes megjegyezni azt hogy Torockón évszázadokon keresztül (az 1630-as évektől
kezdődően) ezüstöt is bányásztak. A 19. században azonban ezek a próbálkozások végleg
kudarcot vallottak.
A torockói vasbányászatról Gyallay Pap Domokos Vaskenyéren címmel írt regényt
1926-ban.
Olvasmány. Szentmártoni Samu Torockóról szóló kéziratában, 1837-ben tette szóvá, hogy a vasbányászok a reggeltől estig tartó munka miatt egészségtelenül táplálkoztak. Emiatt „nyárfolytában kiválólag
pusztítni kezdenek [...] a vérnyavalyák. E’ kívül kitűnő száma van a guttaütésnek, oldalnyílallásban szenvedőknek. Ne felejtsük el még a [...] golyvát, melyet a mély szoros völgy levegőjének és az itt lenni szokott
hideg és nehéz forrásvizek italának tulajdonítanak.”

Az Aranyosgyéres határában található Téglagyár megépítését gr. Bethlen Bálint, Torda–Aranyos vármegye főispánja kezdeményezte. A gyárat 1907-ben alapították, 1908ban kezdte meg működését. Három tulajdonosa volt: Fekete Ferenc tordai bankigazgató,
Mendel Lázár földbirtokos, a tordai sörgyár igazgatója, valamint Kimpel Flórián tordai
földbirtokos, a téglagyár igazgatója. Elsődlegesen a környéken zajló építkezési igényeket
elégítette ki, téglát, cserepet, kupáscserepet termelt. 1918-ban 150 munkás dolgozott a
gyárban. A gyár az azóta eltelt egy évszázad alatt többszöri fejlesztést ért meg, s nevét is
többször megváltoztatta (Aranyosgyéresi Agyagipar R.T., Arieşul Cserép- és Téglagyár,
Arieşul Kerámiagyár, CERCON ARIEŞUL). Az 1994-es évben a gyár 32.253.000 darab
téglát, 12.527.000 darab cserepet és kupáscserepet, 1.265.000 darab betontéglát készített. A hazai piacon kívül Közép-Európában (Lengyelország, Csehszlovákia) és Ázsiában
(India, Vietnam) értékesítette áruit.
Mészgyár 1890-től kezdődően működött Tordán. A szindi kőbánya kőtermését a kezdetektől, 1904-től szekéren szállították a gipszgyárba. 1911-ben Király József építész és
Bors Mihály földbirtokos engedélyt kapott egy gőzüzemű kőszállító iparvasút megépítésére. A vonat a szindi kőbányától indult, a szindi völgyön keresztül ért Tordára, az Aranyoson megépített vashídon jutott a gipszgyárba. A gyár 1989-ig működött. Az elhagyott
épületet 2004. szeptember 2-án a tűzszerészek robbantással megsemmisítették. Később
a vasútvonalat is felszámolták.
A gipszgyár 1902. július 2-án kezdte meg működését Tordai Gypsz- és Műtrágyaipar Rt
néven.
Schoeller és Társa 1891-ben nyitott cellulózgyárat Tordán, ezt Neufeld Károly 1898-ban
modern gépekkel újította fel, s 1899-ben részvénytársaság kezdte meg a működtetését. Tordán az 1909-ben felépült, majd leégett cellulózgyár helyébe felépítendő szódagyár terveiről 1911. március 18-án tárgyalt a polgármesteri hivatal. A remények szerint
többszáz munkást foglalkoztató ipari egységnek képzelték el. A brüsszeli központtal rendelkező „Solvay” Gyár (később Vegyi Üzemek) 1912-ben kezdett termelni (szóda, klór,
klór alapanyagú termékek).
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83. A tordai szódagyár

84. A tordai cellulózgyár

Az Aranyosgyéresi Sodronyipari Művek (közismert nevén a Szeggyár) megépítésének gondolata 1920-ban vetődött fel. Ekkor a mai Szlovákia területén, Vágújhelyen
született Diamant Izsó, gazdasági és művészeti szakíró, korábbi kohászati tapasztalatok
birtokában létrehozta a Sodronyipar Részvénytárságot, amelynek két évtizeden keresztül
vezérigazgatója volt. A gyári építkezések 1920. szeptember 20-án kezdődtek el, s a gyárat
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1921. július 16-án helyezték működésbe. Vaskohászati objektumként az első, s közelmúltig a legjelentősebb vállalkozásnak bizonyult. Termékeinek mennyisége az évtizedek során töretlen növekedést mutat: 1921-ben 744, 1929-ben 32.248, 1948-ban 59.624, 1994ben pedig 929.000 tonna. Változatos termékei (drót, szeg, magasfeszültségű vezetékek)
az évek során 40 országban kerültek piacra. A közelmúltban a gyár 8200 személyt foglalkoztatott. 2003-tól a svájci Mechel cég tulajdona. Ekkor elkezdődik a gyár leépítése.

85–86. Az aranyosgyéresi gyár

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
GAZDÁLKODÁS

117

A tordai sörgyár 1756–1814 között épült fel. Jelenlegi formáját 1880-ban kapta, a
tulajdonos Mendel családnak köszönhetően. Az államosítás után a kolozsvári Ursus Sörgyár vásárolta meg, s a termelést beszüntette. Az épületet műemléknek nyilvánították.

87. A tordai sörgyár

88. A tordai sörgyár régi képeslapon
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89. A cementgyár

1913–1914 között épült a cementgyár. Tulajdonosa a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank, valamint egy bécsi és egy koppenhágai befektető volt. A gyár 1916-ban kezdte meg
működését. 2007-ben elkezdődik a termelés leépítése.

90. A cementgyár hajdani képeslapon
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1921-ben létesült a tordai üveggyár. A Mendel családtól (a gyár egyik tulajdonosa)
megvásárolt mocsaras, nádas hely kiszárítása hosszas munkálatokat igényelt. Az épületek felhúzására mégis egy év alatt sor került. A gyár német, lengyel, cseh, szlovák és
olasz szakembereket, szakmunkásokat, fúvókat, metszőket és festőket toborzott, akiknek nagy része végleg letelepedett a városban. Az alapítás évében lámpacső, zöld butélia és Mózer típusú pohár készült a gyárban, a termelés 500 tonnára rúgott. A gyárnak
1928 körül mintegy 928 alkalmazottja volt, évente 1140 vagon terméket állított elő. Az
1980-as években mintegy 10.000 gyártmányféleség készült itt, az össztermelés pedig 55
tonnányira növekedett. Az edzett (hőálló) üvegből háztartási edények és ipari berendezések egyaránt készültek. 1981-ben indult meg a kvarcüveg készítése. A gyár minimális
kapacitással dolgozik.
1925-ben kátránypapír gyár nyílt meg.
1935-ben épült a „Coral” Porcelángyár (később Elektrokerámia).
1949-ben kezdett működni a Május 9. hőálló építőanyag gyár.
1950–1960 között épült fel a tordai Építőanyagipari Vállalat (I.M.C.).
E gyárak történetében három nagy változást kell megemlítenünk. Az egész Európa
iparát megingató, 1929–1933 közötti gazdasági válság a mi vidékünkön is éreztette hatását. A termelésben jelentkezett túlkínálat, akárcsak a lakosság vásárlóerejének csökkenése a munkások elbocsátását, a termelés méreteinek leromlását hozta magával.
Az 1970-es években az üveggyár, a kerámiagyár, a Május 9 vállalat, az építőanyagipari
vállalat (I.M.C.), a vegyi üzemek, a cementgyár újabb részlegekkel bővült, nagyszámú
munkaerőt alkalmazott. A Turdeana szövetkezet a Dacia és az ARO gépkocsik alkatrészeinek előállítására szakosodott. Az egyes ipari egységek számára a tordai középiskolák
képeztek szakmunkásokat. A városban folyó építkezéseket a Constructorul Szövetkezet
irányította. A Potaissa Kisipari Szövetkezet műhelyei (szabászat, bőrfeldolgozás, cipészet,
fotó, fodrászat) különböző szolgáltatásokat biztosítottak a lakosságnak. Az ipar terjeszkedése, akárcsak a lakásépítészet nagyszámú lakosság letelepedését tette lehetővé. Mind
Aranyosgyéres, mind Torda környékéről a tsz-ek által felszabadított falusi munkaerő naponta ingázott a városi munkahelyekre. Távolabbi településekről sok család költözött be
a városokba.
Az ipari egységek alkalmazottainak indokolatlan felduzzasztását az 1989 után bekövetkezett piacgazdálkodás idején a fölösleges és képzetlen munkaerő tömeges elbocsátása
követte. A termelési ágazatoknak a korábbi évtizedekben végrehajtott összevonása (egy
ipari egységen belüli különböző termelési prolok) tarthatatlan maradt. Ezért az egyes
gyárak különböző részlegei vagy önállósultak, vagy megszűntek. A külföldről beáramló
áruk minőségével és árával a helyi termékek nem tudtak megküzdeni. Az elavult technológia beruházásokat tett szükségessé. Több ipari egységet külföldi beruházók javítottak
fel vagy zártak be.
A tarthatatlan szocialista nagyvállalatok szétesése után a kisvállalkozások elszaporodása élénkítte fel vidékünk gazdasági életét (pl. 10-15 személlyel működő kerámia-, porcelán, üvegműhelyek, fotóműhely).
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Feladat. 1. Beszélgessetek el a családban és az osztályban arról, hogy a környezetetekben élő felnőttek,
családok sorsát hogyan érintette a piacgazdaság megjelenése. Környezetetekben hogyan vélekednek az
1989 utáni gazdasági változásokról? Keressetek környezetetekből olyan példákat, amelyek a helyi vállalkozások szükségességéről győznek meg. Környezetetekben milyen vállalkozásokról van tudomásotok? (pl.
a várfalvi kolompkészítés, a torockószentgyörgyi tejfeldolgozás, az alsó- és felsőszentmihályi bőrfeldolgozó, húsipari műhely, a tordai gyapjúfonó stb.). Településetek munkanélkülivé vált felnőttjei hova utaznak
vendégmunkára? Ki irányítja, ki szervezi a vendégmunkára való utazást? Beszélgessetek el a vendégmunka előnyeiről és nehézségeiről.
2. Tanárotok segítségével szervezzetek beszélgetést a település egyik vezető személyiségével. Beszélgessetek a lakosság foglalkoztatottságáról, az elhelyezkedési lehetőségekről. A település milyen szociális
támogatásban részesíti a kevés keresetűeket és a munkanélkülieket?
3. Készítsetek dolgozatot a településetek által biztosított természetes erőforrások felhasználásáról.
A dolgozatban érvényesítsétek a következő szempontokat. 1. A természetes növényvilág felhasználása.
Emberek és állatok gyógyítására felhasznált növények, táplákozásban felhasznált vadnövények, gombák,
állatok táplálására használt növények, az építkezésben (épületek, kerítések) felhasznált fák, vízinövények.
(Gyékényfonás, nádkötés, vadgyümölcsök felhasználása, vadvirágok értékesítése.) A növények begyűjtése, tárolása, felhasználási módja, értékesítése. A ritka, védett növények óvása, szaporítása. 2. A település
vadállományának felhasználása és óvása. Vadászat, halászat. A vadfogás, halászat eljárásai, a felhasználás
módja. A vadállatok jelentette veszély. (Vaddisznó, róka, seregély, szarka, veréb.) A vadriasztás módjai
(csóva, tűz, kereplő, csengő, harang). A károkozók elpusztítása (ürgeöntés, hurkok, mérgezés). A vadállatok és madarak táplálása. 3. A település határában található hasznosítható anyagok (alabástrom, agyag,
kő, kavics, szikla, iszap) felhasználása. 4. A település természeti környezetének kihasználása (kirándulás,
fürdés stb.).
4. Egy dolgozatnak nem kell kitérnie minden korábban említett szempontra. Érvénysítsétek az alábbi
ötletek valamelyikét. 1. Egy erőforrás (növény, állat, kőzet stb.) felhasználása, kiaknázása. 2. Egy családnak az erőforrások kihasználásával kapcsolatos gyakorlata. 3. Egy specialista gyakorlata. 4. Egy vállalkozás története. 5. Egy mesterség leírása (elsajátítása, munkaeszközök, munkafolyamatok, műhely, kapcsolatok, a termékek értékesítése, jövedelem).
Minden dolgozatban nevezzétek meg azokat a személyeket (név, születési év, felekezet, foglalkozás),
akiktől az információkat gyűjtöttétek.
Olvasmány. Figyeljétek meg, hogy a 20. század elejétől elszaporodó reklámok hogyan jelzik az igények
és a vállalkozói kínálat megváltozását.
„Értesítés! A magyarországi famunkások tordai szakcsoportjának vezetősége saját helyiségében Közép-utca 20. sz. a február hó 1-én a famunkások részére az estéli órákban hetenkint kétszer szak-rajztanfolyamot nyit, melynek vezetésével Gál József, Némethi J. bútorgyárának üzletvezetője bizatott meg. Az
érdeklődők a fent nevezett vezetőségnél jelentkezhetnek.” (Tordai Hírlap 1905)
„A legszebb rózsa ujdonságok, továbbá nemes fajú, magas törzsű egres és ribiszkék kaphatók a keresztesi gazdaságban. Kívánatra árjegyzék is küldetik. Felvilágosítást ad a szeszgyári iroda. Telefonszám
5.” (Tordai Hírlap 1906)
„Utazó BŐRÖNDÖK kaphatók: Fodor Domokos könyv- és papírkereskedésében.” (Tordai Hírlap
1906)
„KRAUSZ GYULA épületlakatos- és gépjavítóműhelye…Tordán, Főtér, Zóna-vendéglő udvarán.
Ajánlja a legújabb szerkezetű kovácsolt vas-sirkerítéseit, vasrácsok- és kapukat, felülmulhatatlan kovácsolt vas takarék-tűzhelyeit, kut-szivattyúit. Elvállal mindenféle e szakmához tartozó javításokat. Különös
súlyt fektet fegyverek, revolverek és mérlegek tökéletes javítására. Évi átalányért elvállalja a magán- és
középületeknél előforduló munkákat. – Szállít szavatosság mellett gazdasági eszközöket és bármiféle gépeket stb. Gőzcséplőgépek részcséplésre kaphatók. A n.é. közönség szíves pártfogását kéri.” (Tordai Hírlap 1905)
„Diószegi József fazakas és kályhakészítő mester Torda. Jutányos árban készít díszes cserépkályhákat
és kandallókat. Kitűnő konyhakemencéket (sparhell). Végez mindennemű kemence-átalakítást, javítást és
seprést. A n.é. közönség pártfogását kéri Diószegi József. Torda, Fazekas utca 16. szám.” (Tordai Újság 1910)
„Saját helyén kivetett I. oszt. égetett tégla kapható Tordán Bardocz János téglatelepén. Megrendelhető lakásán Egyházfalva utcza 12. szám.” (Tordai Újság 1910)
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„Aranyosgyéresi Agyagipari Részvénytársaság. Iroda és gyár: Aranyosgyéres. Telefonszám 5.
Gyárt kitűnő minőségű kút-téglát, épület-téglát, francia hornyolt, holdfarkú és kályhacserepeket,
alagútcsöveket. Évi termelés 2 millió darab.” (Tordai Újság 1910)
„Legszebb és legjobb CIPŐK Ferenczi Jenőnél. Tordán, Főtér (Welits-ház). Kizárólag saját készítmény.” (Tordai Újság 1910)
„Fér Divat! Fodor Domokos könyv- és papírkereskedésében.Hazai, Angol és Francia szövetkezetekből, a legszolidabb árak mellett. Kizárólag mérték szerint a legújabb szabászat szerint készülnek, megrendelni lehet Demeter János Férszabó üzletében. Torda, Kossuth tér 3. sz.” (Tordai Újság 1910)
„AMIRÁS GÉZA divatáruháza. Van szerencsém a tisztelt vevőközönség becses gyelmébe ajánlani az
őszi idényre érkezett ujdonságokat. Gyári áron árusítom: Leány és női kalapok, kézi munka és kellékei,
ugyszintén más női és fér divatárukat. Szabott árak, pontos kiszolgálás! Tisztelettel Amirás Géza. Telefonszám 48.” (Tordai Újság 1910)
„Kávé Nagypörkölde! Bernád Antal utóda. Szathmári-testvérek. Torda (br. Jósika-ház) Telefon 31. A
legjobb fajú nemes KÁVÉKBÓL minden nap friss pörkölés áll a t. vevő közönség részére. Kérjük a t. vevő
közönséget, szíveskedjék megpróbálni a mocca keverék pörkölt kávéinkat 1 klgr. Nettó K 4,40. Úgyszintén
a legjobb fajú nemes kávék a legjutányosabb árban e cégnél beszerezhetők.” (Tordai Újság 1910)
„Három patika van Tordán, / Drogueria tudj’ Isten hány. /Hogy a rózsám engem megnyert,/ Dicséri
a »Velits« pudert./ Velits gyógyszertár, Turda, Főtér.” (Ugar 1932)
Feladat. A fenti reklámszövegek elolvasása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre. 1. Figyeljétek meg, a
reklámszövegek nyelvezete hogyan fejezi ki a vevővel, a megrendelővel szembeni tiszteletet. Ugyanakkor
hogyan próbálja meggyőzni a vevőt arról, hogy a legjobb/legszebb/legolcsóbb árut találja az illető boltban/műhelyben? 2. Az áruk milyen minőségéről, milyen életszínvonalról árulkodnak a fenti szövegek?

Piacok, vásárok
Mind a földművelők, mind a mesteremberek számára alapvető szükséglet a termények,
a termékek értékesítése. A vásártartás jogát a fejedelmek kiváltságként adományozták a
településeknek.
1075-ből származó okirat tanúsítja, hogy ebben az évben Tordán már lóvásár működött. Endre király 1291-ben a városnak péntek déltől szombat délutánig tartó hetivásárt
engedélyezett, valamint Ótordának három, Újtordának pedig két országos vásárt. A város
iparosai és kereskedői az ország bármely vásárán vámmentesen értékesíthették portékáikat. A kereskedők a híres tordai árukat Egyiptomig, Arábiáig, Perzsiáig, Indiáig is elszállították. Illetve, osztrák, morva, sziléziai, cseh kereskedők is gyakran felkeresték a tordai
vásárokat, különösen az állatokat keresve. A 17. században különösen híres volt a tavaszi,
április 24-i, valamint az őszi, szeptember 9-i vásár. A tordai vásárokon 1883-ban 13.785
szarvasmarhát, 926 lovat adtak el a helyi gazdák. 1888-ban pedig 22.259 szarvasmarhát,
lovat, juhot és sertést értékesítettek, ebből 5.289 szarvasmarhát vasúton szállítottak el.
Híres volt az ótordai Szent György (ápr. 24.) és Kisasszony (szept. 8.), valamint az újtordai Szent János (jún. 24.) és Szent Miklós (dec. 6.) napi sokadalom.
Olvasmány. Egy 1603-ból származó rendelkezés előírja, hogy a vidékről hozott élelmezési cikkeket csak
vásárlók vehessék meg, kufárok nem; idegenek péntek déltől szombat délig ne vásárolhassanak búzát;
vasárnapi mise végeztéig semmit sem szabad árusítani; a törvényszegőktől elkobozott portékát az iskolák
és a kórházak között osztották szét.
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91. Az 1800-as évek legjelentősebb erdélyi vásárai

Aranyosgyéresnek Báthori Gábor 1610-ben három sokalmat engedélyezett, valamint minden vasárnapra hetivásárt. 1867-ban a hetivásár napja szerdára tevődött át, 1868-tól pedig az országos vásárok
tartásának időpontja február 3., július 18., október 24. lett. Aranyosgerenden az 1700-as évek végétől
tartottak országos vásárt július 26-án és október 5-én. Minthogy e vásárokon főleg szárnyasokat és tojást
árusítottak, tréfásan libavásárnak nevezték. Aranyosegerbegy 1819-ben két országos vásár tartásának
jogát szerezte meg. Ezek később Marosludasra tevődtek át. Az aranyosegerbegyi nagyvásár időpontja Illés
napja, július 20. Bágyonban 1840-től kezdődően június 17-én és november 11-én volt vásár. Később mindkét vásár megszűnt. Torockón 1291-től szombaton tartottak vásárokat.
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92. Állatvásár, Torda

A vásárok összefüggésben voltak az illető település és környéke árukínálatával valamint áruszükségletével. Lenniük kellett tehát olyan termelőknek, akiknek az árui érdeklődésre tarthattak számot, illetve a
környéknek olyan felvásárló erővel kellett rendelkeznie, hogy távoli vidékek termelői a vásárba elhozzák
áruikat.
A vásár gazdasági és kereskedelmi szerepe mellett kulturális és társadalmi esemény volt. Találkozási,
ismerkedési alkalom volt az azonos szakmában dolgozó, különböző településeken élő mesteremberek,
házasulandó atalok, rokonok és ismerősök számára. A vásári találkozások alkalmat szolgáltattak az információk kicserélésére. Ugyanakkor a vásárban mutatványosok, vándorszínészek, vándorzenészek, illuzionisták, hipnotizőrök stb. szereplése szórakoztatta a közönséget.

93. Nagyvásár Aranyosegerbegyen
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Feladat. Ha alkalmatok van, látogassatok el egy vásárba, s gyeljétek meg, kik, honnan, milyen terméket
állítanak ki eladás végett. Van-e még kulturális jellege a vásárnak? Beszélgessetek el nagyszüleitekkel
arról, hogy településetekről milyen vásárokat látogattak, hogyan mentek vásárba (öltözet, jármű, csoportosan/magányosan, férak/nők/gyermekek, adni/venni). Kihez szállnak be a távolról érkező árusok? Mi
volt a vására?
A tordai, aranyosgyéresi, aranyosegerbegyi vásáron gyeljétek meg a mezőségi, az aranyosszéki, a
tordai és aranyosgyéresi, a mócvidéki gazdák és kereskedők terményeit.

94. Kirakodóvásár a hajdani tordai főtéren

Az alábbiakban néhány mesteremberrel készített interjút olvashattok.
1. Furnea Sándor kovács 1901-ben született Aranyosgerenden. Aranyospolyánban élt.
Hat elemit végeztem. Mehettem volna felső iskolába, de a családi helyzet úgy hozta,
hogy inasnak kellett mennem. Négy évig voltam inas. Aranyosgerenden a Hirschmeyer
gazdaságban, ott voltam két évig, onnan átmentem Aranyosgyéresre a Betegh Miklós
gazdaságba, ahol szintén két évet inaskodtam, ahol adtak munkakönyvet. A mester,
akinél tanultam, Budapesten tanult hat hónapot egy lópatkoló iskolában, az ő tudását sajátítottam el. Mint inas segítettem, fát vágtam, vizet vittem be. Rendes étkezésem
volt, ahol ett a mester, ott ettem én is. A vizsgát elméletileg kellett letenni és munkában.
Kérdezősködtek tőlem, hogy milyen színe van a vasnak, hányféle szenet ismerek, milyen a faszén, hogy csinálok egy szekérlajtorját. Aztán kellett írni írásbeli dolgozatot
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is. A mintamunka egy lópatkó volt, egy szabályos lópatkó, egy első lábra való lópatkó.
Aztán segéd lettem, s igyekeztem megnézni, hogy a mesterem mit hogy csinál. Reggel öttől dolgoztunk este hétig. Mikor bementünk reggelizni, 25 patkó meg kellett legyen csinálva. Aztán átmentem Gyéresre, Betegh Miklóshoz. Ott volt több mint ezer
hold birtok. Volt egy tanya, ott gazdatiszt, s ott voltak a mezőgazdasági szerszámok, a
gépek. Én javítottam, éleztem, csináltam. Nem az a mesterség, hogy veszek az üzletben
kész csavart, hanem csináld meg te. A mesterség abból áll, hogy amikor én nekifogok a
munkának, kell lássam magam előtt az egészet. Mennyi nyersanyag kell, mit hogy kell
csinálni. Nem hogy csak tapogatózom. Például egy szekér. A szekér első üléséhez kellett
16–18 csavar. Aztán a többi, a lajtorja, a sárhányó, a sárvédő, a fék. Egészen odáig,
hogy a végén megfestettem a kerékfőket, a lajtorjákat, a lőcsöket. A falőcsnek a végébe
kellett csinálni egy úgynevezett bocskort. Ez rájött a tengely végére. Amikor megvolt,
megnézhette akárki.
Én a lovakat szerettem a legjobban. A lovak két osztályba sorolhatók. Futólovak
és strapalovak. A futólónak könnyű patkó kell a lábára, a strapalónak nehezebb, vastagabb. A futólónak az első patkóit háromsarkos csapokkal fogjuk fel. Vannak lovak,
hogy a hátulsó lépése hosszabb, mint az első, és akkor belelépik a patkó szélébe, mielőtt
az első lábát felemelte volna. S akkor az első lábáról leveri a patkót. Hogy ez ne történjen meg, ezért jön az első lábára csapott sarokú patkó. Alá van csapva. Ma már nem
tartják be ezeket a szabályokat. A futólovaknak a hátulsó lábára két oldalkái jön, kihúz
belőle két fület, ami rá van aztán a patkóra dolgozva. Az első lábán pedig egy elöl kái
és a külső részén egy kái, ami nem engedi a patkót, hogy befele csússzon, s aztán összeüsse, összevágja a lábát. S vannak különböző gyógypatkók, a különböző körömsérülések szerint. Például vannak körmök, amiket úgy neveznek, hogy telitalpú. Az ilyeneknek
úgy kell a patkó belső felét káfolni, hogy ne érintse a talpat, mert ha érinti, kellemetlen
lesz a járás, és a sok nyomás alatt a talp megkel. Az ilyent ki kell vágni, ki kell szabadítani. Ahogy megnyitja a körömtalpot, egy seb alakul ki, s azt nem szabad úgy hagyni.
Patkót kell csinálni rá. Egy olyan gyógypatkót, ami belülről behúzza a sebet. Szoktunk
kivágni ilyenkor egy posztódarabot, a köröm szerint kivágjuk, s azt a patkó alá szegekkel felfogjuk. Van olyan, hogy a körömnek tyúkszeme kerül. Ki kell vágni, s olyan patkót
kell csinálni, ami azt a kivágást fedi. A béka az a láb végénél az a háromszög, két kiemelkedő részből áll, s az megkél. Azt ki kell vágni, s a kelevényt kinyomni belőle, a sebet
kitakarítani, gyógyszerrel kezelni, vattával kitömni. Az ilyen operációnál úgynevezett
csukott patkót kell csinálni. Tehát van csukott patkó, kötélpatkó, tyúkszempatkó, van
káfospatkó és azok a patkók, amik a kelevényes dolgokat fedik. Ezek különböző formában vannak. Úgy, ahogy kívánja a seb. Vannak olyan gyógypatkók, amik egy szeg nélkül kell felkerüljenek a ló lábára. Ezt nevezik táncospatkónak. Akkorára kell készíteni,
mint a köröm, a talp. S akkor a két felén két fület csinálunk, s ahhoz a fülhöz kapcsolunk
úgynevezett abroncsvasat. Az vékony. Akkor azt összefogjuk, s az tartja a vasat a lábán.
Én a legjobban szerettem a lóvasolást, mert nem élettelen munka. Mert a köröm élő.
Úgy szerettem, hogy amit megcsinálok, azzal legyek megelégedve. Úgy szerettem, hogy
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a gazdája ne tudja kifogásolni. A szarvasmarha vasolás is egyik ága ennek a szakmának. S a szerszámok karbantartása. A háziszerszerszámok karbantartása, a vetőgép, az
eke karbantartása. A szekerek vasolása. [...] A kovácsműhelyben az első szerszám volt a
tűz. Ha a tüzet nem tudta rendben tartani, akkor nem tudott dolgozni. Utána aztán következett az üllő és a kéziszerszámok. A kézikalapács, a fogó, a nyeregszerszám. Ezekből
nemcsak egy volt, hanem mindegyikből méretek szerint. Aztán a patkoló szerszámok.
Volt aztán kézzel hajtott fúrógépünk. Ötvennyolc és fél évet dolgoztam a szakmában.
(Az interjú Aranyospolyánban készült 1991. VII. 28-án.)
2. Dénes Sándorné tímár 1919-ben született Tordán.
Az én nagyapám is tímár volt. Mikor meghalt, nagyanyám négy gyermekkel maradt, volt egy segédje, s aztán ők folytatták a mesterséget. Egy öreg tímár segített neki.
Az egyik gyermek elesett a harctéren, a másik betegen jött haza, s aztán meghalt, s akkor a többi ezt a mesterséget folytatta. Az uram Szabó Sándor mesternél tanult. Mester
volt Barducz, Zalányi, Orosz Józsi. Négy évig tartott az inaskodás. Minden évben kaptak egy csizmát, olyan vikszolt csizmát, amivel dolgoztak, kötényt, olyan bőrkötényt.
Mikor végzett, az inas kapott szabadulóruhát. Egy szép ruhát, cipőt, fehérneműt, ami
kellett. S akkor ha akart, ott maradt tovább dolgozni, ha nem, nem. Önállósulni nagyon
sokba került. Elsősorban azért, mert neki kellettek hordók, amiben cserezte a bőrt. Akkor kellett egy tímárasztal. Azon egy érclap, az borzasztó drága volt. S szerszámok.
Nagy vasfogók, kések.
A bőrt a mészárosoktól szerezték be. Voltak itt mészárosok. Székely, aztán Göncziék.
Volt bőr elég, szép marhabőr, borjúbőr. Az udvaron nagy hordók voltak, beásva a földbe. Mikor kivették a mészből a bőrt, volt egy nagy tölgyfatőke, arra rádobták, s azon
lekaparták a bőrről a felduhadt húst, s akkor vízbe tették. S akkor a vízből bepácolták. A pác az olyan tyúkgané, leforrázták, s abba beletették, s abban tartották két órát.
Akkor két óra múlva kivették. Akkorra a bőr összeesett, megpuhult. Azt a piszkos vizet kinyomták belőle, s akkor beletették előpácba, sósavat tettek bele, s abban hagyták
reggeltől estig. S akkor este kivették, s beletették a cserlébe. A csert azt hozták nekünk.
Újtordában volt csertörő malom, ott megőröltük, volt egy nagy üst, ott megfőzték, s akkor tették belé. S aztán a cserlében minden nap megforgatták kétszer-háromszor. Aztán
mikor kivették, akkor bocskort csináltak belőle. S a bocskorokat árulták. S csináltak
zsírosbőrt. A bőrkereskedők ezt megvették, s elvitték.
A mester nem tudott egyedül dolgozni, volt segédje kettő-három. Volt, amelyik állandóan a mésszel dolgozott, a vizes munkát, s volt, amelyik kint, kellett takarítani,
zsírozni. Ebben a mesterségben nagyon ügyeskezű kellett legyen. Vette a bőrt, rátette
egy bakra, s szépen le kellett vékonyítsa, hogy mindenhol egyforma legyen. S ha nem
ügyelt, belevágott.
A tímártársulat aztán vett egy blanzírozó gépet, s az szépen megvékonyította. A társulatnak a főtéren volt egy háza, ahol a cukrászda van a rendőrségen felül. S Újtordában
egy háza, s ott voltak felállítva a gépek. A faragógép, a blanzírozógép.
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Rengeteg víz kellett. Azért a tímárok mindig a patak mellé húzódtak.15 A patak mellett volt leütve két cölöp, s azokat a nagy marhabőröket odakötötték, s tartották a vízben, s akkor aztán tették abba a meszeshordóba.
Akkor aztán mikor jött az új rendszer, már nem volt bőr, nem lehettt kapni anyagot,
s akkor a férjem félbehagyott, s a többiek is. Pető bácsi, a Galambosiak.
Szép árut vittünk mindig a vásárba. Én nagyon szerettem. Minden tímárnak volt lova,
s akkor a szekérrel mentünk a vásárba. Nagyon szerettem menni. Mikor Járába mentünk, ott megálltunk a főtéren, egy pár sátor volt ott. S akkor jöttek ezek a vidékiek, 2-3
óra alatt elvégeztük, s jöttünk haza. A bátyámmal mentünk Ludasra is. Aztán Mócsra is.
Mikor mentünk Járába, az gyönyörű hely volt, mikor mentünk reggel. Kezdett virradni.
Ahogy átmentünk a várfalvi hídnál, megvolt még a Leánykő, a madarak csiripeltek.
Sárgabőrből nekünk is volt szandálunk s cipőnk. A zsírosbőrt azt nem szerettük, jobb
volt a sárgabőr, azt bekentük krémmel, s szép volt. (Az interjú 1991. VII. 27-én készült
Tordán.)
3. Bíró Endréné Dénes Rozália pecsenyesütő 1910-ben született Tordán.
Az apám apja valódi pecsenyesütő volt, s így édesapám is értette a mészárosmunkát.
Aztán meghalt 1934-ben. Az édesanyám nem akarta félbehagyni. Én tizenötéves koromtól csináltam. Hát vágták a disznót. Megvették a vásárban vagy a vágóhídon, ott
le is vágták. Hazahozták. Kellett várni, amíg kihűl, mert melegen nem lehetett vágni.
Aztán édesapám vágta fel szépen. Kettébe vágták s aztán szépen felszeletelték. S akkor
azt mind megrodalták. Ahogy volt a kövérje, ferdén felvágták, két ujjnyira, akkor megfordították, s akkor ott is belevágott. Húsz percet tartották sós vízben, kivették, megtörülgették s összeraktuk a cseberbe. Aztán onnan szedtük ki s sütöttük le. Tiszta zsírban.
Nem tettünk vizet alája. Ha nem sült szép pirosra a szalonnája, akkor tejbe mártottak
egy rongyot s avval megkenték azt a részt. S akkor aztán szép pirosra sült meg. Otthon
sütöttük le. S volt szekér, édesanyám azzal hurcolkodott ki. Volt sátor is az esőért. Az
asztalt tűzszéknek mondták. A közepén volt egy nagy lyuk, oda beeresztette édesanyám
a fazakat, alatta volt egy fazék szénnel. Hogy tartsa melegen. Azon a fazékon volt egy
nagy zománcos tál, mint egy nagy sültestál. Arra rakta ki a húst, onnan válogatták s
vágták. Mikor Kolozsvárra mentek a vásárba, akkor három-négy disznót vittek levágva. A Tordai úton volt egy ház, oda szálltunk be, ott megsütöttük a húst, s aztán mi mint
gyermekek vittük ki a piacra.
Májast is csináltak. Mikor mentek vásárba, oda nem vittek. A májas nem sült a hússal egyszerre, hogy ne omoljon rá. S vittek nagy véres gömböcöt is. Azt egészben vették
meg. Meg volt főzve. Mikor édesapám meghalt, aztán pecsenyével már nem foglalkozott édesanyám, csak mind a májast csináltuk. Volt sok mészáros. Tőlük vásároltuk a
húst. Jaj, mi májast is csináltunk, hogy elérne Kolozsvárig. Télen aztán volt az export-
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A mai Nicolae Iorga utca volt a Tímárok utcája.
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vágás. Akkor 40-50 belet megvettek. Mint gyermekek mentünk a vágóhídra, vettünk
belet, aztán bontottuk fel, mostuk ki a ganétól. Sóval s meleg vízzel. Olyan meleg vízzel,
amilyent a kezünk elállt. Attól hamar tisztul. Sok léből kellett mosni. Jaj, mennyit is
dolgoztunk, istenem! Azért nem mentem én mészároshoz. Az udvaron volt egy dróthaló
kihúzva, arra raktuk fel a májakat, tüdőket, s aztán rendre csináltuk meg. A tüdőt, a
májat, a vesét nyersen kellett ledarálni. Egy kicsi zsiradékot odatettek megfonnyadni,
s aztán abban a zsírban megfőzték a rizskását. Csak az volt megfőzve. Akkor a rizset
beletették a leőrölt májba, sózták s borsozták, ennyiből állt. Aztán mi tettünk bele majoránnát. Akkor főtt a víz, a májasokat beleraktuk, amíg megfőttek. Jaj, sokszor főztük s
kippukadt! Ne adj világ, nem lett májas belőle, csak lé.
Minden hónapban volt az országos vásár Tordán. Mint most. S hetente hetipiac.
Olyankor ott árult édesanyám. Gyéresen minden héten szerdán. Aztán ott is volt országos vásár. Egerbegyen is szokott lenni nagyvásár. S vannak erre fel, az Aranyos völgyin. Szekérrel mentek. S aztán teherautóval. A pecsenyések, a pogácsások, a szitások,
a tyeptárosok megbeszélték, hogy ebbe a vásárba megyünk vagy abba. Aztán ami zsír
megolvadt, azt is el lehetett adni. Úgy melegen. Finom is az a pecsenyezsír. A kenyeret
a kenyeresek árulták, nagy, hat-hétkilós kenyereket. Aki akart venni, megvette a nagy
szelet kenyeret, belétette a nagy pecsenyét s ment. S uborka volt hozzá. Szerettem biza
én is. S azt a sok tepertyűt!
Voltam a Tordai-hasadékban, mikor avatták fel a menedékházat. Én porcióztam a
pecsenyét. Mikor elfogyott a hús, volt a virsli. Egy nagy üstben főtt a víz, tettük bele a
virslit, jött a sok nép, kellett hamar nekik. Aztán voltam a kőbányánál, voltam Szentmihályt, voltam Bánffyhunyadon.
A városban pecsenyesütők voltak vagy haton-nyolcan. Fintáné, Nagy Józsiné, Nagy
Feriné, Nagy Sándorné, aztán Bordinak az anyja. Dávid Erzsi, Fintáné folytatta a legtovább. Addig, amíg meghalt, úgy 1970 körül.
Hétfőn édesanyám ment a vágóhídra, délben hazajött. Akkor kellett csinálni a májast. Akkor kedden nem csináltunk májast, de hozták éjszaka a beleket, azt meg kellett
csinálni. Éjjel is fenn kellett ülni 10-12 óráig, amíg azt elvégeztük. S akkor szerdán édesanyám ment Gyéresre reggel, árulni. Délután, mikor hazajött, akkor megint májost.
Szóval állandóan, állandóan kellett. Vasárnap: Májast csináltunk. Jaj, mennyi májast
kellett csinálni, atyaúristen! Mások mentek ünnepelni, s mi csináltuk a májast. Jaj! S a
mosogatás! Jaj, vót mit mosogatni!Én úgy meguntam! Mikor eljött a szombat, azt a sok
facsebret mind megsúroltuk, megmostuk, lapítókat, mindent kitakarítottunk. Mikor eljött a tíz óra, jött a sok mészárosinas, hozta megint a belet. S mikorrá eljött a reggel,
tele volt vérrel minden. Mennyiket dolgoztunk! Nem kellett volna nekem mészáros férj
a világért sem! (Az interjú 1989. január 6-án készült Tordán.)
4. Az alábbi beszélgetésen kőművesek és családtagjaik vettek részt: Albert Ernő (A. E.
sz. 1929) és felesége (A. M. sz. 1932), Gönczi Ernő (G. E. sz. 1927) és felesége (G. B. sz.
1933), Ercsei Sándor (E. S. sz. 1932), Lőrincz Márton (L. M. sz. 1946).
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– Inasnak hány éves kortól álltak?
E. S. – Tizennégytől felfelé. Három év volt a kőműveseknél, négy év a csizmadiáknál,
szabóknál, borbélyoknál, asztalosoknál. A szabó, a suszter, az asztalos, a csizmadia, a
kovács, akiknek otthon volt a műhelyük, az inas disznónak adott, mindent kellett csináljon. Ott kosztoztak, adott a gazda nekik enni. És még ruhát is, egy rend ruha járt egy
évben. Két gatya, két ing, egy pár bakancs, kapca, egy sapka.
G. E. – Én is voltam borbélyinas két hétig. Az volt az illem, ha bement a borbélyműhelybe az ember, fogadták, segítettél levenni a kabátját, felakasztottad a fogasra a
kalapját, feltetted, a segéd megnyírta vagy megborotválta, aztán azzal a kicsi seprűvel
keféljed. Aztán én ott is aludtam. Az ételt a mester felesége kitette a polcomra. De én sose
laktam jól, mindig éhes voltam. Mind reggel, mind délben, mind este. Zsugoriak voltak.
Aztán a disznóólat kitakarítani, a vécét, ott is kellett seperni, volt kátránypapír letéve,
azt felmosni, akkor a disznóólat, a tyúkketrecet naponta tisztítani. Nem volt nyugtom
egész nap. Reggel, hogy megvirradt, a mester nyitott hat órakor reggel, este nyolcig az
üzletben voltunk.
E. S. – Kőművesnek elsősorban csak nagyon szegény embernek a gyermeke ment.
Mert a kőművesinas szombaton zetést kapott. Más inasok nem kaptak. Kaptak szállást
és kosztot is. A kőművesinasok nem kaptak semmit, de kaptak zetést.
– Hány kőművesmester volt Tordán?
E. S. – Hat-tíz közt volt. Híres kőművesmester volt Hatfaludi, Simon Marci, Antal
Tamás. Ezek az öregek, a 20-as évek elején, a 30-as években. Akkor volt Deac Vasi, akkor aztán jöttek a atalabbak, Nagy Árpi, Velman, Jakab Gerő, apám, Ercsei, Sălăgean,
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96. Mészkői ácsok ebédszüneten, 1940-es évek

Miron, ő 40-ben jött, menekült volt. Ezek kőművesmesterek voltak, akkor voltak olyan
ácsmesterek, volt olyan mesteri könyvük, hogy vállalhattak kőművesmunkát is. Ott volt
Klánek, mind a kettő, Gyula is, Béla is. S ott volt Mészkőről az öreg Tereki, első osztályú
szakember volt. Akkor volt Polyánban egy Győri nevezetű, ácsmester volt. A legtöbb
zetést a kőművesek kapták. Egy ács, egy elsőosztályú ács kevesebb zetést kapott, mint
egy elsőosztályú kőműves. Az asztalosokról aztán nem is beszélve.
– Mikor az inas felszbadult, ő választotta, hogy kihez menjen dolgozni?
E. S. – Nem ő választott, hanem őt választották ki. Minden inasról tudták, hogy ez
jókezű ú, ez gyengébb, ez ilyen, ez olyan, úgyhogy mikor felszabadult, a mesterek általában már tudták, hogy milyen ember az inas.
A. E. – Aztán mikor elmentünk inasnak, ne gondoljátok, hogy odatettek a mesterséghez. Egyszer megtanultuk az anyagcsinálásokat. S aztán tettek oda.
E. S. – Ebédidőben ebédeltünk, s akkor aztán vetted a vederrel a vizet, a serpenyőt, s
akkor nyomás, csaptuk az állásnak az aljára, hogy tanuljunk meg plafont csapni. Hogy
kell a serpenyővel csapni a maltert. Este az inas felelt mindenről. Hány lapát, hány
kalapács, csákány, vasverő, gereblye s minden. Este megmostad, bevitted. Annyit dolgoztunk, hogy este mikor hazamentünk, sokszor nem volt kedved, hogy elmenj valahová. És vasárnap reggel mentünk a mesterhez. Sepregetni, akkor az egész utcát meg
kellett seperni, az udvart. Hétre mentél, nyolcra, fél kilencre megvolt, akkor mindenki
kapott borravalót s mentek haza. Télen már a kőművesek nem dolgoztak. Ezért kaptak
a kőművesinasok zetést. Mert szezonmunka volt. A többiek kötelesek voltak adni télennyáron zetést. A kőműves, az ács, a aszterező, az nem.
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– Munka után hol gyűltek össze a kőművesek?
E. S. – A kőműveseknek külön helyük volt, az építőiparosoknak. Volt az iparosegylet,
de az építőiparosok külön helyen gyűltek össze, mert több pénzük volt. A többiek helyhez
kötött munkát végeztek, a kőművesek mind valahonnan kellett haza menjenek, a vendéglőt mindig útba ejtették. Az iparosegyletbe napszámos nem mehetett be. Ott még a
gyenge szakembert se nagyon fogadták be.
A vendéglős járta a borosgazdákat, hogy melyiknek van jó bora, s azt vette meg,
mert több kliense volt, ha jó italja volt. S ki volt téve, hogy nekem Csekmétől van a borom, a másik, hogy nekem Bölönyitől.
Nyáron aki elprédálta a pénzit, az télen itta a káposztalevet, vagy még azt se.
G. B. – Azt mondták, hogy tavasszal küldték a gyermeket a mészárszékba, hogy kérek öt lejre májat a macskának, de ne legyen rágós, mert édesapám nem szereti. Az volt
a legolcsóbb.
G. E. – Akkor a marhamájat eldobták, nem árulták.
G. B. – Aki megbecsülte, annak volt, de aki nem becsülte meg, az bizony nehezen húzta ki márciusig. Az én nagybátyám megvette a legdrágább nyakkendőt, amíg tartott a
pénze, ki a vendéglőből, be a vendéglőbe, s ott rumoztak. Aztán februárban már tette a
zálogházba a nyakkendőjét vagy eladta. Márciusban már kelj fel, krumplileves, feküdj
le, krumplileves.
E. S. – Ez a Kádár Sanyi, s Nagyi Sanyi, ezek hétfőn reggel nagy elegánsan, fekete ruhában, simi nyakkendővel mentek kocsival dolgozni. Hogy lássák, hogy ők kik.
Sanyi azt mondta, hogy fekete ruhában csapja a plafont s nem lesz malteres. Úgy kell
dolgozni. Tényleg jó szakemberek voltak, csak nagyzoltak. És amelyik gyenge volt, az
meg se állhatott előttük. Azt csúfolták, nem fogadták be a társaságba. (Az interjú 1989
januárjában készült.)
5. Tyúkkereskedő
A tyúkkereskedőknek szekerük volt, egy lóval, s a szekér fel volt szerelve kóberrel,
gyékénnyel volt befedve, mint a sátoros cigányoknak, olyanszerű volt, azt tették esős
időben, hogy a majorság ne ázzék meg. Ládák voltak, 2–3 láda, ami pontosan befért
a szekér tetejére. Alol a nagyobb majorságok voltak téve, liba, pulyka. Lécből volt az
oldala s a teteje a ketrecnek. A bevásárlás a tordai piacról történt, szombaton és szerdán a gyéresi piacról és egy nap Ludasról. Kolozsvárra vitték a majorságot minden
hétfőn és csütörtökön. Kifőzdékbe s vendéglőkbe, rendelésre. Magánszemélyeknek nem
nagyon árultak. Biri néni, Gergely Jánosné s még vagy négy-öt személy. Otthon csak
két-három napig tartották a majorságot. Egyszerre 2–300 darabot vásároltak fel.
A 40-es években aztán megszűnt a tyúkkereskedés. (Adatközlő: Ercsei Sándor sz. 1932.
A felvétel 1984-ben készült.)
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6. Órásmester
Apám, Frucht Izidór hat elemit végzett órás volt, akit sokirányú érdeklődése okán
értelmiséginek tekintettem. Egyenesen Bécsből pottyant Tordára. Azelőtt egy kicsit bejárta a világot. Akkoriban az volt a szokás, hogy amikor az iparos tanulók inasok, segédek lettek, elindultak vándorútra, világot látni, mesterséget tökéletesíteni, és hogy
idegen környezetben kipróbálják magukat. Apám vonattal utazott Bécsből Pozsonyig,
onnan tovább gyalog, fel a Vág völgyén és a Nyitra völgyén. Az első faluban egyenesen
a kocsmába tartott. Idős mesterektől tudta, ott lehet az emberekkel ismerkedni. Amint
elmondta, hogy órás, már hívták is az emberek, jöjjön hozzám, jöjjön hozzám. Ott maradt egy-két napot és ment tovább.
A vándor órásnak könnyű dolga volt. Kis faládikójában magával vihette az egész
műhelyét Az asztalos nem cipelhette hátán a gyalupadot. Se a szabó a varrógépet.
Aztán felfelé útjába akadt az Apponyi-kastély. Ott az intéző azzal fogadta, már vártuk magát, megtudtuk, hogy itt a környéken jár egy atal órás, aki előbb-utóbb ide fog
jönni. Itt három hónapig is dolgozhat. Kérem szépen, csak néhány napig maradok, aztán tovább megyek. A munkához mire van szüksége? – kérdezte az intéző. Egy asztalra,
s az asztalon tiszta fehér papírra. Meg egy szobára, ahol balról jön a világosság.
Negyedóra apám az asztalhoz ül, ahol első munkája egy úgynevezett asztali ismétlő
óra, amely a negyedeket is üti. Apám szétszedi, az asztal tele van alkatrészekkel s ekkor
belép gróf Apponyi. Ránéz az apró kerekekkel, rugókkal, csavarokkal borított asztalra,
kissé meghökkenve kérdezi: – Össze tudja ezt állítani? – Igen, természetesen. Apám
biztoshangú válaszára Apponyi szó nélkül sarkonfordult s kiment.
Apám ment tovább, kerülő úton visszafelé. Egy ideig Pesten is dolgozott. Vasúti órás
is volt. Akkor építették az Ungvár–Máramarossziget vasútvonalat. Ő szerelte az órákat
az állomásokon, mert minden állomásnak megvolt az órája.
Rövid szegedi és szabadkai tartózkodás után eljutott Bosznia fővárosába, Cetinjébe.
Ott állt sor alá. Megjött a híre a budapesti Világkiállításnak. 1896-ot írtak akkor. Ez
felvillanyozta apámat, otthagyta Cetinjét.
Nem érezte jól magát Budapesten. Felmondta az állását és felment Bécsbe. Ott hallotta, hogy a tordai Herbs Mór órás és ékszerésznek szüksége van egy órás segédre.
Apám csak annyit kérdezett, hol is van Torda. – Neben Klausenburg, Kolozsvár mellett.
Vasútállomása is van. Ennyi elég is volt és apám leutazott Tordára.
Az órásműhelybe délután ötig alig jöttek be. Ötkor kezdődött a korzó. Ma is emlékszem egy ilyen csoportra: Gherasim törvényszéki elnök, Ianota főügyész, hárman–
négyen, dr. Kertész. A korzó a mi oldalunkon volt, mert itt szélesebb volt a járda. A
Kis híd és a kávéház között. Mivel kevés ember jár ilyenkor az üzletbe, olykor megjelent „véletlenül” dr. Sándor, a vármegyei bank igazgatója. Ez a bank volt a földesurak
bankja. Néha bejött az üzletbe báró Betegh Gyéresről, vidékről egy Ugron nevű úr és
még néhány, egy társaságba tartozó fér. Különböző apróságokat hoztak javításra,
nézze meg az órámat, elszakadt a láncom, kérem, nézze meg a manzsettagombomat,
a vadászfegyveremet, a feleségem fülbevalóját. Egyszer báró Jósika Járavizéről a va-
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dászpuskáját hozta javítani. Leszállt a kocsijáról, a bakon egy atalember ült, később
megtudtam és felismertem benne báró Kemény Jánost, a Helikon megalapítóját. Ők
nem tartoztak ehhez a társasághoz.
Amíg apám dolgozott, ők beszélgettek, politizáltak, olyan kaszinó-féle hangulat alakult ki. Néha olyanok is megjelentek, akik ritkán jártak be. Beszéltek apámmal németül.
Ezek valószínűleg politikusok is voltak. Ősszel mentek fel Budapestre, Bécsbe, s egy kicsit gyakorolták a német nyelvet. Nyáron, amit a földbirtokon töltöttek, kicsikét kijöttek
belőle, s apámmal volt kivel beszélni. Apám előzetője volt a német lapoknak, apám olvasott ember volt, vele szóba lehetett állni. Mellette lehetett beszélni, mert apám dolgozott, s tudták, hogy nem zavarja. (Adatközlő Anavi Ádám sz. 1909. Az interjú Temesvárt
készült 2003. VIII.7-én.)
Feladat. A fenti interjúkban gyeljétek meg, milyen rendje volt a mesterember életének; milyen szaktudással rendelkeztek a mesteremberek; milyen megbecsülésnek örvendtek a mesteremberek; milyen szeretettel beszélnek munkájuk szépségéről.

Vendégmunka
A munkaerő áramlását a munkaerő fölösleg, illetve a munkaerő túlkínálata teszi szükségessé.
A 19–20. század fordulóján Magyarországról és Erdélyből nagyszámú munkaerő áramolt Amerikába. A második világháborút követő évtizedekben a munkaerő vándorlása az
országon belül történt. Ekkor a földművelés szövetkezetesítése és gépesítése miatt felszabadult munkaerő a városokba vándorolt. Másrészt, a nagy ipari objektumok kiépítése váltotta ki az országos méretű migrációt. A szakképesített munkaerő a szakmunkát keresve
volt kénytelen a költözést választani.
A vendégmunka méretei az 1990-es évektől növekedtek meg. A szakképzett munkaerő
(mérnökök, informatikai szakemberek, orvosok) Romániából a nyugat-európai államokba (Magyarország, Németország, Ausztria, Franciaország, Svédország), valamint Amerikába vándorolt ki. A szakképesítetlen munkaerő számára pedig főként Magyarország,
Izrael, Olaszország és Spanyolország jelent felvevő piacot. Ez utóbbi kategóriába tartozó
munkaerő háztartásban, a mezőgazdaságban, az építőiparban keres megélhetési forrást.
Feladat. Térképezzétek fel településeteken a vendégmunkások számát, a célországokat és az elhelyezkedési köröket.

Hitelszövetkezetek, bankok
Az árutermelés maga után vonja és feltételezi azoknak a pénzügyi intézeteknek a megalakulását, amelyek a pénz biztonságáról, kamatoztatásáról gondoskodnak, illetve a gazdasági vállalkozásokhoz kölcsönt nyújtanak.
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Tordán az első ilyen jellegű intézet 1872-ben alakult Tordai Takarékpénztár Részvénytársulat névvel, gróf Bethlen Géza elnökletével. 1966-ig működött. 1885-ben jött
létre a Tordai Népbank-Szövetkezet, 1915-ig állt fenn. 1887-ben Szigethy Sándor elnökletével kezdte meg működését a Tordai Kisegítő Takarékpénztár Részvénytársulat.
1977-ben számolódott fel. Dr. Ioan Raţiu 1887-ben alapította a tordai „Arieşana” Hitelintézet és Takarékpénztár Részvénytársaságot. 1977-ig működött. Az 1989 előtti évtizedekben a Román Takarékpénztár (CEC) és a Román Nemzeti Bank (BNR) töltött be
hasonló szerepet. 1990 után különböző nemzeti és külföldi bankok jelentek meg Tordán
és Aranyosgyéresen.
Az 1990 utáni nagyarányú vendégmunka és turizmus tette szükségessé a nemzetközi
használatú pénznemeket forgalmazó pénzváltó irodákat.

Szociális élet

A társadalom elesettjei mindig a városokban találtak menedéket. A velük való foglalkozás minden korszakban külön feladatot jelentett. Egy 1822-ben kelt rendelet szabályozta Tordán is a koldusok megsegítését. Egy bizottság hivatott annak eldöntésére, hogy ki
szorul rá a város lakosságának, a vásárok népességének adományára. A szegénységet és
az elesettséget csupán mímelő sáfárokat a hatóságok lakóhelyükre toloncolták. A város
szerencsétlenjei nem állhattak ki az utcákra, a templomok elé, nem házalhattak, nem
járhatták a vásárokat. Koldus Atyát választottak magukanak, a templomokból, a templomok előtt elhelyezett Koldusok Ládájába gyűlt adományokat ő gyűjtötte össze és osztotta szét. 1909-ben hunyt el Füzi Sándor ótordai református lelkész. Végrendeletében
1200 koronát hagyományozott egy „szegényalap” létesítésére, „melynek hivatása lesz
esetleges más adományokkal együtt, hogy annak kamatai minden évben karácsonykor
az arra érdemes szegény sorsú hivek között az egyházi tanács által kiosztassanak”.
1902-ben alakult meg a Tordai Székely Társaság, bevallottan a „székelység támogatása, érdekeinek előmozdítása” céljából. Megvalósításai közül említjük az alábbiakat:
54 székely ú elhelyezése Magyarországon különböző iparágakban; az aranyosszéki
székely települések érdekeinek előmozdítása; egy ágy fenntartása a tordai iparos ifjak
által működtetett menhelyen a Tordán átutazó székely iparos ifjak számára.
1911-ben a Tordai Iparosok Önképző Egyletének elnöke, Kovács János más városok
példája alapján iparos aggmenház építését javasolta. A javaslatot „az egylet választmánya
lelkesen karolta fel”. Az iparosok adományozást kezdeményeztek a nemes cél megvalósításáért.
Sógor Gyula református lelkipásztor kezdeményezésére 1996-ra épült fel a „Misericordia – Irgalmasság Háza” Egyesület Bágyoni Öregotthona. Az öregotthon hét szobás,
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tizenhat férőhelyes. A telket a bágyoni szórványegyházközség bocsátotta rendelkezésre.
A ház 2005-ben újabb szárnnyal bővült.
1990 után Tordán és környékén több szociális otthon épült fel az idősek és a hajléktalanok számára.
A vidék közbiztonságát hivatott szolgálni a tordai kaszárnyában működő katonai alakulat. Létesítéséről az Aranyosszék című lap 1932-ben tudósította olvasóit. „Katonaságot
kap Torda város. Dr. Moldován Valér szenátor, volt miniszter közbenjárására városunk
egy hegyi tüzérséget fog kapni. A kaszárnya felépítéséhez a földmivelésügyi minisztérium
az állami kertészet mögött, a Mihály vitéz sírja felé vezető út mentén egy ingyen telket
adományozott. Az építkezéshez még ebben az évben hozzákezdenek, úgy, hogy a jövő év
június haváig a kaszárnya fel fog épülni és a katonaság abba beköltözhetik. Ugyancsak
dr. Moldovan szenátor megbeszélést folytatott Nicola tábornokkal arra nézve, hogy a jelenleg Nagyenyeden székelő vadászdivizió parancsnokságot Tordára helyezzék át, amit
meg is ígértek neki.” (Aranyosszék I. 1932. szeptember 17.)
Kérdés. Milyen következményekkel járt a katonai alakulat Tordára való telepítése?
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III. fejezet
Vallásos és kulturális élet

Tematika: Az oktatás – Egyházi élet – Szociális élet – Közművelődés – Építészeti örökség – Természeti örökség – Gasztronómiai örökség – Irodalmi élet – Írók, művészek, tudósok Tordán és környékén –
Aranyosszék és az utazók

Az oktatás

Az iskolai oktatásnak is megvan a története. Az erdélyi oktatást a XVI. századtól az egyház
irányította. A felekezeti oktatás vallásos szellemben történt, s az egyház által alkalmazott
kántortanítók végezték. Ezt az oktatási rendszert 1777-ben Mária Terézia, 1781-ben II. József, 1806-ban pedig I. Ferenc módosította. Az 1849-es tanügyi törvény négy elemi, négy
algimnáziumi és négy főgimnáziumi tanévet írt elő. Ez a rendelkezés növelte a reáltárgyak szerepét, bevezette a szaktanári rendszert, valamint minden nemzetiség anyanyelvének oktatását. 1868-ban Eötvös József miniszter tette közzé a népoktatási törvényt,
amely mindenki számára elérhetővé tette az iskolát. „Minden szülő vagy gyám, ide értve
azokat is, kiknek házában gyermekek mint mestertanítványok vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy gyámoltjaikat (ha nevelésökről a háznál vagy magán
tanintézetben nem gondoskodtak) nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétől egész a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig” – írta elő a törvény első paragrafusa.
Egy 1908-ban hozott törvény az állami elemi népiskolákban ingyenessé tette az oktatást.
A felekezeti iskolákban e rendelkezés 1910-től lépett érvénybe. Az első világháború után
Erdélyben bevezetik a román nyelv, Románia földrajzának és történetének oktatását. Az
egységes állami iskolahálózat megszervezésére az 1948-as tanügyi reform során került
sor, amely az okatást leválasztotta az egyházról. 1964-ben kötelezővé vált a nyolcosztályos oktatás, amit négyéves (reál vagy humán) középiskolai oktatás követett. 1975-től a tíz
osztály elvégzése vált kötelezővé. Ettől az évtől kezdődően megnőtt a középiskolai szakoktatás proljainak száma (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közgazdasági, egészségügyi, pedagógiai, művészeti). Az 1850-es évektől kezdődően az iskolákat gimnáziumnak,
a protestáns tanintézeteket kollégiumnak nevezték. Az I. világháborút követően az intézetek hivatalos román neve líceum lett, magyarul azonban továbbra is a gimnázium és
kollégium megjelölést használták. 1952-től az érettségit nyújtó tanintézeteket középiskolának, 1965-tól újra líceumnak nevezik.
A tordai magyar nyelvű oktatás kezdete a távoli múlt homályába vész. Bár iskolák a
XVI. század előtt is működtek, írásos dokumentumok csupán az 1550-es évekből állnak
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rendelkezésünkre. A város iskolájában taníthatott az a névtelen költő, aki 1544-ben a reformáció korának legszebb egyházi énekét írta. Ugyanebben az időben külföldi egyetemeken több Tordai nevű hallgatót tartanak számon, akik minden bizonnyal Tordán indultak
el a tudásszerzés útján.
Alább – a városban élt Imreh Lajos és Szaniszló Miklós tanárok kutatásai alapján – a
tordai iskolákat soroljuk fel.
Az 1557–1918 közötti időszakban működött oktatási intézmények. Az unitárius iskola a Rákos patak partján épült, s 1589-ben egészült ki négy osztályos algimnáziummal.
Évszázadokon keresztül az egyedüli magas fokú iskola volt a városban és a környéken.
Az osztrák katonák kétszer égették fel. Az unitárius templom melletti iskolaépület 1860–
1870 között épült fel. 1907-ben az unitárius egyház szerződés alapján az állam gondviselésébe engedte át az iskolát. Az iskola ekkor főgimnáziummá alakult át, s átköltözött a
mai Raţiu utcai új épületbe (ma a Mihai Viteazul Kollégium). 1918–1945 között az iskola
Ferdinánd király nevét viselte.

97. Mihai Viteazul Kollégium, Torda
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Az unitárius kollégium kezdetektől bentlakással is rendelkezett, hogy a távolról érkező úkat is fogadni tudja. A bentlakás szervezte meg a szegény sorsú tanulók megsegítését. 1806-ig a bentlakó diákoknak az unitárius családok főztek, felváltva, az utcák, utcán belül a házak sorrendjében. Viszonzásképpen a diákok névnapokon, lakodalmakon,
keresztelőkön és ünnepnapokon kötelesek voltak felköszönteni a családokat. Az 1800-as
években a bentlakó diákok fogadott koszton éltek, vagy magántanítványaik családjában
étkeztek. A közeli falvakból származó bentlakó tanulóknak naponta vagy hetente hazulról hoztak élelmet. Az 1890-es években 40 áldozatkész család 15 szegénysorsú tanulónak
felváltva főzött ebédet. Az 1899/1900-as tanévben életbe lépett a Berde-cipó alapítvány,
amely gondoskodott a tanulók kenyérrel való ellátásáról. Az unitárius gimnázium tanulóinak más kereseti forrásuk is volt. Karácsony estéjén csoportosan, verssel és énekkel
köszöntötték fel a város családjait, amiért pénzadományt kaptak. Sátoros ünnepeken,
úrvacsoraosztás után egy-egy diák a templom ajtajában gyűjtötte össze a város lakóinak
pénzadományát a tanulók számára. A hatóságok a megsegélyezés ezen formáját 1857-ben
tiltották be. 1890-ig minden gyerek köteles volt magántanítóhoz járni. A magántanítók
a felsőbb osztályos tanulók voltak A magántanítók ezen munkájukért kosztot vagy pénzt
kaptak a gyerek családjától. A legációba járás Erdélyben Nagyenyeden, az 1671-es ínséges évben jelent meg és terjedt el. A szegénységgel küszködő diákok a vidéki egyházakhoz mentek ki az istentiszteleti szertartáson való segédkezés céljából, amiért a gyülekezettől adományokat kaptak. A tordai főhatóság 1883-ban a megsegítésnek ezt a formáját
is betiltotta.
A katolikus elemi úiskola a katolikus parókia udvarán 1722–1948 között működött.
A régi papilak épületében egy tanítónő vezetésével 1859–1948 között katolikus leányok
tanultak.
Az újtordai állami elemi ú- és leányiskola 1878–1945 között magyar tannyelvű osztállyal működött. 1918 után román tannyelvű osztállyal egészült ki. 1945 után pedig –
megszűnéséig – csupán román tagozattal rendelkezett. (Az épület az újtordai parkkal
szemben található.)
Az ótordai állami polgári leányiskola 1878–1918 között magyar tannyelvű osztályokkal működött a Raţiu utca 53-as szám alatt.
Az ótordai református elemi iskola a fejedelmi ház udvarán jött létre a fejedelmi istállóépület átalakításával. Létezéséről 1885-ből van adat. Ebben az épületben ma is zajlik
magyar nyelvű oktatás, a Jósika Miklós nevét viselő iskolában.
A 6 osztályos ótordai református leányiskola épületét a főtéri református templom udvarának a főtér felőli oldalán emelték 1859-ben. Az iskola 1919-ig működött.
Az állami polgári úiskola meglétéről 1909-től van adat. (A mai Avram Iancu utca 12.
szám alatt.)
A városban magyar nyelvű kisdedóvó 1878-tól működött Ótordában, Újtordában pedig 1882-től.
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98. A tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum

Erdélynek Romániához való csatolása változásokat okozott a város oktatási életében.
Az unitárius kollégium Rákos-patak melleti épülete 8 osztállyal 1923-ig állt fenn.
(1918–1948 között unitárius elemi képzés nem folyt.) A református elemi iskola 4 osztálylyal 1924-ig volt meg, az ótordai református templom toronyszobájában. A templom udvarán lévő református polgári leányiskola az 1927–1928-as tanév végeztével szűnt meg.
A református elemi iskola 7 osztállyal működött a Raţiu utcai piros épületben, 1948-ig.
Ugyanitt egységes (úk és leányok számára) magyar nyelvű gimnázium is volt. A korábban felépült római katolikus elemi iskola (a főtéri katolikus templom bejáratával szembeni óvoda épülete) 1918–1948 között tovább működött.
Az 1948-as tanügyi reform újabb változásokat hozott a tordai magyar nyelvű oktatásban. A Raţiu utcai piros épületben 1948–1958 között az 5-ös számú lányiskola I–VII.
osztálya tanult. 1955–1959 között a képzés VIII–XI. osztállyal egészült ki, a magyar tannyelvű 3-as számú középiskolává alakult át. 1959-ben ez az iskola a Mihai Viteazul Középiskolával egyesült, s annak épületébe költözött át. 1948–1962 között a Rákos patak
partján található unitárius iskolában a 4-es számú úiskola működött, I–VII. osztályú
magyar tannyelvű osztályokkal. 1956–1957 között vegyes (ú- és leány-) iskolává alakult
át. 1960-ban pedig hozzácsatolták a piros iskolában működö 5. számú vegyes elemi iskolát is. Ez az összevont iskola 1962-ben egyesült a fejedelmi ház melletti román tannyelvű
iskolával. (Ma a T. Murăşanu iskola elemi tagozata.) Az újtordai Velicicov utcában 1945ben létesült az I–IV. osztállyal rendelkező magyar tannyelvű elemi iskola. Ezt 1957-ben
átköltöztették az Andrei Murăşanu utcába. (A kórházzal szembeni körorvosi rendelő udvarán.) 1960-ig működött az épületben, amikor is a az újtordai Bariţiu utcai I–VIII. osztályos vegyes tannyelvű, 5-ös számú iskolába építették be. Ebből az iskolából a magyar

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
AZ OKTATÁS

141

nyelvű képzés 1984-ben a keresztesi (3-as Micro) 8-as számú (ma Andrei Murăşanu) általános iskolába költözött.
A Vegyi Üzemek védnöksége alatt 1948–1955 között a mai Gyerekklub épületében
(Raţiu utca 23. szám) alapvegyészeti technikum működött, román és magyar osztályokkal. 1948-ban alakult a Középfokú Üvegipari és Finomkerámiai Technikum, amelynek
magyar tannyelvű osztályai 1948–1950 között az Avram Iancu 12. szám alatti, 1950–1955
között pedig a Velicicov utcai épületben voltak elhelyezve. Ez a szakképzés az újtordai
3-as számú Ipari (Vegyi) Líceumban folytatódott. 1977–1988 között három magyar tannyelvű osztály érettségizett itt.
2008 őszén a tordai magyar nyelv oktatás a Jósika Miklós Elméleti Líceumban összpontosult, a hajdani ótordai református elemi iskola épületében.
A Mezőgazdasági Líceumban 1983–1985 között két magyar tannyelvű osztály szerzett
érettségi diplomát.
Az unitárius egyház a XVI–XVII. század során 12 alsófokú iskolát tartott fenn Erdélyben. Ezek közül a leghíresebb a torockói iskola volt, pap-tanárral és tanítóval. A úiskola mellett 50–60 fős leányiskola is működött. A torockói oktatás kezdetét nem ismerjük. Az első adatok a 16. századból állnak rendelkezésünkre. Csanádi Pál a kolozsvári kollégium elvégzése után, 1595–1597 között volt az iskola igazgatója. Ebben az időben
az iskolában hemzsegett a sok tanuló. Csanádi később a kolozsvári kollégium igazgatója,
majd püspök lett. 1669–1671 között Felvinczi György, a későbbi császári fordító, majd
színigazgató, 1756–1760 között Uzoni Fosztó István történetíró, unitárius egyháztörténész, 1781–1787 között Szabó Sámuel, 1789–1799 között Brassai Sámuel (a polihisztor
édesapja) tanított Torockón. A helybéli iskolát országos hírnevűvé, mintaiskolává Sebes
Pál tette, aki 1812–1844 között volt az iskola rektora. Tanítói pályája idején 801 tanulót
oktatott. Tanulni vágyók érkeztek ide Aranyosszékről, a Székelyföldről, Abrudbányáról
és környékéről. Az iskolában latin nyelven folyt az oktatás. Az unitáriusok 1841-ben Korondon tartott zsinatja rendelte el a oktatás magyar nyelvűvé tételét. Ebben az iskolában
kezdte tanulmányait a folklórgyűjtő Kriza János, a polihisztor Brassai Sámuel, a felvilágosult román George Bariţiu. Az iskola igyekezett a környező mócvidék román ajkú
gyerekeit is taníttatni: „a közvetlen szomszédos román népességnek is módot nyújtson
arra, hogy gyermekeit ottan magyarul taníttassa.” 1887-es feljegyzés szerint „a román
polgártársaink az iskolát régebb idő óta nagyon használják, a múlt tanévban 22 román
ú- és leány-növendék tanult az iskolában, a most megkezdődött tanévban hasonlóan
sok román nemzetiségű növendék van felvéve.” Torockón is szokásban volt a tanulók
megsegítése. Az alumnus diákok száma 12–16 között változott, a délutáni templomozás után kántálni indultak a jószívű torockói családokhoz, akik kenyérrel és szalonnával jutalmazták meg az énekeseket. 1876-tól a kántálás helyébe az alapítványi pénzből
történő cipóadást léptették. Az unitárius iskola az 1876–1877-es tanévtől községi iskolává vált. A község 1881-ben új iskolát épített, amely 1955-ben további két tanteremmel
bővült. Magasabb szintű képzést a székelykeresztúri és a tordai unitárius gimnázium
nyújtott.
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Az egerbegyi „tanodát” Sükösd Gábor alapította 1813-ban. Orbán Balázs örökítette
meg Csíki György várfalvi iskolamester emlékét, aki az 1850-es években „jeles, önmagát
megkedveltető tanmódja mellett a taníttatástól addig idegenkedett szülőket is meg tudta
nyerni a nevelésügynek, s oda hatott, hogy gyermekeiket nem csak a falusi iskolába, hanem a tehetségesebbeket a felsőbb tanodákba is elküldjék. Igy történt, hogy rövid időn a
tordai és kolozsvári collegiumban a várfalvi ifjak nagy számban voltak képviselve.” Népszerűségét látva a tanítómestert Kolozsvárra hívták, ahol feleségével a lányiskolát olyan
eredménnyel vezette, hogy a tanoncok száma hirtelen megkétszereződött.
Egy okirat szerint 1694. február 3-án Aranyosgerenden Szacsvai Pál prédikátor és
Gidófalvi Dániel oskolamester Kemény János belső-szolnoki főispán 5 zsellér-jobbágya
mellett kezeskedett. Ez bizonyíték az oktatás korai megléte mellett.
A felvinci oktatásra vonatkozó legkorábbi adat 1663-ból származik. Az iskola épülete
1866–1867-ben épült fel. Ekkor néhány buzgó leánytanuló is látogatni kezdte az iskolát.
1872-es feljegyzés szerint nyáron a tanulók a reggel kezdődő istentiszteleten való részvétel

99. Az aranyosgyéresi ipari líceum
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után 7–11, délután 15–17 óra között tartózkodtak az iskolában. Télen a tanítás délelőtt 8–11
óra között folyt. A tanító jövedelme a gyermekek által zetett tandíjból származott. A város
(az egyház) lakást, gabonát, tűzifát, földhasználatot biztosított a tanítónak.
Tordán a román nyelvű oktatás kezdetei Ferenc József rendelkezéséhez kötődnek
(1785). Aranyosgyéresen az 1879-es évben nyílt meg az első román tannyelvű iskola.

100. Az aranyosgyéresi román tannyelvű oktatás kezdete

Olvasmány. 1. Köble István 1927-ben született Torockószentgyörgyön. A nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban szerzett tanítói oklevelet. Sinfalván telepedett le, több faluban végzett oktatói-nevelői munkát. Az aranyosszéki pedagógusok sorsát, lelkes és heroikus munkáját bemutató emlékirata a Néptanítók.
Életpályák és élettörténetek című kötetben látott napvilágot (Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2008).

101. Köble István tanító

102. Köble István emlékirata
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2. 1809-ben a tanulók viselkedése miatt vád érte a tordai unitárius gimnázium rektorát, személy szerint „Nemes Ó Torda Várossában lévő Unitarium Nemes Gymnasiumanak Rector Professora Tiszteletes
Barabás Dávid Ur”-at. A tanúk kihallgatási jegyzőkönyvéből másoltuk ki az alábbi vallomást. Olvassátok
el a 47 esztendős Szőts Sámuel védőbeszédét. „Tiszteletes Professzor Barabás Dávid urat igen is jol esmérem, a Kinek igazgatása alatt lévő Gymnasiumban Nékem is két Fiam tanultanak, voltam közönséges
Examennyeken, a’ mikoris mehettem, és az ott lévő Tanitás modját ollyannak lenni tapasztaltam, a’ melylyel tökéletesen meg lehet elégedni, azt pedig bámulással tapasztaltam, hogy az Exponens Tiszteletes Professzor Úr mely nagy szorgalmatossággal neveli a keze alatt lévő Ifuságot…” (Az Unitárius Egyház Levéltára, Kolozsvár. B regiszter, XLIX. iratcsomó, 25.)
3. 1781-ben készült el a torockói iskola rendszabályzata, Az Unitaria Torockói Oskola Canonja, vagy
a tanulók iránt szabott rendek, amelyek megtartására, akár az idegen, akár városiak legyenek, szorosan köteleztetnek. E szabályzat kivonatát közöljük az alábbiakban.
Évente 12 olyan, szerény anyagi helyzettel rendelkező tanulót fogadott az iskola a környékbeli településekről, akiket kenyérrel és egyéb jótéteménnyel az eklézsia tartott el. Az alumnus diákok minden nap
a délutáni istentisztelet után indultak el kántálni. Kötelező módon minden házhoz elmentek. A látogatás fejében kenyeret, esetleg egyéb élelmet (szalonna) kaptak. A diákok ilyen formában való támogatása
1876-ban szűnt meg. Ezek az extránéus tanulók az istentisztelet idején a cinterem ajtajában álltak, „hogy
oktalan állatok a templomba be ne menjenek.” Közülük négyen szünidő idején is a városban maradtak,
hogy templomozás és temetés idején jelen legyenek. A tanulóknak tartózkodniuk kellett a megbotránkoztató cselekedetektől. A tanulóknak tisztáknak kellett lenniük, könyveiket, írószereiket, ruhájukat tisztán
kellett tartaniuk. A tanulónak nem volt szabad csúfolnia tanítóját, sem panaszkodni ellene. A tanulóknak
sem szóval, sem tettel nem volt szabad egymást ingerelniük. Aki társát góbénak, gémnek, hazugnak, tolvajnak nevezte, vagy pedig léha szerelmi nótákat énekelt, láncra kellett verni és tömlöcbe zárni. A tolvajt
megvesszőzték és elcsapták, a pipázókat kizárták az iskolából. Tilos volt kocsmába járni. Az utcán a járókelőket „kalappal köszönteni kötelesek.” Az utcán illetlenséget elkövetni nem volt szabad. „Levett kalappal lépjenek be a szülői házba, s otthon is magukat szépen, engedelmesen viseljék.” Tilos volt másokat
szidalmazni, becsmérelni, az Úr nevét hiába felvenni, bárki nevét az osztály falára vagy bárhova csúfosan felírni. Az iskolában tiltott volt a „lármás beszéd, az alkalmatlan csevegés, a hahotáló kacagás, szitkozódás, trágár, buja, feslett és léha beszéd”. A tanulók az esti, a vasárnapi és az ünnepnapi istentiszteletre énekszóval vonultak. Az iskolai szabályzat szófogadatlanság, kihágás, csend- és rendháborítás esetén
ajánlotta, alkalmazta és szabályozta a testi fenyítést (korbácsütés, láncra veretés, börtönbe zárás). (Forrás: Szentmártoni Kálmán: Adatok a torockói iskola történetéhez. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Bukarest, 1957. 577–586.)
4. Szentmártoni Samu 1837-ben könyvet írt Torockóról. A könyv mindmáig kéziratban maradt; a kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárában őrződött meg. Innen másoltuk ki az alábbi, az idegenből származó diákok megsegítésére vonatkozó szemelvényt. Figyeljétek meg, hogyan támogatták Torockó város
lakói az iskolában tanuló diákokat, valamint az iskola tanítóit. Melyek azok a szavak, amelyek hangalakja
eltér a mai hangalaktól, illetve az irodalmi nyelvi formától?
„Ezen ifjak az egyházi keresztény szeretet alapítványára fogadtatnak be, bizonyítás mellett, hogy jó
igyekezetűek, és szüleik tehetségét nézve méltók a segedelmezésre. A’ köznek tanítványakul kiosztott városi gyermekek annyai délelőtti 9 órakor egy-egy porzsoló16 étellel mennek az iskolába, s annak fele a tanítóé. A’ déli elosztás után fölmenő gyermek mindenike egy darab kenyeret vagy szalonnát is mellette viszen
tanítójának. Estve ismét hármanként indulnak meg a székely ifjak az általok fertályakra osztott utszákba,
s a rendszeres házakhoz beköszöntvén, miután akaratukat kijelentették, hogy egy versénekkel megtisztelnék a háziakat, s azt elfogadták vagy nem, minden esetre egy darab kenyérrel vagy szalonnával, hússal,
vagy egy-két krajczárral bocsátják tovább. Innepi alkalmakkal mindenik osztályuk egymást fölváltólag
minden fertályt bejár, mikoris a szokott ének mellé betanult szép üdvezlő köszöntések járulnak. De most
a javadalmazás is gazdagabb; minek aznonban egy része az iskolaigazgatóé; ki tőlek ennél több tanítási
díjt nem is kap.” (Szentmártoni Samu: Thoroczkó. Kézirat. 1837. 35–36.)

16

Levesétel szállítására szolgáló porcelánedény.
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5. Az oktatásnak az állami igazgatás alá kerülése előtt az iskolák fenntartásáról, támogatásáról, a diákok megélhetőségéről az egyház, a tehetős patrónusok gondoskodtak. A kolozsvári Unitárius levéltár iratai között található az a Csegezben, 1768. március 23-án íródott végrendelet, amelyben „üdöss Tar Mihály
úr beteges állapottyában ugyan de ép és jozan csendes elmével maga előre elszánt jo akarattyábol nem
kényszeritetvén senkitőlis” az alábbi módon rendelkezett. Olvassátok el a végrendelet alábbi részletét. A
halálra készülődő ember kiket tart támogatásra méltónak?
„Minthogy ő Sz. Felségének eleitől fogva hozzám és Házamhoz való kegyelmes gondgya viselését
ismértem ’s tapasztaltam azért kedves Feleségem Pálf Katával edgyütt való beszélgetésünk szerént ’s
egymással ez iránt való meg egyezett akaratunkbol leg elsőbben is A’ Kolosvári Unitária Schola számára hagyunk 100~Száz M. Forintokat. Az Ó Tordai Unitaria Schola számára 50~Ötven M Forintokat, ugy
hogy azon pénzeket jo hellyre profundo ki adván azokk legalis intesséből pro Cento minden esztendőbe a
Kolosvári Scholába tanuló hat ollyas Togás Szegény Legény Deákokk az kik nagyobb Szűkségbe vadnak és
inkább meg érdemlik a jo téteményt magok joindulattyokkal és jora valo ügyekezetekkel hat~6 forintokat
/kapjanak/. Az Ó Tordai Scholába pedig három hasonló jo Iakk/nak/ 3~három forintokot minden kedvezés nélkül a Pralatusok kiosszanak de a Capitalis mindenkor profundo meg maradgyon.” (Az Unitárius
Egyház Levéltára. Kolozsvár. B regiszter, XLVIII. iratcsomó)
6. 1885-ben Szabó József földbirtokos gazdasági iskola létesítésére hagyta vagyonát. Az iskola 1906ban kezdte meg működését, mezőgazdasági, tejgazdasági, gyümölcstermesztési, szőlőművelési, állattenyésztési szakokkal. 1910. október 10-én avatták fel az iskola új bentlakását és új épületét, amely később a
mezőgazdasági líceumnak adott helyet. A tanári lakások már korábban használatban voltak. Ezen a napon
leleplezték Abt Sándornak az iskola előtt elhelyezett, szántó székely ifjút ábrázoló szobrát.
1864-től a nyári vizsgák alkamával az újtordai református iskola legjobb tanulói között nagyságos
Puhl Ignácné Margittai Karolina jutalomdíjakat oszt szét. Az adomány 1870-től a Margitai ösztöndíj nevet
veszi fel. A tanulók mecénásának1882-ben vekövetkezett halála után férje, 1888-tól unokahúga folyosítja
a támogatást. 1874-től ugyanezen iskola tanulóinak és tanítónainak folyósítani kezdik az id. Szász József
végrendelében a „nevelésügy buzdítására” kiutalt összeget. (Uj Thordai ev.ref. anyaszentegyház részére
tett Kegyeletes Adományok Emlék Könyve. 1842. 23. lap.)
Hasonló kezdeményezésről értesülünk 1911-ből is. Az ekkor elhunyt ótordai Lugossy Boldizsárné szül.
Zalányi Anna végrendeletében a következőket utasította. „Az összes ingatlanok jelenleg 14–15.000 kor.
[ona] eladásából befolyt összegből létesíttessék egy Lugossy Boldizsárné szül. Zalányi Anna nevet viselő
egyházi alap. – Ezen alap kizárólag az ótordai ref. egyház mindenkori elöljárósága /:lelkész, főgondnok
és kebli tanács:/ által kezelendő. A fenti alap összes évi kamataival pedug az ótordai ref. egyház kötelékébe tartozó magyar ref. szegény iparos, földmíves vagy kishivatalnok családjának jó magaviseletű, jeles,
szorgalmas gyermeke segályeztessék.Ezen segélyezésben az évi kamat nagysága szerint több gyermek is
részesólhet, akik középiskolai, ipari vagy szakiskolai vagy gazdasági szakiskolai hallgatók.” (Nagyenyedi
Református Egyházmegye Esperesi Hivatala. Ótorda II. iratcsomó. 223.sz.)
Feladat. 1. Készítsetek 3-4 oldalas dolgozatot iskolátokról. Térjetek ki az oktatás történetére, az iskolaépület történetére, az osztályok számának alakulására, az oktatási nyelvre, az iskola felszereltségére
(könyvtár, laboratóriumok, bútorzat, számítógép), nevessé vált végzettjeire, a tanári kar összetételére, a
tanítók, tanárok emlékének ápolására. A dolgozat elkészítéséhez kérjetek segítséget szüleitektől és a településen lakó értelmiségiektől.
2. A régi iskola témával készítsetek interjút szüleitekkel, nagyszüleitekkel. Beszélgessetek el a hajdani iskolai viszonyokról, a régi tanítók és tanárok jutalmazási és büntetési szokásairól, az iskola által szervezett rendezvényekről (kirándulások, a temető tisztítása, emlékművek gondozása, előadások, gyűjtési
akciók), a tantárgyakról, a tankönyvekről, a vizsgákról, a jegyekről. A családi irattárban keressetek régi
iskolai dokumentumokat (értesítők, tankönyvek, jegyzetfüzetek.) A legértékesebbekből rendezzetek iskolatörténeti kiállítást.
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3. Boross Elek tordai újságíró 1938-ban közölte az osztálytársi találkozóra írott alábbi verset. Foglaljátok össze az iskolával és a hajdani diáktársakkal kapcsolatos gondolatokat.
Az iskola

Boross Elek

„Ballag már a vén diák…tovább”…
De távoztában vissza-visszanéz,
Könnyes szemekkel és fájó szívvel,
Mert az elválás fájdalmas, nehéz.
Csordultig szíve édes emlékekkel,
Miket a lélek nem feled soha,
Egy életen át szent meleget ád,
Ez az oltártűz: a vén iskola…
Búcsúzunk tőle s megtérünk hozzá,
Lelkünk imával, fohásszal tele,
Édes jó Anyánk: drága iskolánk,
El-eldédelget szíve melege…
Ápolt, ringatott karjai között,
Amíg kiforrott szüretünk bora,
Lelkünk kertjének gondos kertésze,
Áldott őrzője volt az iskola.
Oh, hogy dobogott parányi szívünk,
Mikor beléptünk kitárt kapuján
Akkor, legelőbb…kézen vezetve…
Majd önállóan egyedül csupán,
Szeptember meleg sugár-özöne:
Égi szeretet szent arany-pora
Hinté be arcát, amint fogadott
A kitárt karú öreg iskola.
Az élet-harcnak kis katonái:
Az Ábécések s palatáblások
Rohamsisakos hősökké lettek:
Jöttek a próbák, huszár-vágások…
Az ismeretek pazar mezején
Jött a tusáknak szép szelíd kora:
Vértelen verseny babér-kertje lett
A lélek szárnyát bontó iskola…
Aztán…egyszer volt…bizony, igaz volt
Az a megrázó nagy, komoly mese:
Dallal búcsúzott az ifjú sereg:
Szép diák-évek sok szerelmese.
Kitárt kapukon kirepült a raj.
Szerte sodorta gondok nagy tora,
De a szívekben élt egy ideál,
Egy szent talizmán: a vén iskola.
Csodás, szép korszak! Szent mesevilág!
Illetődötten idéz a lelkünk:
Az iskolának falai között
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Gondos szülőt és jó testvért nyertünk.
A tanító: az örök robotos.
Az éber őr, ki nem lankadt soha,
Jó szülőnk volt Ő s pajtásainkban
Testvéreket adott az iskola.
A vén diák: e család hű a
Idők múltán is vissza-visszatér…
A verseny díja sok küzdés után
Már csak egy száraz darabka kenyér…
De deres fejjel törpe padokba
Beülünk szépen s emlékek bora
Mámorosítja lelkünk álmait:
Keblére zár újból az iskola.
Keblére zár, mint Édes Anyánk,
Megsimogatja lázas homlokunk,
Kisüt a nap a gond-felhők közül,
Könnyes szemekkel kezet csókolunk…
A régi hárfán felsír, felkacag
Édes-bús diáknóták dús sora,
S a múlt arany varázs-serlegéből
Emlék-nektárt kínál az iskola…
De míg ábrándok szellő-szárnyain
Emlék-mezőkön elbarangolunk,
Kérdi az Élet: hű-e a szívünk?
A jövendőért vajon áldozunk?
Vén diák-szívek, dobbantok-e hát,
Ha jó Anyátok sorsa mostoha?
Életerejét ápoljátok-e?
Halljátok-e: kérdez az iskola?!
Kicsinyek, ifjak szent templomában
Az Úr igéje zendül s kötelez:
Áldozni hittel és szeretettel,
Az iskolát segítni jöjjetek!
Fel a szívekkel! Az Édes Anya
Szíve bánatos ne legyen soha!
Diákok! Lányok, úk! Halálig
Hűek legyetek! – Hív az iskola!…
(Unitárius Közlöny XLVIII. 1938. 7. 145.)
4. Fodor József 1898-ben született Nagyilondán, 1973-ban hunyt el Budapesten. Kossuth-díjas költő
és műfordító. Tordán érettségizett. Alábbi verse középiskolás éveihez kapcsolódik. Figyeljétek meg, a költői eszközök segítségével hogyan állít emléket a városnak. Mi az, amit a városból emlékként magával vitt
a költő? Próbáljátok kikövetkeztetni, életének melyik szakaszában írta a verset.
A tordai diák
Fodor József
Oh, gyümölcsök szaka, átitatott
Tér és bódék s levegő, mely nehéz
Az ért szagtól: hogy iszom illatod,
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Mit belehelni is dús szenvedés!
Hogy int fel, lám, egy említés csupán –
S a vén várost hozza lágy képzelet,
Gyermekkoromból, éh-sovár szakán,
S tüdőm dagad s ragad a lehelet.
Oh, Torda! Városom, még nem feledt,
Régi szagok, száz íztől zaklatott
Hő lég, dúlt-dongó láz, önkívület,
Részeg diák, szívtam az illatot.
Szegényen, kincsem a jókedv, mi más,
Ődöngtem, dús nyugtalanság-zilált,
Mint méz-mámorban dúskáló darázs
Él félőrjöngve víg-közel-halált.
Oh dinnyék, körték, muskotály-arany
Szilvák, duzzadt szőlők bő garmada,
Csorduló íny! Hány év és év suhan,
S még oly inger van, rég-látott, oda.
Boldog zavar bennem, hogy átseper
– Már szinte nyögök – a vén szag-vihar,
Terek, bódék régi ízeivel:
Tág orral szívom, mint tölt, felkavar.
Oh, városom, oh, régi iskola,
S egy ősz, boldog-boldogtalan korom,
Lázas, zűrös, füllt napok illata,
Oh futó perc, emlék és alkalom.
Hogy felzaklat egy név, egy villanás!
A vén gyereknek, lám, csak ennyi kell,
Hogy visszajöjjön ama szag-varázs
S ért ősz, tündöklő gyümölcseivel!

Egyházi élet

Tematika: Felekezeti megoszlás – Templomok – 1568

Aranyos-vidéken több keresztény vallási felekezet él együtt. A magyar ajkú lakosság a római katolikus, valamint a református és az unitárius vallást követi. A német ajkú lakosság
az evangélikus egyházhoz tartozott. A román lakosság zöme a görögkeleti (azaz ortodox)
és kisebb része a görög katolikus vallási szertartás szerint éli hitéletét. Minthogy a görög
katolikus egyházat a román kommunista hatalom 1948-ban betiltotta, az egyház javait elkobozta, a hívek nagyobb része ortodox hitre tért át. A régió roma lakossága a görögkeleti,
a római katolikus és a református vallások között oszlik meg.
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103. A régi görög katolikus templom. Torda

A magyar lakosság a következő felekezet és lakhely szerinti megoszlást mutatja. Az
unitáriusok Aranyos-vidék központi részén élnek (Torda, Alsó- és Felsőszentmihály,
Sinfalva, Mészkő, Várfalva, Rákos, Kövend, Bágyon), valamint Tordatúron, Torockón
és Torockószentgyörgyön. A református közösségek Aranyosszék déli és délkeleti részén
laknak (Detrehemtelep, Aranyosegerbegy, Hadrév, Aranyosgerend, Gerendkeresztúr,
Aranyosgyéres, Székelyföldvár, Székelykocsárd, Harasztos, Bogát, Torda, Aranyosszentmihály, Bágyon). Római katolikus lakosság él Tordán, Sinfalván, Felvincen. A 20. század
első felében evangélikusok éltek Tordán, izraelita vallásúak Tordán, Aranyosgerenden,
Aranyosegerbegyen, Aranyosgyéresen.
A 20. század során Aranyos-vidéken a következő szembetűnő változásokra került
sor. Szinte teljesen felszámolódott az evangélikus és az izraelita vallási közösség, a görög katolikus családok száma erősen megcsappant. Az elmúlt fél évszázadban megnőtt
a kisegyházak látogatóinak, különösen a pünkösdisták, adventisták és baptisták száma.
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104. A tordai zsinagóga

105. Az aranyosgyéresi református templom

1989 után Tordán és környékén is szórványosan feltűntek nem keresztény vallásúak (pl.
muzulmán). Illetve, a 2002-es népszámlálás során többen felekezeten kívülinek, mások
(Tordán 38-an, Aranyosgyéresen 28-an) ateistának vallották magukat.
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106. Adventista imaház Tordán

Adventista

Pünkösdista

6

2045

219

24

-

-

-

103

1

32

32

-

20

-

-

-

(?)

-

76

33

65

106

616

1

506

-

191

25

33

5

3031

35

98

547

2

433

-

227

31

41

6

4847

2958

17

38

1369

1

3

1

460

136

31

37

4836

3067

12

43

1252

-

4

-

458

126

46

50

47207
44793
22769

3364
1954
1401

1545
1051
551

26823

21822

644

364

1896

1645

1514

4

-

1601

1437

-

4304

2818

4373

4888 11
3708 6
2421 4

Baptista

Izraelita

43

61200
55887
29307

Egyéb,
összesen

Unitárius

Evangélikus
3

Római
katolikus

20
12
-

Görög
katolikus

1370
1076
65

Ortodox

Torda, 1992
Torda, 2002
Aranyosgyéres,
1992
Aranyosgyéres,
2002
Alsódetrehem
(község), 1992
Alsódetrehem,
2002
AlsóFelsőszentmihály
1992
AlsóFelsőszentmihály
2002
Aranyosegerbegy
1992
Aranyosegerbegy,
2002

Összesen

Település

Református

Alább az 1992-es és a 2002-es népszámlálás adatait foglaljuk táblázatba.

2787 247
3280 280
2093 238

1197 125
1597 217
824 154
876 137

Egyéb,
összesen

Baptista

Adventista

Pünkösdista

Izraelita

Unitárius

Római
katolikus

Református

Görög
katolikus

Aranyosmohács,
1992
Aranyosmohács,
2002
Bágyon, 1992
Bágyon, 2002
Detrehemtelep,
1992
Detrehemtelep,
2002
Csegez, 1992
Csegez, 2002
Felsődetrehem,
1992
Felsődetrehem,
2002
Felvinc, 1992
Felvinc, 2002
Harasztos, 1992
Harasztos, 2002
Kercsed, 1992
Kercsed, 2002
Komjátszeg, 1992
Komjátszeg, 2002
Koppánd, 1992
Koppánd, 2002
Kövend, 1992
Kövend, 2002
Mészkő, 1992
Mészkő, 2002
Sinfalva, 1992
Sinfalva, 2002
Székelyföldvár,
1992
Székelyföldvár,
2002
Székelyhidas,
1992
Székelyhidas,
2002
Székelykocsárd,
1992
Székelykocsárd,
2002

423

262

158

3

-

-

-

-

-

-

-

-

383

274

108

1

-

-

-

-

-

-

-

-

755
725
519

200
248
130

9
6
1

5
13
1

51
60
372

-

450
363
-

-

40
35
15

15
8
-

1
3

8

478

119

-

8

325

-

1

-

(?)

1

10

8

176
172
1272

114
116
1017

11

1
12

4
60

-

53
51
-

-

4
5
172

-

4
152

-

1159

916

14

-

52

-

-

-

(?)

-

148

-

3924
3913
1089
1019
237
195
236
240
1120
1250
585
663
554
595
746
781
1508

2726
2784
327
371
29
51
156
167
1018
1148
34
94
397
460
243
338
1342

194
152
3
8
24
15
2
12
27
4
13

121
108
100
69
1
8
8
16
11
8
13
5
2
117
132
26

688
536
637
512
206
133
6
16
11
14
48
6
3
31
32
63

-

9
7
14
9
5
58
59
1
523
494
130
123
300
240
1

1
-

186
326
8
(?)
1
(?)
(?)
45
65
4
(?)
4
7
28
35
63

1
12
6
14
1
2
7
1
2
16

91
233
1
7
38
53
7
10
8
32

10
3
1
2
7
10
12
-

1536

1369

24

39

55

-

-

-

(?)

13

28

-

859

807

48

-

-

-

-

-

4

2

2

-

647

552

87

-

-

-

-

-

8

7

-

-

2105

1158

13

53

762

-

5

-

114

26

50

6

2115

1164

23

58

709

-

7

-

154

23

63

15

Ortodox

Település

Evangélikus
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107. A tordai unitárius iskola és templom

Baptista

Adventista

Pünkösdista

Egyéb,
összesen

Szind, 1992
631
522
29
6
13 32
Szind, 2002
642
536
11
8
23 25
Tordatúr, 1992
1022
468
3
87
247 173
Tordatúr, 2002
1027
491
82
224 183
Torockó, 1992
640
127
15
5 489
Torockó, 2002
602
143
11
14 429
Torockó753
24
26
55 595
szentgyörgy 1992
Torockó611
10
21
46 495
szentgyörgy 2002
Várfalva, 1992
1286
249
15
26
37 943
Várfalva, 2002
1242
302
11
34
45 803
Összesen, 1992
115246 85815 3293 2812 10923 9 5834
Összesen, 2002
113515 85803 3100 2174 10251 11 4850

Izraelita

Unitárius

Evangélikus

Református

Római
katolikus

Görög
katolikus

Ortodox

Település

Összesen
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-

29
39
44
(?)
4
5
53

6
16
17
-

21
18
2
20

1
2
-

-

39

-

8

-

16
2
47
10
19 6834 751 3004 476
19 6775 767 3231 490
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Templomok
A templomok összetett szerepet játszanak egy közösség életében. A templom elsődlegesen a vallásos élet központja, ahol az Istennel való találkozás (imádkozás, könyörgés, a
bibliai ige meghallgatása, zsoltárok éneklése) megtörténik. Az emberi élet nagy fordulópontjainak szertartása (keresztelő, konrmáció, bérmálás, esküvő, temetés), akárcsak az
ünneplés (vasárnap, vallásos ünnepek, megemlékezések) részben a templomban zajlik. A
templomba menetel találkozási, beszélgetési alkalom is (a templomozás előtti gyülekezés,
a templomozás utáni együttmaradás), amikor megtörténik az aktualitások felőli tájékozódás. A középkor folyamán, háborúk idején a templomok menedéket nyújtottak a település lakosságának. Az egyházak kulturális és szociális programokat (közös éneklés, humanitárius látogatás, adománygyűjtés) szerveznek hiveik számára.

108. Gyülekezés a gerendkeresztúri templom előtt

A templomok ugyanakkor építészeti, művészeti alkotások. A bennük található tárgy
(festmények, vitrailok, terítők, szószék, ónkannák, vázák, bútordarabok) sok alkalommal
a régió egy-egy tehetséges alkotójának remekműve, amely a templomba látogatók számára esztétikai élményt nyújt.
A templomok mennyezetfestése Erdélyben az 1400–1800 közötti években volt szokásban. Mintegy 70 festőmester nevét ismerjük. Szeretettel ábrázoltak virágokat, madarakat, égitesteket, mitológiai alakokat.
A kövendi teplom festett famennyezete 1721–1796 között készült. Ismeretlen művész
munkája. 1913-ban került sor a festés kijavítására, a régi minták alapján való újrafestésre. A mennyezet 166 kazettából áll. A kazettákon reneszánsz virágelemek láthatók. Há-
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rom esetben fordul elő állati ornamentika (ait tápláló madár, stilizált madár, kígyó). A
kercsedi templom mennyezetét szintén ismeretlen mester festette 1782–1783 között. A
virágmotívumok mellett Nap- és Hold-ábrázolás található.

109. A kövendi és kercsedi templom kazettái. Suba László rajzai

A mészkői templom a 13. században épült. Nagyobb restaurálásra 1783-ban került
sor. 1904-ben a régi festett kazettákat újrafestették. A templomot 1931-ben Balázs Ferenc
mészkői tartózkodása idején, Debreczeni László tervei alapján restaurálták. A kazettákat
szintén Debreczeni László stilizált virágmintái alapján, Balázs Ferenc személyesen festette újra, sötétbarna alapra. A lebontott karzat deszkái közül előkerült az 1783-as mennyezet három festett kockája. E mintákat Balázs Ferenc a szószék fölé festette. Két négyzetben a régi és az új templom képe látható.
Debreczeni László 1903-ban született Marosvásárhelyen. A kolozsvári műszaki technikum elvégzése után 512 helység építészeti emlékeit vette nyilvántartásba. Népművésze-
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ti és építészettörténeti kutatásokat végzett, eredményeit előadásokon és kötetekben népszerűsítette. 1928-ban 12 metszetből álló sorozata jelent meg. 6 rajz Torda református
templomait ábrázolta.

110. Az újtordai templomerőd bástyája.
Debreczeni László rajza

111. Az újtordai templomerőd. Debreczeni László rajza

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
EGYHÁZI ÉLET

157

Festett kazetták díszítették a várfalvi unitárius templomot is. A mennyezetet az 1661-es
tatárdúlás után Fodor Jakab festette le virágos mintákkal. A festést a 18. században megújították. 1908-ban, a templom felújítása idején a mennyezet átázott, emiatt a kazetták
nem kerültek vissza régi helyükre. Értéküket látva az Erdélyi Múzeum Régiségtára megvásárolta és Kolozsvárra szállíttatta.
A vallásos közösségek életében emlékezetes esemény a templomok építésének, restaurálásának, a harangok, a bútorzat felújításának megünneplése.
Kercseden a szószék mögötti festett faburkolaton a templom pusztulásának és újraépítésének versbe szedett története olvasható:
Ez hellység Templomát a Tűz megégette
Midőn ezerhétszáz három majd végezte
Napjait melly romlást bár megépítgette
A Nép, de régiség már megemésztette.
Ujj ’s nagyobb formában Ez mostanit láthad
Tsak Esztendő alatt hogy épült tsudálhadd
Tsuda segedelmit az ISTENNEK áldhad
Felséges nagy Nevit már Ebbe imádhad
Ezerhétszáz Nyoltzvanhárom idő jára
A’ mikor E Szent Ház épült e’ formára
Kertsedi Réformált Kristus Szent Nyájára
Bitai Mihálly volt Vigyázó ’s Sáfára
A szabadság érdekében 1849-ben eleink szívesen áldozaták fel templomjuk harangjait. Az újtordai református egyházközség jegyzőkönyvében 1853. december 9-i bejegyzéssel olvasható az az értesítés, miszerint az 1849-ben elszállított, de ágyúöntésre fel nem
használt harangok visszaigényelhetőek. Az újtordaiak bizonyára ebben a helyzeteben lehettek, mert két év múlva az egyháztanács a következőkről tárgyalt: „Előterjesztetik hogy
midőn 1848[ban] Toronyból a közbölső harang, a ú Oskolából a Csengettyű ágyúnak öntés végett – az akkori Kormány rendelete után – elvitetett, mind a harang-, mind a csengettyű bütűje és Koronája megmaradott.” A keresett tárgyakat Milotai György harangozó őrizte meg. (Az Újtordai nemes ev. Ref. Szentegyház jegyzőkönyve. I. 42. 1844–1854.)
Az I. világháborúban elpusztult harangok felújítására a háborút követő években került sor. Torockón 1924. október 26-án, Kövenden 1925. július 26-án, Várfalván és
Aranyosrákoson 1926 nyarán, Alsó- és Felsőszentmihályon 1926. október 3-án, Szinden
1929. július 7-én szenteltek harangot.
Olvasmány. A torockói orgonaszentelési ünnepségen részt vett dr. Kristóf György egyetemi tanár,
Gyallay Domokos író, dr. Boros György püspök. „A püspök és neje autóját a borrévi hídnál a torockói legények lovasbandériuma fogadta és vezette be Torockóra, ahol a város határában a atalság nevében Péterffy Annuska, az egyházközség nevében pedig a papi laknál Németh István lelkész üdvözölte a főpásztort, aki meghatott hangon köszönte meg az ünnepeltetést.” (Unitárius Közlöny, 1929. 8.)
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112. A várfalvi templom

113. A rákosi unitárius templom

Mészkőn 1931. október 25-én templom-, torony- és orgonaszentelés zajlott le. Az Unitárius Közlöny
így mutatja be a Debreczeni László tervei alapján felújított mészkői templomot: „A torony fatornácának, valamint a templom széles ereszének faragott, festett gyámjai, a berakott terméskövek és az ablakok részleteikben is művészi értékűek és magyarok. De különösen remekbe készült a templom belseje.
Az építés munkáját Kereki András odavaló képesített ácsmester vezetésével helybeli ácsok végezték. A
boltozatos, famunkás mennyezetet faragott gerendák tartják s a Debreczeni László színpompás mintái díszítik. Az eredeti, 1783-ból származó mintákból is meg van örökítve három. A legények karzatja
felett még egy karzat elfért a gyermekek számára. Az új szószék az eléje épített papi-székkel, a megújított padok, a zsoltár-mutatók, a fali lámpatartók, az újonnan ajándékozott úrasztala, mely Zsigmond
Ferenc tanító és neje ajándéka, de legkivált a négy változatos, pedálkupolás, teljesen új orgona mind
ugyanabban az eredeti magyar stílusban készültek, amelyikben a templom maga.” (Unitárius Közlöny,
1931. 12.)
A templomok tornyában található harangokon harangfelirat olvasható. Figyeljétek meg, mit örökítenek meg a harangokon.
AD 1704 KERTSEDI EKKLESIA HARANGJA (Kercsed)
ISTEN DICSŐSÉGÉRE / A KERCSEDI REF. HIVEK ADAKOZÁSÁBÓL (Kercsed)
Isten dicsöségére készítetett az újtordai reformata eklézsia tagjainak magános és kegyes adakozásából 1702-es esztendőben. Ujra öntetett 1960-ban. / Ez az új harang Isten dicsöségére az újtordai református egyházközség híveinek önkéntes adakozásából öntetett 1977 évbe. / Kiáltó szó vagyok / Hívek gyeljetek / Szent gyülésbe hívlak / Temetést hirdetek. (Újtorda, ref. templom. Megrepedt, s emiatt
használatból kivont harang.)
Én hívom a népet az istenházába, / Mint teszek, ha halott kerül földgyomrába. / Szomoru ’s borzasztó hangokat ne ejtsen / Szavam e városba, melytől Isten mentsen. / Az ótordai evangelico reformata
szent ecklésia számára öntetett. Ugyanazon ecklésia tagjai kegyes adományok pótlásával nagyíttatott
1829. (Ótorda, ref. templom)
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114. Harangozás. Kövend

AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE / KÉSZITTETTEK A CSEGEZI / UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
HIVEI / 1929. ÉVBEN / ÖNTÖTTE KLEIN K. OSZKÁR KUDSIRON (Csegez, unit. templom)
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTETTE A HARASZTOSI / REF. NŐSZÖVETSÉG AZ EGYHÁZZAL
EGYBEN / 1931 ÉVBEN / ÖNTÖTTE KLEIN OSZKÁR KUDZSIRON (Harasztos, ref. teplom)
ÖNTETETT A NS. KÖENDI UNITÁRIA EKLS: / SZÁMÁRA BARDOTZ DÁNIEL KURÁTOR SZEGEDI / ISTVÁN ÉS VERES SÁMUEL IDEJEK ALAT / ÖNTÖTTE ANDRASCHOFSKI / DANIEL
KOLOSVART. 1852 (Kövend, unit. templom)
ÖNTETTETTE A KÖENDI UNITÁRIUS EGYHAZKÖZSÉG A HIVEINEK KEGYES / ADOMANYABOL
A VILÁGHÁBORÚBAN HADBAHIVOT REGI HARANGJA HELYERE AZ 1925 ÉVBEN / BABOS & MARIAN TURDA (Kövend, unit.templom)
A FORRADALMI 1849 DIK ÉVBEN ELVITETETT KISEBB HARANGJA HELJÉBE ÖNTETTETTE
A SZÉKELJ KOTSÁRDI EV. REFORMÁLT NS. SZ. EGYHÁZ. / ÖNTÖTTE ANDRÁSOFSZKY DÁNIEL
KOLOSVART 1863
SÜKÖSD FERENCZ PAPSAGA ÉS MUSNAI TAMÁS GONDNOKSÁGA ALATT (Székelykocsárd, ref.
templom)
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE / A VILÁGHÁBORÚBA ELVITT NAGYHARANGJA HELYETT /
A SZÉKELYKOCSÁRDI REF. EGYHÁZ / KONYA PÁL LELKÉSZSÉGE ÉS / BORBELY DÁNIEL GONDNOKSÁGA ALATT / 1925 (Székelykocsárd, ref. templom)
A KI A SZERETETBEN MARAD, AZ ISTENBEN MARAD! / JÁN. 4:16. / ISTEN DICSŐSÉGÉRE / ÖNTETTÉK A SZÉKLEYFÖLDVÁRI REFORMÁTUSOK 1925 / ÖNTÖTTE: KLEIN OSZKÁR K. CUGIRON
(Székelyföldvár, ref. templom)
Pro ecla egerbegyiensis indrustiat nobil Jakocs religuarum incolarum benecia est comparata ano
1726. (Aranyosegerbegy, ref. templom)
AZ EGY ISTEN DICSŐSÉGÉRE / KÉSZÍTETTÉK / AZ ARANYOSRÁKOSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HIVEI / KÖZÖS ADAKOZÁSÁBÓL / 1926 ÉVBEN / ÖNTÖTTE / HÖNIG FRIGYES / ARADON
(Aranyosrákos, unit templom)
AZ ARANYOSRÁKOSI UNITÁRIA EKKLÉZSIA KÖZKÖLTSÉGÉN 1851 BEN / ANDRÁSCHOFSZKI
JÁNOS KOLOZSVÁRT (Aranyosrákos, unit templom)
ÖNTETETT A TOROCKÓSZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS HIVEK ADOMÁNYÁBÓL / 1963 BAN /
„NEM A MI HANEM A TE ÖRÖK DICSŐSÉGEDRE: ERÖSS ISTEN” (Torockószentgyörgy, unit. templom)
A TOROCKO SZT GYÖRGYI UNITÁRIA EKLÉZSIA KÖZ KÖLTSÉGÉN ÖNTETTETETT (Torockószentgyörgy, unit. templom)
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Önkéntes közadakozásból öntették a toroczkói unitárius egyházközség tagjai 1924. Ben /
Ferriagricola (Torockó, unitárius templom, férak harangja)
Ferriagricola – Nagyszeben / A toroczkói unitárius egyháznak családi ajándékul öntették / Czupor
Ferencz és neje Mihácsa Boricza néhai jó szülőik Czupor Andor és Bosla Sára, s néhai jó / Fiaik Ferencz
és Miklós emlékére / 1924 (Torockó, unitárius templom, asszonyok harangja)
AZ EGY IGAZ ISTENNEK ÉS AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK DITSŐSÉGÉRE / ÖNTETTETTE A TOROCZKAI UNITARIA EKKLÉSIA / ME FUDIT IOHAN ANDRASCHOFSKI / MDCCLXXXV /
CLAUDIOPOLI (Torockó, unitárius templom, gyermekek harangja)

115. A tordai ortodox katedrális

116. A tordai ortodox katedrális. Képeslap

A templomok építési ideje: ótordai református templom – 1400 előtt; a tordai római
katolikus templom – 1452–1504 között; az újtordai református templom – 1504; a tordai
ferences rendi templom – 1733; az aranyospolyáni református templom – 1320–1370; az
aranyosgyéresi református templom – 1679–1680; az aranyosgyéresi római katolikus templom – 1898; az aranyosegerbegyi református templom – 1776–1779; az aranyosegerbegyi
katolikus kápolna – 1936; a detrehemtelepi református templom – 1992–1994; a felsődetrehemi református templom – 1911–1912; az aranyosgerendi református templom –
1290–1299; a székelykocsárdi református templom – 1676; a székelyföldvári református
templom – 1856–1864; a felvinci római katolikus templom – 1747; a felvinci református
templom – 1845–1848; a harasztosi református templom – 1700; a harasztosi római katolikus templom – 1767–1783; a bágyoni unitárius templom – 1595 (felújítás); a bágyoni református templom – 1881; a kercsedi református templom – 1783; a csegezi unitárius templom
– 1433 (felszentelés); a kövendi unitárius templom – 13. század; az aranyosrákosi unitárius
templom – 1629; azt aranyosrákosi református templom – 1854; a várfalvi unitárius templom – 13. század; a sinfalvi római katolikus templom – 1774; a sinfalvi unitárius templom
– 1798–1799; az alsó- és felsőszentmihályi református templom – 1674–1685; az alsó- és
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felsőszentmihályi unitárius templom – 1721; az alsó- és felsőszentmihályi római katolikus
kápolna – 1863; a mészkői unitárius templom – 13. század; a tordatúri református templom
– 1727; a tordatúri unitárius templom – 1831; a tordatúri római katolikus templom – 1842;
a szindi unitárius templom – 13. század; a szindi görög katolikus templom – 15. század;
az ajtoni református templom – 18. század vége; torockói unitárius templom – 18. század;
a torockószentgyörgyi unitárius templom – 1824–1825; a torockószentgyörgyi református
templom – 1727. Több templom korábbi templom helyére épült, esetleg korábbi templom
bővítésével nyerte el mai formáját.
Az ótordai református templom. Helyén már a 12–13. században templom állt. A jelenlegi templom építésére az 1300-as évek második felében, befejezésére 1400-ban került sor.
Gótikus stílusban épült, gótikus ablakkeretei és nyugati bejárata ma is megcsodálhatók.
Átépítésére a 16. században, majd 1806-ban került sor. A templom belsejét barokk stílusban építették újjá. (Az ablakkeretek félköríves megoldása e stílus egyik ismeretető jegye.) A
napjainkban látható templomépület már csak része, a hajója van meg az eredetinek. Miután 1601-ben Basta seregei feldúlták és lerombolták, szentélyét (tehát a keleti bejárati részt)
már nem építették vissza. A templom tornya 1865-ben leomlott, a mai torony 1904–1906
között épült fel. A templom régi klenódiumai is gyelemre érdemesek. A templomot védfalak vették körül.
Feladat. A mellékelt alaprajzot Orbán Balázs készítette. Figyeljétek meg, mi található meg ma is az ábrán található épületek közül.

117. Az ótordai református templom és környéke
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1. apszis, 2, szentély, 3. főhajó,
4. mellékhajó, 5. kereszthajó, 6. négyzet

118. A templomok szerkezete

Feladat. A mellékelt rajzon gyeljétek meg a templomok alaprajzának szerkezetét. Tanuljátok meg a
templom szerkezeti elemeit. A környéketeken lévő templomokat bejárva állapítsátok meg, milyen szerkezeti elemekkel rendelkeznek.

A főtéri római katolikus templom (plébániatemplom). Erdély egyik legnagyobb gótikus temploma. Korábbi templom helyére épült. A falba épített köveken található évszámok alapján arra következtethetünk, hogy építése az 1465-ben kezdődött, s 1504-ben fejeződött be. Ablakai csúcsíves megoldásuk és karcsú magasságuk révén a gótikus stílusra
vallanak, a templom belső megoldásai és díszítése azonban barokk stílusban készültek. A
templom homlokzata barokk és klasszicista stílusra vall.
E templomban került sor 1568-ban a vallásszabadság kihirdetésére, János Zsigmond
fejedelem és Dávid Ferenc jelenlétében. Az épületet 1560–1721 között az unitáriusok használták.
A templomot hajdan védőfal övezte, ennek építése 1455-ben fejeződött be. A falakat
előbb Castaldo zsoldosai (1551), majd Basta katonái (1602), végül Tiege osztrák generális
dán ezredei pusztították el (1706). 1779-ben a templomot tűz rongálta meg. 1793–1822
között került sor a templom felújítására. A templom belseje ekkor nyerte el mai formáját,
ekkor készült a három oltár, a szószék. A nyugati oldal régi tornya leomlott.
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A templommal szemben található a római katolikus parókia.

119. A tordai katolikus templom szentélye
régi boltozatának zárköve

Az újtordai református templomerőd. Egy korábbi templom helyére az 1400-as évek
folyamán épült a jelenlegi templom, támfalán található feljegyzés szerint 1504-ben értek
végét az építkezési munkálatok. A templomot kezdetben a katolikus, majd az unitárius
hitre áttért, később, 1620 tájától a református hívek használták. Gótikus stílusban épült,
amiről a csúcsíves ablakkeretek és a sekrestye belső tetőzete árulkodnak. A templom belseje ma a későbarokk és a neoklasszicista stílus jegyeit hordozza. 1782-ben a templom
tornyát megemelték, 1801–1802 között a templom tetőzetét és mennyezetét megújították, a főbejáratot nagyobbították, elkészült a karzat, az úrasztala és zsibói márványból a
szószék. Az orgonát Andrea Eitel tervezte 1822-ben.Az ónhálós ablakok is a 19. elején készültek, ezeket az Egri művészházaspár (Egri László, Nagy Enikő) készítette újra az 1990-es
évek végén.
A templom évszázadokon keresztül erődként működött. Falai mögött a város lakói
sokszor leltek menedéket. A védőöv a 15–16. században készült el, felújítására 1740 körül
került sor. Kör alakban vette körül a templomot. A falakat hat bástya törte meg. Közülük
mára csupán kettő maradt meg, közülük egyik lakásként van használatban. A templomerőd bejárata a négyszögű déli bástyakapu. Az erődöt a Rákos- és a Sós-patak vizével feltöltött árok vette körül, ami szintén megnehezítette az ostromot. A kapubejáraton még
felfedezhetőek a hídszerkezet nyomai (pl. a felvonóhíd csigája). Az erőd udvarán a falhoz
tapasztva külön-külön zárható kis kamrák voltak, amelyekben az újtordai családok gabonájukat, a szalonnát és egyéb értékeiket védték a tűzvésztől és a tolvajoktól. Ezeket 1930-ban
bontották le. A kamrákra várnagy címet viselő harangozó felügyelt. A templom udvarán
található Gyöngyössi János pap-költő temetőből lehozott síremléke.
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120. Gyöngyössi János síremléke

Olvasmány. Az Újtordai nemes ev. ref. szentegyház jegyzőkönyvében találtuk az alábbi, a templom udvarán kamarát bérelő gazdákra vonatkozó döntést:
1815-be/n/ Martz 6-án Gerenden tartatott /gyűlésen/ a Kamarás gazdák memorialist adnak bé, és
egyezkednek a következendőkben a taxa iránt.a. Adnak az Innepeken jövő legatusoknak kosztat.b. Az
Eklésssiától kapandó zetésen felyül ökis Conferálnak valamit.c. Hogy az Eklésia építése alkalmával
fát, porondot, téglát, deszkát hordanak az Aranyosról.(I. kötet. 42. Lap. 1844–1854)
Bitai Pál, az újtordai református lelkész az 1960-as években írta meg a templom történetét, amelyet a
konrmációra készülő ataloknak kellett emlékezetükbe vésniük.
AZ ÚJTORDAI TEMPLOM TÖRTÉNETE (Részlet)
1. Mi történt ezzel a templommal?
Ez az őstemplom a tatárdúlások alkalmával földig leromboltatott. A tatár fogságból mgszökött
ROGÉRIUSZ barát írja le, hogy amikor Tordán átgyalogolt, a városon kő kövön nem találtatott, s a romok között egyetlen lelket sem talált.
2. Mi történt az újtordaiakkal? Hova lettek?
A tatárdúlás alatt nemcsak a város romboltatott le, hanem a lakosság is elpusztult. Részint kardélre hányták, részint rabszíjra fűzve elhurcolták a tatárok. Csak egészen kis töredéke maradt meg az
újtordaiaknak, azok, akik a Torda-hasadék barlangjaiba menekültek a tatárok elöl.
3. Mire tanította meg a tatárdúlás az újtordaiakat?
Arra, hogy ne csak templomot építsenek, hanem azt vegyék körül várfalakkal és bástyákkal. Másképpen nem tudtak védekezni a lóháton vágtató tatároktól s más népektől.
4. Hányszor pusztult el Újtorda az idők folyamán?
Ötször. És mind az ötször annyira nagy volt a pusztítás a város lakosságában is, hogy mind a ötször újra kellett telepíteni.
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5. Mikor pusztult el Újtorda legutoljára?
1601-ben, amikor Básta György osztrák fővezér csapatai Újtordát kirabolták, templomát felgyújtották, bástyáit részben lerombolták és a templom várfalai közé behúzódott lakosságból 300 fért legyilkoltak.
6. Ki telepítette be ez utolsó pusztítás után Újtordát?
A nagy református erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor, aki a leghűségesebb testőreit telepítette le
Újtorda területére, ajándékozta meg őket telekkel, földbirtokokkal és nemesi levéllel. A mai újtordaiak a
Bethlen Gábor fejedelem testőreinek leszármazottjai.
7. Milyen vallású templomnak épült ez az újtordai templom?
Nem református templomnak épült, mivel a református vallás 1517-ben, a reformációval kezdődött;
hanem római katolikusnak. Az őstemplomot állítólag a fehér barátok építették és a Szent Márton temploma nevet viselte.
A mai, XIV. században felépített templom szintén római katolikus volt és Szent László temploma
nevet viselhette, épp úgy, mint a vele egykori nagyváradi, ma is Szent László templomának nevezett
templom.
8. Mikor lett reformátussá ez a templom?
Az 1548-i Tordai Országgyűlés alkalmával. Van is egy pecsétünk, amely az újtordai református
egyház születése dátumát őrzi: 1548.

121. Az újtordai templom bástyája
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A ferencrendi templom és kolostor építése az 1733-as évben kezdődött, Szent Lászlónak ajánlva. Az 1990-es évek közepéig folyamatosan laktak benne szerzetesek.
A főteret lezáró ortodox katedrális 1926–1935 között épült fel. A templomot művészi
kivitelezésű ikonok és festmények díszítik.
Az aranyosgyéresi református templom (egy korábbi kőtemplom helyére) 1679–1680ban épült. Bútorzata (karzat, szószék és korona) 1784-ből származik. A második világháború után megrongálódott tornyot, tetőzetet és portikust 1946-ban javították ki. A 330
éves templomot 2010-ben újra renoválták. A templomban található az építést támogató
Rédei család címere.
Aranyosgerenden található a legrégibb erdélyi, 1290-ből és 1299-ből származó építészeti feliratot, valamint freskótöredékeket őrző templom, a jelenlegi refomátus templom. Egy korábbi templom módosításával, 1299-ben nyerte el mai formáját. A templomot
Szent Erzsébetnek ajánlották. Bútorzata 1814-ben készült. A vaskályháját az ezermester
Bolyai Farkas tervezte. Az ortodox templom 1790-ben épült.
Feladat. A környék mindenik temploma értékes építészeti alkotás. A történelmi viszontagságok mindeniket megviselték. Készítsétek el településetek templomainak történetét. Emeljétek ki a gyülekezet áldozatos igyekezetét az épület karbantartása végett. Lelkészetek segítségével írjátok össze a templomban őrzött klenódiumokat (kegytárgyakat), a régi textíliákat, valamint a templom bútordarabjait.

Az 1568-os tordai diéta
János Zsigmond, Erdély fejedelme rendelkezésére „az erdélyországbeli három nemzet”, a
magyar, székely és szász nemzet képviselői 1568 vízkereszt napján országgyűlésre gyűltek
össze Tordán, s január 6–13. között üléseztek. A rendek több kéréssel fordultak a fejedelemhez. Többek között kérték a kártevő csellengők megbüntetését, a károk megtérítését, a szűkös bortermés miatt Magyarországról behozandó borért zetendő harmincad törlését, a nemes családok szükséglete számára só kiutalását a fejedelem kamráiból, a szökött jobbágyok
visszatoloncolását, az „orvokat, orgazdákat, felkelteket, tolvajokat, álpénzverőket, házégetőket, étetőket, bívösöket, felesége hagyókat, férje hagyottakat és házasságbeli paráznákat, oly
gyilkosokat, kik az keservesöket meg nem akarnák engesztelni” halállal büntetni.
Az országgyűlés felfrissítette a nemesek fegyverviselési (hadbaállási) kötelezettségét,
a fejedelem rendelkezése szerint. Továbbá pedig az alábbi törvény született:
„Urunk ő felsége, miképen ennek előtte való gyűlésibe országával közönséggel az
religió dolgáról végezött, azonképen mostan ez jelen való gyűlésébe azont erősíti, tudniillik hogy minden helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki
az ő értelme szerént, és az község17 ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel
ne kénszerítse az ű lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az ki-

17

Itt: a gyülekezet.
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nek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki […] az prédikátorokat meg ne bánthassa,
ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől. […] És nem engedtetik ez senkinek, hogy
senkit fogsággal avagy helyéből való priválással18 fenyögessön az tanításért, mert az hit istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás istennek igéje által vagyon.” (Közzétéve:
Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi országgyűlési emlékek II. Budapest, 1876. 343.)
Feladat.Vallástanárotokkal vagy lelkészetekkel beszéljétek meg, mit jelent a fenti idézet utolsó kijelentése, azaz: a hit isten ajándéka, amelyben isten igéje által részesülünk.

Hogy megértsük, miért volt annyira jelentős ez a Tordán meghozott törvény, egy kicsit
vissza kell tekintenünk az időben.
A középkoron keresztül, évszázadokon át, egészen a 17. századig Európában ismeretlen volt a vallási türelem, a más valláson lévők elfogadása, egyenrangúnak tekintése. A
római katolikus egyház minden olyan vallásos irányzatot, amely nem a római valláshoz
hasonlóan értelmezte az evangéliumot, eretnekségnek minősített, s hiveit kivégezte vagy
üldözte. Amikor Kálvin János megteremti és elfogadtatja a hitújító elveit, ő maga is beleegyezik a szentháromságot tagadó Servet Mihály kivégzésébe.
A római katolikus vallás egyeduralma akkor szűnt meg, amikor a 16. században Luther Márton vallási reformjai egész Európában népszerűekké váltak. Az éveken keresztül
zajló vallásháborúk azt bizonyították, hogy Európa lakosságát lehetetlen egyetlen vallásra visszatéríteni, illetve a háború nem alkalmas a felekezeti viszonyok szabályozására.
Ekkor került sor 1555-ben az augsburgi vallásbéke megkötésére, amely a római katolikus
vallás mellett elismerte az evangélikus (lutheránus) vallást is. (Erdélyben néhány évvel
korábban, az 1548-as tordai országgyűlés ismerte el az evangélikusok létezését.) A békeszerződés azonban nem tudta szabályozni az eltérő felekezetekhez tartozók együttélését.
Helyette azt írta elő, hogy minden ország, tartomány, szabad város maga döntse el, hogy
a területén milyen vallást kövessen a lakosság. Aki az uralkodó vallásnak nem akarta alávetni magát, az vagyonával szabadon távozhatott az illető területről.
1648-ban a vesztfáliai béke a református (kálvinista) egyházat is az elismert felekezetek közé emelte. Akárcsak az előbbi béke, ez is a cuius regio, eius religio elvét írta elő.
Azaz: akié a birtok, az szabja meg a vallást. Ennél szabadelvűbb törvényt 1653-ban hozott
az angol parlament: a keresztény vallásokat (az unitárius vallás kivétel) egyenjogúnak
nyilvánította. Ez azonban olyan úttörő kezdeményezés volt, amely csak nehezen vált általánossá. Sőt, azt is tudnunk kell, hogy XIV. Lajos 1685-ben visszavonta a protestáns valláson lévőknek korábban megadott jogokat, a hugenottákat katolikus vallásra vagy száműzetésbe kényszerítette, s így az egész Franciaországot újra katolikus vallásúvá tette. Hugenottáknak a 16–17. századi francia reformátusokat nevezték.

18

Helyétől való megfosztással, azaz eltávolítással.
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122. A tordai római katolikus templom

Erdély lakosságának évszázadok óta színesebb volt a vallási élete. A magyar és román lakosság jelenléte a kereszténység két alapvető formáját, a római és a bizánci
kerszténységet állandósította. A román lakosság ortodox vallását máig megőrizte, a lakosság többi részének vallásossága viszont tovább osztódott. Erdély lakossága az 1550-es évek
során, Szapolyai János Zsigmond fejedelemmel együtt a lutheri reformációhoz (evangélikus, lutheránus vallás) csatlakozott. Katolikus valláson Csíkszék és néhány főúri család maradt meg. Az 1557-es országgyűlés a lutheri evangélikus vallást a katolikus vallással egyenjogúnak fogadta el. Erdély szász lakossága továbbra is ezen a valláson maradt,
a magyar lakosság azonban fejedelmével együtt a kálvinista (református) vallásra tért át,
amelyet az 1564-es júniusi tordai országgyűlés nyilvánított hivatalos vallássá.
És itt érkezünk el az 1568-as tordai törvényhez. Az erdélyi reformáció ugyanis tovább
zajlott. A reformátusok egy része az unitárius vallásnak nevezett antitrinitárius tanokhoz
csatlakozott. Kolozsvárt a magyar evangélikusok püspöke, a szász születésű Dávid Ferenc
(eredetileg Franz Hertel) püspök előbb kálvinista, majd antitrinitárius, unitárius hitre
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tér. Ő János Zsigmond fejedelem udvari papja, s hatására maga a fejedelem is unitáriussá lett. Ekkor mondta ki a tordai országgyűlés a négy vallás – a katolikus, az evangélikus,
a református és az unitárius – gyakorlásának jogát, egyenjogúságát. Ez azért volt fontos
lépés, mert a világon az első liberális vallási törvény volt. E törvény egyúttal a következő
előírásokat is tartalmazza. Nincs államvallás. Habár az uralkodónak hatalma van az egyház felett, de az egyházak között nincs joga megkülönböztetést tenni. Megszűnik egy-egy
vallás területenkénti uralma. Azaz, egy településen, egy uradalmon belül mindenki szabadon választja meg vallását, anélkül, hogy ebből valamilyen hátránya származnék. Tiltottá
válik a más felekezetűek szidalmazása, a más felekezetű papok gyalázása, erőszakos cselekedetek elkövetése a más felekezeten lévőkkel szemben. Ezt a felekezeti egyenjogúságot a
későbbi fejedelmek is tiszteletben tartják. A katolikus valláson lévő Báthory István, akárcsak a református Bethlen Gábor fejedelmi tanácsában mind a négy felekezet képviselői
jelen voltak, a felekezeti panaszokat a négy vallás képviselőiből álló bizottság vizsgálta ki.
Irodalom. További információkért az alábbi forrásokhoz fordulhattok: Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. Erdélyi Múzeum LVI. (1994) 3–4. 1–4. Az 1568. január
6–13. között lezajlott országgyűlés határozatait a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Történelmi
Emlékek sorozatának második kötete közölte Erdélyi Országgyűlési Emlékek címmel 1876-ban (Budapest, 338–344). Szerkesztő: Szilágyi Sándor.
Tudjátok-e? Erdély a mohácsi vész után, Szapolyai János (1487–1540) uralkodása alatt önálló fejedelemséggé vált. Korán bekövetkezett halála után Erdélyt a felesége, Izabella kormányozta Fráter György
segítségével. Nemsok idő múlva kiskorú ával, János Zsigmonddal együtt kénytelen volt Lengyelországba távozni. Amikor a Habsburgok és a törökök közötti viszály a török birodalom javára dőlt el, Izabella a
17 éves ával visszatért Erdélybe. Izabella halála után (1559) a, János Zsigmond (1540–1571) vette át a
fejedelemség kormányzását.

Az 1568-as országgyűlés döntő mozzanatát egy festmény örökítette meg. Elkészültének külön története van.
A honfoglalás 1000. évfordulójára a magyar nemzet hosszasan készülődött. Számtalan olyan kezdeményezés indult el, amely a magyar nemzet múltját kívánta láthatóvá tenni. 1897-ben az Új Idők című folyóirat történelmi regény írására szólította fel a regényírókat. Gárdonyi Géza ekkor írta az Egri csillagokat. A regény 1901-ben jelent meg. A néprajzkutatók az első szabadtéri néprajzi kiállítás felépítésével adóztak az esemény emlékének. Az 1896-os Ezredéves Országos Kiállítás Néprajzi Faluja a korabeli tudás szerint
kívánta megjeleníteni az ország földrajzi és néprajzi összképét. 24 házat, épületegyüttest
mutattak be. Az építési munkálatokat hosszas gyűjtés előzte meg, 1890-től, Jankó János
és Herman Ottó irányításával. A kiállítás bezárása után a tárgyi anyag a Néprajzi Múzeum
és a Mezőgazdasági Múzeum állományába került.
A vallás- és közoktatási miniszter 1894-ben azzal a felhívással fordult a vármegyékhez,
hogy az évfordulóra festessenek 1-2 képet a vármegyében lezajlott emlékezetes eseményről. Torda polgárai lelkes vitába kezdtek az esemény megválasztásáért. Javaslatok hang-
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zottak el a Tordai-hasadék eredetmondáját, az 1284-es győzelmes torockói tatárellenes
harcot, Mihai vajda 1600-as keresztesmezei halálát illetően. A bizottság végül az 1568-as
tordai országgyűlés megfestésére írt ki pályázatot.
A pályázatra Körösfői Kriesch Aladár (1863–1920) jelentkezett. A művész a nagyméretű, történelmi témát feldolgozó festményei után felújította a régi freskótechnikát, s jelentős középületek (Országháza, Zeneakadémia) falait illusztrálta monumentális kompozícióival. Megalapítója volt a gödöllői művésztelepnek, amelynek műhelyéből a művészi
szőnyegek és gobelinek sokasága került ki. A művész az iparművészet minden technikáját
művelte (üvegfestés, fafaragás, bútortervezés).
Amikor Torda városa megbízta a festmény elkészítésével, Kriesch Aladár néhány
napra a városba utazott. Megrendelőit szerette volna meggyőzni arról, hogy falfreskót
készíthessen a főtéri templom belső falára, az országgyűlés színhelyére. A tordai urak
azonban kitartottak eredeti szándékuk mellett, vászonra festett olajfestményt vártak.
Ekkor a művész környezettanulmányokat végez. Lakásokat látogat, jellegzetes tárgyakat, öltözetdarabokat és arcokat keres képéhez. Kolozsvárt korhű ruházatokat készíttet.
Mikor terveit, kompozícióját bemutatja megrendelői előtt, azok általános tetszést váltanak ki. A művész az alkotás lázában ég hónapokon keresztül. A mű a kolozsvári műteremben 1895 őszén készül el. Októberben Budapestre szállítja, ahol még apró javításokat hajt végre rajta. A milleniumi évfordulóra készült történelmi tablókat Budapesten a
Nemzeti Szalon képkiállításán mutatták be. Ezután a képek visszakerültek a vármegyék
tulajdonába.
A festmény zajos ünneplésben részesült. Az 1896-os országos kiállítás közönsége és
kritikusai osztatatlan elismerésben részesítették. Mondhatni: ez a festmény tette ismertté megalkotóját. Miniatűr, sokszorosított mását nagy példányszámban árusították. A művész elnyerte a Műbarátok Körének ösztöndíját, s további festmények elkészítésére kérték fel. (1900-ban készült el másik nagy munkája: Dobó István az egri nők segítségével
megvédi Eger várát).
Az alábbiakban a festményt a művész egyik életrajzírójának, Dénes Jenő szavaival
mutatjuk be. „A kép Dávid Ferencet, az unitáriusok erdélyi vezéremberét az országgyűlés termének közepén néhány lépéssel a trónoló fejedelem előtt állva ábrázolja, amint
egyik kezét szívére teszi, a másikkal az ég felé mutat és az ülésező rendek előtt kimondja:
»A hit Isten ajándéka.« Mindenki feszült elragadtatásssal vagy megdöbbenéssel hallgatja
szavait, néhányan felemelkednek ültükből, feléje sietnek. A mozzanatok ilyen természetű
kiválogatásával a külső mozgalmasság elemeit is felhasználta Kriesch a drámaiság kifejezésére. A kép szerkezete egyszerű és könnyed; a szereplők ritmikusan tagolt csoportjai
között mintegy vertikális architektonikus hangsúly, a valóságos képközéptől kissé balra, középütt áll a főszereplő, Dávid Ferenc ősz, öreg, de a hit erejétől felrázott, szinte felemelkedő alakja. Látszólag kiszakítottan áll a többi szereplő előtt, testi kapcsolat nélkül,
azonban Kriesch a pszichológiai mozzanatot ragadta meg s azt kiaknázva, alakjait lelki
kapoccsal fűzi hozzá: a gyelő, a megilletődött áhítattal. Tompított fénysugár emeli ki
alakját.”
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123. Körösfői Kriesch Aladár: A tordai országgyűlés, 1568 (olajfestmény)

Feladatok. Látogassátok meg a tordai római katolikus templomot. Hasonlítsátok össze a mellékelt reprodukció hátterét a templombelsővel. Mi az, amit megőrzött a festő az esemény színhelyéből, mi az, amit
a hangulatteremtés kedvéért megváltoztatott? A helyszínen beszéljétek meg, hol foglalnak helyet a festmény szereplői? Figyeljétek meg a festményen látható templomi kellékeket, építészeti elemeket, valamint
a templom mai berendezését. Értelmezzétek a festmény középpontjában magányosan álló Dávid Ferenc
mozdulatát, az alakjának megfestésében érvényesülő színkontrasztot.A szereplők hány csoportját tudjátok elkülöníteni a festményen? A festmény alakjainak arca, testtartása feszültségről árulkodik. Hányféle
érzelmet tudtok különválasztani?
Irodalom
Benda Kálmán
1994 Az 1568. évi országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. Erdélyi Múzeum LVI. 3–4. 1–4.
Dénes Jenő
1939a Körösfői Kriesch Aladár. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Keresztényrégészeti és
Művészettörténeti Intézet, Budapest
1939b Körösfői Kriesch Aladár (szócikk) Új Idők Lexikona XV–XVI. Singer és Wolfner, Budapest. 3997.
Murádin Jenő
2006 Történelmi tabló a szellem szabadságáról. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék
magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion, Kolozsvár. 277–284.
Weisz Attila
2011 Az újtordai református templom 18–19. századi emlékei. In: Orbán János (szerk.): Stílusok, művek,
mesterek. Erdélyi művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Maros
Megyei Múzeum–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely–Kolozsvár. 183–196.
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A közművelődés
Tematika: Közművelődési élet – Egyletek, egyesületek – Találkozók – Előadások, színjátszás – Zenei
élet – Élőképek – Film – Cirkusz – Múzeumok – Szabadidős programok – Sportélet– Fürdőélet – Állatkert – Kirándulások

Egyletek, egyesületek
A 19. századtól fellendült a közművelődési élet. Olyan egyletek, egyesületek alakultak,
amelyek a település lakosságának korosztályonként, felekezetenként, érdeklődési csoportonként szerveztek szabadidős programokat. Az egyletek vonzó együttléti alkalmakat teremtettek, s célkitűzéseik között gyakran szerepeltek az egész közösség számára nyújtott
szolgáltatások. (Pl. adományok összegyűjtése, az elesettek megsegítése, kulturális műsorok bemutatása, tudománynépszerűsítő előadások.)
Az erdélyi unitárius egyház megalapítója, Dávid Ferenc nevét választotta az a mozgalom (Dávid Ferenc Egylet), amely Erdélyben 1885–1948 között bontakozott ki. Ifjúsági
szervezete a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Kör (1900), majd Országos Dávid Ferenc Egylet. Bár egyházi színezete volt, felekezettől függetlenül maga köré gyűjtötte a települések
magyar ajkú lakosságát. Céljai között a következők szerepeltek: missziók, vallásos kulturális tevékenység kifejtése; a szórványban élő hívek számontartása; könyvtárak fenntartása, működtetése; önképzőkörök, vasárnapi iskolák szervezése; folyóiratok, nyomtatványok kiadása; dalárdák, olvasó egyesületek szervezése; konferenciák szervezése.
Alsó- és Felsőszentmihályon 1922 novenberében alakult meg a Dávid Ferenc Egylet.
Tulajdonképpen három különböző szövetség tartozott hozzá: a nőszövetség, az unitárius és református férak dalköre és a protestáns leányegylet. A téli hónapok idején a hét
minden napján sor került valamilyen rendezvényre. Szintén 1922 novemberében hozták létre Csegezben is az egyletet. A korabeli tudósítás szerint az Ifjúsági Dalkör esténként egyházi és világi énekeket tanult. Mészkőn 1923 januárjában 40 taggal, Bágyonban
1923 májusában 55 taggal jött létre az egyesület. Az aranyosrákosi Dávid Ferenc Egyesület 1924-ben harmóniumvásárlásra vállalkozott. A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tordai
tagozata az 1926-os évben a következő programot követte: a nagy vallásalapítók életének megismerése, zenetörténeti, szépirodalmi, technikai, vallásos felolvasások, kölcsönkönyvtár működtetése. A szindi egylet a karácsonyi műsorok és a szilveszteri szórakozás
megszervezését tartotta legfőbb céljának. Rendezvényeire a környező települések lakói is
összegyűltek. Tordán az 1928. október 7-én alakult unitárius nőszövetség decemberben
karácsonyfaünnepélyt szervezett, 56 gyerek számára vásárolt ruhaneműt és lábbelit, 170
szeretetadományt osztott szét. A továbbiakban is hozzájárult a népkonyha költségvetésének biztosításához, betegek, öregek megsegítését irányította. A sinfalvi nőszövetség a
kolozsvári unitárius kollégium leányotthonában egy ágy felállításának költségeit fedezte.
Szintén a tordai unitárius nőszövetség 1930. november 29-re szervezett emlékezetes vallásos, adventi összejövetelt. Kolozsvári vendégrendező segítségével 14 állóképben jele-
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nítették meg a Názáreti Jézus életének eseményeit. „Jézust Hadházy Sándor, kolozsvári
unitárius főgimnáziumi tanár elevenítette meg megkapó művészi hűséggel. A többi nagyszámú szereplő Torda társadalmának tagja volt, köztük sok édes kisgyermek is.” Az állóképeket magyarázat és a Tordai Dalkör kórusának zenei aláfestése kísérte. A Dávid Ferenc Egylet 1932. november 13-án Kövenden egész Aranyosszék számára ifjúsági napot
szervezett, amelynek fő pontját az ifjúsági konferencia alkotta. Egyik rendezvényről készült beszámoló 1922-ből maradt fenn, Torockóról, egy másikról pedig 1933-ból, Várfalváról. Érdemes felidézni őket azért, hogy el tudjuk képzelni az összejövetelek lelkes hangulatát, s hogy azt is megérthessük, milyen jellegű kísérletet tett az egylet az ifjúság és a
felnőttek műveltségének gyarapítására.
„Péterfy Gyula toroczkói igazgató-tanító és énekvezér olyan oldalról mutatkozott
be július 18-án, amelyről eddig nem ismertük. Színdarabot írt és előadatta a torockói
D.F. egyleti ifjakkal. Toroczkó régi dicsőségét, a bányászéletet dolgozta föl, egy álomban,
négy képben. A bányászcsaládok egyik tagja, a nyolcvanéves öreg, unokáinak elmeséli a
toroczkói bányászok múltját, nagy harcaikat a vasérccel és az uralkodni akaró Toroczkaycsaláddal. Ezután álmában látja újra a régi boldog időket, a munkát, a családoknak gazdagodását, a székely tanulóknak a toroczkói néppel szerencsés összeházasodását. Lakodalmi jelenetet sző bele, amit festőivé tesz a szép torockói viselet. Megható volt a bányászok buzgó vallásossága és kitartása az egy Isten hit mellett. Unitárius énekeink pompásan voltak felhasználva bányás jelmondatoknak a bányába leszállás alkalmára.” (Unitárius Közlöny. XXXII. 1922.7.)
„Az ifjúsági nap reggel 9 órakor a várfalvi templomban megtartott istentisztelettel kezdődött, amelyen – közének és a Tordai Magyar Dalkör férkarának éneke után – Árkosi
Tamás sinfalvi lelkész mondott magasszárnyalású költői lendületű imát… Ezután a vendégek, kísérve a lakosság szépszámú tömegétől, a 850 méter magas, ideálisan szép fekvésű, egy klimátikus üdülőhelynek vagy tüdőszanatórium létesítésére predesztinált Fütyer
laposára indult. A Fütyer programjának első része egy erdei istentisztelet volt, amely Isten szabad ege alatt, egy zöld gallyakból rögtönzött szószékkel, az árnyas fák által alkotott gyönyörű kertben, mindenkiben felemelő hatást keltett… Istentisztelet után kezdetét
vette a jóízű falatozás. Ennek bevégeztével ki-ki sétára indult a szép helyen, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a tordamegyei havasokra és Aranyosszékre, majd pedig – a várfalvi
cigányzenekar hangjaira – megkezdődött a tánc. Közben – Balázs Ferenc mészkői lelkész
vezetése mellett – értekezlet is folyt le, amelyen több falusi probléma került megvitatásra.
Este fél 7 órakor a Fütyernek búcsút mondott a társaság és a faluba vonult be, ahol este 9
órakor – Pataki András várfalvi lelkész tágas udvarán – a műsoros estély vette kezdetét…
Aztán kezdetét vette a tánc, amely a legjobb hangulatban a reggeli órákig tartott.” (Unitárius Közlöny XLIII. 1933. 10.)
1879-ben alakult meg a Tordai Iparosok Önképző Egyesülete.
Tordán 1910-ben Munkás otthon létesült a Jókai (ma Avram Iancu) utcában. Tervei
között szerpelt ismeretterjesztő előadások szervezése, könyvtár működtetése, táncoktatás, a műkedvelő színjátszás felkarolása, házi zenekar, különböző sportágak támogatása.
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1915. február 21-én tartotta alakuló ülését a Tordai Lányok Mária Társulata (Kongregációja). A társulat tagjai világoskék szalagot viseltek ismeretető jelként. Hetente egy
alkalommal találkoztak. Felkészültek a soron követekező vallásos ünnepre, a szentek életére vonatkozó tudásukat gyarapították, egyházi énekeket gyakoroltak, imádkoztak, vállalták a környezetükben élők gyónásra és áldozásra való mozgósítását. 1915-ben „hazaas kötelességből” önkéntes hadiadományt gyűjtöttek, júliusban imádkoztak „kettőzött
buzgósággal fegyvereink győzelméért.” Kevéssel ezután háromnapos böjtöt tartottak a
pápa közvetítő szándékának sikeréért. 1915. május 9-én „elnök kifejtette a jelölteknek,
hogy minden kongregációnak két címre van szüksége. A főcím Szűz Máriának mint a
kongregáció pártfogójának valamely kiváltságáról veendő; a másik cím kongegáció valamely választott védőszentjéről. Főcímnek »Szűzeknek szt Szűze« v. »Magyarország nagy
asszonya«-t találja legalkalmasabbnak, védőszentnek pedig Árpádházi szt. Margitot vagy
szt. Ágnest ajánlja. Felszólítja tehát a jelölteket, hogy gondolkodjanak ezen, s válasszanak
óhajuk szreint.” A kongregáció két hét múlva a Magyarok nagyasszonya nevet vette fel,
védőszentül pedig Árpádházi Szent Margitot választotta. (A Tordai Lányok Mária Társulata jegyzőkönyvei, Torda, Katolikus Egyház levéltára)
Feladat. Milyen egyletek, egyesületek, szervezetek működnek a településeden? Milyen célból, mikor jöttek létre? Kik a tagjai, milyen vezetőségük van? Milyen rendszerességgel tartanak összejövetelt? Mi a feltétele (életkor, tagságdíj, feledatvállalás) az egyletbe való tartozásnak? A családod tagjai milyen egyesületekben vesznek részt? Maradt-e a családod tulajdonában az egyesületi tagságot igazoló dokumentum?
(fénykép, tagságkönyv, emléklap)
Figyeld meg, a torockói tanító hogyan építette bele a színdarabba a lakosság hagyományait. Ha arra
kérnének fel, hogy amatőr színjátszó csoport számára településed történetéről vagy életéről írj színdarabot, milyen eseményt, milyen szokást tartanál fontosnak megörökíteni? Milyen kerettörténetbe ágyaznád
a szokást?

A helyi lapokban több művelődési eseményről, szabadidős tevékenységről maradt feljegyzés.
Találkozók
1894. június 16-án az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE, 1885-ben alakult
Kolozsvárt) Tordán tartotta vándorülését. Ez egybeesett Jósika Miklós szülőházának emléktáblával való megjelölésével.
1935. március 3-án az újtordai Református Férszövetség szervezésében egyházi rendezvényre került sor, amelyre ellátogatott dr. Makkai Sándor püspök. A prédikációt a békesség témájára építette. A templom zsúfolásig telt a két egyhzáközség és a testvéregyházak
híveivel. A püspök a gyülekezet tagjainak gyelmét az együttérzés és egyetértés gyakorlására hívta fel, s mindenkit az egyház, a különböző nemzetiségek tiszteletére szólított fel.
1936. március 8-án az ótordai férszövetség rendezésében, a református kultúrházban került sor a Pásztortűz című folyóirat irodalmi estjére. Az Aranyosvidék című lap
a következő lelkes szavakkal toborozta a közönséget: „A pásztortűz most felragyog vá-
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rosunkban is. Jönnek a fényszórók, hogy világítsanak. Ők szemben vannak az örök mécsessel, ezért láthatnak tisztábban. […] Aki eltévedt a sötétben: a Pásztortűz fénye útba
igazítja azt…” (Aranyosvidék 1936. 10.) A találkozón a főszerkesztő Császár Károly előadást tartott, Kiss Jenő verseket, Karácsony Benő, br. Kemény János, Maksay Albert novellát olvasott fel. (A Pásztortűz című szépirodalmi és művészeti folyóirat Kolozsvárt jelent 1921 és 1944 között. Szerkesztői közül György Lajos, Áprily Lajos, Gyallay Domokos,
Reményik Sándor nevét említjük meg. A folyóirat a két világháború közötti romániai magyar irodalom legnevesebb íróinak írásait közölte.)
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) az erdélyi tudományos akadémia szerepét töltötte be. 1859-ben alakult Kolozsvárt, gróf Mikó Imre anyagi és erkölcsi támogatásával, a
magyar nyelvű tudomány szervezése, művelése és népszerűsítése céljából. Folyóiratot
(Erdélyi Múzeum, Erdélyi Orvosi Lap), könyveket (Erdélyi Tudományos Füzetek sorozata) jelentetett meg, friss kutatások eredményeit mutatta be, gyűjtötte, rendszerezte az Erdély múltjára, közművelődési életére vonatkozó dokumentumokat. Gyűjteményében szerepeltek könyvek, kéziratok, levelezések, okiratok, érmék és régiségek, ásványok, növények és állatok. Az intézmény működését sem az 1918, sem az 1944 utáni hatalom nem
nézte jó szemmel. Ezért az Egyesület a kommunizmus évei alatt megszűnt. Hamvaiból
1990-ben született újjá. Előbb Jakó Zsigmond történész, majd Benkő Samu művelődéstörténész, Egyed Ákos történész vezette.

124. Az EME jelvénye

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyik sajátos rendezvénye volt a vándorgyűlés. Ez kettős célt követett. Egyrészt kapcsolatot tartott vidéki tagságával (tanárok, lelkészek, vidéken élő kutatók), másrészt tudományos eredményeket népszerűsített egy település lakossága körében.
Tordán három alkalommal került sor hasonló rendezvényre, előbb 1913-ban, másodszor 1938-ban, majd 2005-ben. Az 1938-as vándorülést hosszas előkészület és nagy bizonytalanság előzte meg. Az EME márciusi választmányi (vezetőségi) ülése már eldöntötte, hogy az említett időpontban Tordára utaznak. Társszervezőnek dr. Gál Miklós tor-

176

III. FEJEZET. VALLÁSOS ÉS KULTURÁLIS ÉLET

dai ügyvédet kérték fel. A rendezvény megtartására a belügyminisztériumtól és a tordai
prefektúrától kellett engedélyt kieszközölni. A vándorgyűlés előtt két nappal a folyamodványra elutasító válasz érkezett. Egy nap elteltével azonban a belügyminiszter részéről
beleegyező távirat jött.
A vendégek társasgépkocsin érkeztek Tordára, 1938. augusztus 28-án, vasárnap reggel. A rendezőbizottság elnöke köszöntötte őket, s helyezte el a vendégfogadó családoknál. Ugyanaznap délelőtt mindenki a vallása szerinti istentiszteleten vett részt. A rendezvény nyitányára az ótordai református egyház kultúrtermében került sor. Az 500 személy befogadására alkalmas terem zsúfolásig telt hallgatósággal. A díszelőadások után a
vándorgyűlés két napon keresztül, két szakosztályban folytatta munkálatait. Összesen 51
előadás hangzott el. Közülük több Tordához és környékéhez kacsolódott. Boros György
a Brassaiak Torockóhoz fűződő viszonyáról, Gál Kelemen a tordai unitárius iskola történetéről, Tulogdy János a Tordai-hasadékról, Jancsó Elemér báró Jósika Miklósról, Rass
Károly Tordának a magyar irodalomban játszott szerepéről, Gyallay Pap Domokos Torda
történelmi nevezetességű helyeiről értekezett. A vendégek az újtordai temetőben megkoszorúzták Gyöngyössi János papköltő síremlékét. A 2005-ben lezajlott konferencián 40
előadó tartott előadást. Az előadások kötetben láttak napvilágot.

125. Aranyosszék-konferencia. 2005
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Előadások, színjátszás
Az 1700-as évek elején Ferenczi György azzal a kéréssel fordult I. Lipót fejedelemhez,
hogy engedélyezze egy színtársulat alakítását magyar és latin nyelvű darabok előadására,
valamint hogy a társulat adó- és vámmentesen utazhassék az országban. A társulat Tordán alakult meg és kezdett működni, majd Kolozsvárra költözött.
A tordai unitárius kollégiumban folyó diákszínjátszásról 1713-ból van pontos adatunk.
A kuruc–labanc harcok elülte után az iskola újraépítése vált szükségessé. Az iskola élére
a bágyoni Derzsi Simon István iskolamester került. Kolozsvári tanulmányai idején már
próbára tette színészi képességeit. A későbbiekben verses formájú komédiákat írt, s ezeket tanítványaival adatta elő. Tordán a tanév elején szoktak vallásos tárgyú színdarabokat bemutatni, az iskola számára való adományozásra serkentve a tordai polgárokat. Az
említett évben egy befolyásos patrónus (támogató) tiszteletére mutatták be a Vir Regius
című játékot. Az előadásra az iskola udvarán került sor. A nézők a patak magasabb partjáról követték az előadást, amelyben 26 szerepben 43 tanuló lépett fel. Az iskolai színjátszást Tordán 1722-ben tiltani kezdték.
Bizonyára tudjátok azt, hogy az első magyar nyelvű színtársulatok több mint 200 évvel ezelőtt alakultak. Budán 1791-ben, Kolozsvárt 1792-ben indult a magyar nyelvű szín-

126. A tordai színház épülete. Keszeg Ágnes rajza
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játszás. A kolozsvári színtársulat igazgatója, Kótsi Patkó János felesége, Fejér Róza volt az
első erdélyi színésznő, aki Tordáról állt be a kolozsvári társulatba. Szintén Tordáról szegődött a társulathoz Fejér János, Sándor és István. Vándorszínész társulatok a mi vidékünket is gyakran felkeresték. A reformkori színház első nagy művésznője, Déryné Széppataki
Róza (1793–1872) 1842-ben és 1844-ben örvendeztette meg Torda lakosságát. Feljegyzés
örökítette meg azt, hogy az 1842. VIII. 11-i előadás szünetében a művésznő gitárkísérettel
énekelt hódolóinak. Az 1844-es turnén Tóth István társulata a következő darabokat mutatta be Tordán: Velencei nő, Szökött katona, Londoni koldusok, Gáspár halász, Pártosság
dühe, Őrült és gyilkos, Vadon a. 1914-ben a tordai Nemzeti Színház két helyi szerzőt avat.
Neményi Lipót társulata bemutatja az Aranyosvidék munkatársa, Vécsey Jankovich Lujza
Bolygó tűz című négyfelvonásos színművét. Sikeresebben bizonyult K. Pallós István Sámson című (későbben több városban megismételt) bibliai daljátékának előadása. Az 1936-os
év áprilisában a kolozsvári színház Fodor László Érettségi című darabját mutatta be, november és december folyamán pedig Jódy Károly színtársulata a következő színműveket
adta elő: Pármai hercegnő, Bécsi tavasz, Csavargó lány, Kölcsönkért feleség, Házasság,
Könnyű a féraknak. Január 22-én a kalotaszegi népi műkedvelők látogattak el a városba
Szentimrei Jenő Csáki bíró lánya című színművével. Augusztus 16-án a Tordai Magyar
Iparosegylet műkedvelői léptek színpadra, a Méltóságos csizmadia című népies bohózattal.
Az 1919–1924 közötti időszakban a tordai közönség évente négy-nyolc hetes szezonból álló évad idején járhatott színházba. Ebben az időszakban Fehér Imre társulata szerzett engedélyt színielőadások rendezésére. A társulat prózai és operettelőadásokkal szórakoztatta közönségét. A társulat tagjai 1919-ben a következők voltak (a szerepük jelzi a
darabokban gyakran ismétlődő szerepköröket is): Fehér Imre hősszerelmes, Takács Antal énekes bonviván, Légrády Pál táncos komikus, Sz. Kovács Gyula kedélyes apa, Rácz
Károly jellemszínész, Lisztay József lírai szerelmes, Katona László, Tyuzán Szilveszter,
Nagy Béla, Varga László – kar, Fehérné Csók Vilma szubrett primadonna, Fehér Olga
koloratúr primadonna, Fehér Erzsi anya és komika, Lászlóffy Ilonka drámai színésznő,
T. Szegedy Manci énekes naiva, Huber Erzsike társalgási színésznő, Baranyai Manci naiva, L. Rébéczy Ilona segédénekesnő, Botos Blanka, Botos Gabi, Pál Vilma, Zöldi Katinka
– kar. Minthogy egy kisvárosban minden előadáson ugyanazokra a nézőkre lehetett számítani, ezért egy-egy évadra gazdag és változatos repertóriumot kellett előkészíteni. Az
1920–1921-es téli szezonban a társulat az alábbi darabokat mutatta be: A hercegkisaszszony, Szerelem vására, Mágnás Miska, Erdészlány, Lily bárónő, Pünkösdi rózsa, Csavargóleány, Farsang tündére, Favorit, Tatárjárás, Cornevillei harangok, Marcsa katonája (operettek), A falu rossza, Sárga csikó, Tolvaj, Ördög, Francia négyes, Legszebb
kaland, Patika, Obsitos, A cigány, Karenina Anna, Ingyenélők, Régi szerető, Vasgyáros, Kaméliás hölgy, Tájfun (prózai darabok). Az 1924-es évtől kezdődően Tordán évente
váltják egymást a társulatok. Az 1924–1925-ös évadot, egy évre, Sümegi Ödön társulata
pályázza és nyeri meg. Az új társulat új művészeket és új előadásokat vonultat fel a tordai színpadon. 1926-ban a régi ismerősök, Fehér Imre társulatának tagjai térnek vissza.
Egy évre a kolozsvári társulat kínál fel előadásokat, majd egymást váltva Ferenczy Gyula,
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Sarkady és Jódy Károly, Battyán–Huber, Szabadkay, Hevessy Miklós, Mihályi Károly társulata vendégszerepel a városban. 1936-ban a református leányiskola udvarát szabadtéri
előadások bemutatására rendezik át. Ebben az időszakban kerül bemutatásra az alsó- és
felsőszentmihályi Pálffy Miklós Útépítők című, 3 felvonásos darabja.
Márkodi Siklódi Sándor kutatása alapján tudjuk, hogy a felvinci amatőr színjátszók
1957. június 30-án Makkay Sándor Gyöngyvirág című mesejátékát, az 1950-es évek során A vén bakancsos és a, a huszár, A Csikós, A kék szőnyeg című darabokat adták elő.
Az 1994-es és az 1995-ös évben az aranyosegerbegyi kultúrotthonban Kiss Katalin
művelődési irányító volt házigazdája az aranyosszéki amatőr színjátszók fesztiváljának.
Feladat. Írjatok tudományos dolgozatot a településetek amatőr színjátszó mozgalmáról. Keressetek erre
vonatkozó írott dokumentumokat (fénykép, feljegyzés, oklevél, plakát). Készítsetek ezzel kapcsolatos interjút különböző személyekkel. Ki irányította a mozgalmat? Kik vállalkoztak a színjátszásra (felnőttek, atalok, gyerekek)? Hol került sor az előadásra (templom, iskola, kultúrotthon)? Milyen rendszerességel került
sor előadásra? Milyen színdarabokat mutattak be településeteken? A színjátszó csoport vett-e részt amatőr
színjátszók seregszemléjén? Milyen eredménnyel? Milyen vendégtársulatok szerepeltek településeteken?
Szerintetek mi a színjátszás szerepe, hivatása? Kótsi Patkó János, a kolozsvári Magyar Jádzó Szín
igazgatója írta Béköszöntő beszédében: „Az ő kezében vagynak a lélek munkáját ébresztő szerek, melyeket sem a törvény, sem a király tekintete mozgásba nem hozhat. A hatalmas, a hipokrita, a magát tettető kivonja magát a törvény hatalma alól, de a színjátszóé alól bajosan, sőt nem is, ha a színjátszó jól játszik.[...] A törvény csak azokat a vétkeket bünteti s büntetheti, melyek nyilvánvalókká lettenek, de ő a gonosz lelkére nem hat; ellenben a színjátszó hatalma béhat a szívre.[…] A régen elhunyt gonosztevők, kik
századjoknak ostorai és átkai valának, még a föld gyomrában sem nyughatnak a színjátszó hatalma előtt,
elévarázsolja ez őket a sírból, s kényszeríti, hogy elhagyván penészes lakhelyeket, a következendő maradék szeme láttára gyalázatos életjeket még egyszer éljék el, hogy a nézőknek tanúságul s a vétek elrettentésére szolgáljanak. […] A régi hősöknek dicső és követésre méltó tetteikkel rég végbe vitt virtusaikat jelenvalóvá és hasznossá teszi az ügyes színjátszó. […] A szív formálására és a nemzet karakterének jobbítására
vagy elrontására is a játékszínnél alkalmatosabb eszközt még az emberi elme fel nem talált.”
Értelmezzétek a fenti sorokat.
Olvasmány. A tordaiaknak gyakran volt alkalmuk tapsolni Csók Vilmának, egy vándortársulat művésznőjének. A művésznő 1922-ben Tordán torokgyíkban megbetegedett, s meghalt. A város nagy tisztelettel
és gyásszal temette el. Halálának évfordulóján síremlékbizottság alakult, amely a város lakóinak adományaiból fehér márványkő síremléket állított a művésznő emlékére. A két világháború közötti vándorszínész társulatokra Tordán a következőképpen emlékeztek vissza. Csók Vilmáék októberben szoktak jönni,
s itt voltak tavaszig. Kovártélyban laktak, valamelyik olcsóbb vendéglőben kosztoztak. Akinek volt barátja, azt meghívták ebédre. Nagyon hálás közönség volt itt. Aztán akit a tordai közönség nem szeretett,
az mehetett. Volt egy Don Vivan, az nem tetszett. Neki egy nagy tortát csináltattak, s mind gombostű
volt benne. Volt nekik egy emberük, az előrejött, lefoglalta a termet, a színlapokat hordozta házról házra. Akkor már lehetett bérletet váltani. Csók Vilmát nagyon szerették. Gyönyörű hangja volt. Itt halt
meg torokgyíkban. Mikor temették, az összes üzletek zárva voltak, amennyi villanykörte, az mind fekete
gyászba volt húzva. Az egész Torda a temetésén volt. A színházból temették. Egy nagy stráfszekér vitte
a sok virágot utána. Abba a ruhába volt ravatalozva, amiben utolsó este szerepelt. Piros nadrág, kék
mente. A János vitézt játszották utoljára.(Interjúrészlet)
Anekdota. Vándorszínészek szerepeltek Tordán, jobb helyiség híján egy színben rögtönzött pódiumon.
Hamlet, a dán király történetét adták elő, amelyben az álnokul meggyilkolt király szellem formájában jelenik meg a előtt s feltárja halálának körülményeit, hogy a bosszút álljon. Az első felvonás zajlott, amikor Hamlet így kiáltott fel: – Imhol jő atyámnak lelke! Ekkor a színen valóban megjelent valami. Nem a
halott király szelleme – hanem a szomszédos istállóban láncát szakított bika.
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A tordai Nemzeti (Városi) Színház épülete 1901–1902-ben épült. Eredetileg a Tordai
Kaszinó működött benne. Színházzá 1948-1951 között alakították át. A színház ma Aurel
Manea rendező nevét viseli. A társulat közel háromnegyed évszázad alatt több mint 300
darabot mutatott be, a városban és kiszállásokon. Ebben az épületben léptek fel a magyar
vendégtársulatok színművészei is.

127. Tordai amatőr színjátszók a Kádár Kata előadása után. 1956

Zenei élet
Vidékünk zenekedvelői az évtizedek folyamán több alkalommal társultak egyletbe.
A Tordai Zeneegylet néven Tordán 1880-ban fúvószenekar kezdte meg tevékenységét,
Berki Gyula vezetésével. A Tordai Dalkör korábban is működött már. Nagy Jenő karnagy
feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1848-ban alakult, majd a szabadságharcot követő önkényuralmi évek alatt kénytelen volt szünetelni. 1858-ban a dalkör újraindult, olyan lelkesedéssel, hogy augusztus 20-án a Szent István napi országos ünnepségen már közönség
elé léptek. Tagjai országos versenyeken vettek részt, ahonnan többször díjjal tértek haza.
Történetében az 1872-es év újabb fordulópontot képezett. A dalkör 1883. augusztus 10én zászlószentelési ünnepséget szervezett, nagyszámú közönség toborzásával. Az ünnepség fénypontján a felavatott díszes zászló rúdjába dalszerető személyek, dalegyletek 52
ezüstszeget vertek be, a zászlórúd csúcsára pedig ezüstlantot helyeztek. Erre az alkalomra a főtérre díszsátor épült. A zászlót a 23 koszorúslány és ugyanennyi vőfély által kísért
zászlóanya vitte.
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128. A Tordai Dalkör, 1932

129. A jubiláló Tordai Dalkör. 1969

Az évek során a tordai dalárda tagjai sokszor arattak babérokat. A legnevezetesebb sikereik: Fiumé, 1894, Szeged, 1876, Kassa, 1901, Marosvásárhely, 1925, Nagyenyed 1933.
A második világháború idején a Tordai Dalkör Kolozsvárt folytatta tevékenységét, majd

182

III. FEJEZET. VALLÁSOS ÉS KULTURÁLIS ÉLET

1945-ben visszatért a városba, s a Magyar Népi Szövetség keretében működött. Az 1948ban Aranyosgyéresen és Tordán szervezett kerületi versenyen első díjat nyert. A dalárda
1958. szeptember 6–8. között ünnepelte meg fennállásának századik évfordulóját. Ekkor
készült el a karnagyok jegyzéke: Fűzi Sándor (az 1870-es évek), Iszlay Márton (1880–
1888), Adorján Domokos (1888), Donáth Mátyás (1907 táján), Derzsi Domokos (1914–
1925), Erdős Mihály (1925–1940, majd 1945–1946), Nagy Ferenc (1956), Nagy Jenő
(1947–1974).
Nagy Jenő karnagy (1917–1981) a dalárda tagjaiból színjátszócsoportot, táncegyüttest és zenekart szervezett. Hivatásuknak tartották a környékbeli települések meglátogatását. Előadásaik közül emlékezetesnek bizonyult a Ludas Matyi és Kádár Kata feldolgozása. A Kádár Kata népballada színpadi feldolgozásával a színjátszócsoport az 1960as években a következő településeken lépett közönség elé: Torda, Aranyosrákos, Várfalva, Magyarfenes, Tordaszentlászló, Aranyosegerbegy, Detrehemtelep, Kövend, Kercsed,
Aranyospolyán, Felvinc, Torockószentgyörgy, Torockó, Aranyospolyán, Sinfalva, Harasztos, Székelykocsárd, Martosújvár, Nagyenyed. Nagy Jenő betegsége miatti visszavonulásával a dalárda lezárta működését. 1989 után lehetővé vált a dalárda újraindulása.
1922-ben Ion Caranica alapította meg a Tordai Filharmonikusok Társaságát.
A városban többször léptek fel a hazai zenei élet kimagasló művészei. 1929-ben George
Enescu hangversenyezett Tordán. Az 1980-as években Ruha István hegedűművész előadása többször megörvendeztette a város zenekedvelőit.
Dalkörök működéséről más településekről is van tudomásunk.
1890–1915 között Torockón tűzoltózenekar működik.
Aranyosgyéresen az 1910-es évek elején a férak kórusát Keresztesy Ambrus, majd
1919 után a református egyház kórusaként Vízi Lajos, 1935 után Bakó Béla, 1946 után
Jakab Gyula vezette. A közművelődés e szervezői egyúttal amatőr színjátszó csoportot
is szerveztek, amely a helyi Magyar Kaszinó, a Gazner és Simonffy elnevezésű vendéglő
helyiségében, valamint a környező településeken (Torda, Marosludas, Nagyenyed, Kolozsvár, Aranyosegerbegy, Kövend, Alsó- és Felsőszentmihály stb.) mutatta be előadásait.
A felvinci Fér Dalegylet szintén 1881-ben alakult meg, Ercse János kántorrá választásával. 1885-ben az egyletnek 18 tagja volt a helyi földművesek, kisiparosok, tisztviselők köréből. A Dalegylet mellett a 20. század elejétől dalkar és zenekar is működött iskolai és egyházi keretben. Az éneklési mozgalom együttléti és fellépési alkalmakat biztosított tagjai számára. Az 1921-ben megalakult Romániai Magyar Dalosszövetség „nyelvében él, dalában érez a nemzet” jelszóval hirdetett dalos összejöveteleket. 1922-től a dalos csoportok körzeti és országos megmérettetésen vettek részt. A körzeti vetékedőkre
Tordán vagy Nagyenyeden került sor. Az első országos dalversenyt 1923-ban Kolozsvárt
szervezték, ahol 58 dalárda mérte össze tehetségét, közöttük a Tordai Iparosegylet, az
aranyosgyéresi, a székelykocsárdi és a felvinci férkar. Ezen a versenyen a felvinci dalkar
II. díjat szerzett. Felvincen az 1930-as évek elején leány dalkar is szerveződött. Ezek a helyi dalegyegyesületek gyakran léptek fel helyi műsoros estélyeken, egyházi rendezvényeken és temetéseken.
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130. A várfalvi és rákosi dalegylet. 1968

1990. szeptember 9-én Várfalván sikeres kórustalálkozóra került sor. Az egésznapos
ünnepségen fellépett a felvinci, a székelykocsárdi, az aranyosgyéresi vegyeskórus, az
aranyospolyáni gyermekkórus, az alsó- és felsőszentmihályi vegyeskórus, az aranyosrákosi
férkórus, a várfalvi vegyeskórus. A más vidékről érkezett társulatok a következők voltak:
a magyargyerőmonostori menyecskekórus, a kalotaszentkirályi református vegyeskórus,
a tordaszentlászlói női kórus, Kolozsvárról a kerekdombi és a felsővárosi református
vegyeskórus, a Bethlen Gábor dalkör, a Pata utcai református dalkör. Aranyosegerbegyen
2004. szeptember 4-én szervezték meg a III. Aranyos menti Kórustalálkozót. A rendezvényen fellépett a helybeli Árvácska Gyermekkórus, a református énekkar, az Árvalányhaj
vegyeskórus, az alsó- és felsőszentmihályi vegyeskórus, a szentlászlói női kórus, a tordai
magyar dalkör. 2003-tól kezdődően Várfalván minden nyáron egy héten keresztül zajlik
az aranyosszéki néptánctábor, népdal-, néptánc tanítással, kézműves foglalkozásokkal.
Hasonló rendezvény színhelye Torockó is.
Élőképek
A 19–20. század fordulóján a közönség gyakran gyönyörködhetett az élőképekben. Bemutatásukra Tordán a Vigadóban került sor. 10–20 személy korhű öltözetben és környezetben allegorikus elemekkel feltöltött jelenetet merevített ki. A március 15-i megemlékezési ünnepség keretében élőképet mutattak be 1909-ben, 1910-ben és 1911-ben. 1909-ben
az élőkép Pető halála volt. A korabeli újságtudósítás csupán annyit jegyez meg, hogy a
bemutatót a sikeres teljesítmény miatt a közönség megújrázta. Ennek ellenére a képet
nem nehéz magunk elé képzelnünk, hisz Pető „a nemzet összes elveszített vértanúját
megtestesítő, alakja a szabadságharc utáni nemzetgyász egyik legfőbb szimbólumává válik”, s halálának romantikusan megjelenített képe az 1850–1860-as évektől közismert.
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A következő évben megjelenített élőkép főszereplője szintén Pető. Címe: A Talpra magyar előadása. Bár az ünnepségről szóló tudósítás nem segít a kép rekonstruálásában,
mégsincs nehéz dolgunk. A Múzeum téren a tízezres tömeg előtt szavaló Petőt korabeli
rajz örökítette meg. 1911-ben Kossuth imája kerül bemutatásra. A Szociális misszió nevű
katolikus szövetség 1932-ben rendezte meg a Képek a magyar dal történetéből című élőkép sorozatot. Ekkor készült a mellékelt felvétel.

131. A magyar dal története (élőkép)

Film
A lmművészet kezdete a 19. század végére nyúlik vissza. Az első lmvetítésre Párizsban,
1895-ben került sor. Az 1930-as évek elejéig csupán némalmek készültek. Kolozsvárt
az első némalm 1913-ban készült el (A sárga csikó). 1914-ben Janovics Jenő színigazgató kezdeményezésére lmművészeti stúdió létesült, amely öt év alatt 48 lmet állított
elő (pl. Bánk bán, Tetemrehívás, A peleskei nótárius, Liliom, Havasi Magdolna). Budapesten 1937-ben Torockói menyasszony címmel készült lm Indig Ottó színdarabja
alapján.
A tordai polgároknak 1907-től nyílt lehetőségük lmnézésre. Az első években a vetítés
különböző műsoros estélyek keretében történt. A tordai lmvetítés úttörője két tanár, Péter Antal és Kovács Dániel volt. Az első években mozgóképet vetítettek Katona József életéről, az Alpesek és a Rajna vidékéről, a Balatonról, Debrecenről. Az első művészlmek:
Az élet komédiája, Rendnek muszáj lenni. Blum József, az EMKE kávéház tulajdonosa
1908-ban a kávéház fölötti emeleti helyiséget mozgóképszínházzá alakította át, a városba hívta a budapesti Apolló színház mozigépészét. Az előadásokat gyermekek és felnőttek egyaránt látogathatták. 10–12 óra között a földszinti kávéházban ingyenes előadásra
került sor. Este 7–9 óra között az emeleti helyiségbe beléptidíj ellenében lehet bemenni.
1936-ban a SELECT mozgóképszínházban a következő lmeket vetítették: Vihar a sárga tengeren (amerikai), A mai idők (francia), A lourdes-i csoda (francia), Az élet útja

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
A KÖZMŰVELŐDÉS

185

(orosz), Baklövés (amerikai), A vadon szava (angol), Egy görbe nap (osztrák), Pygmalion (angol), Fehér ló (osztrák operett), Baskirtcsev Mária szerelme (magyar), Fekete Angyal (angol), Testvér testvér ellen (angol), A bécsi rendez-vous (osztrák). Ugyanebben az
időben Tordán működött az ASTRA nevű mozgóképszínház is. A szocializmus évtizedei
alatt lmet vetítettek a Pacea, a Flacăra, az Ifjúsági Mozgóképszínházban, az újtordai művelődési házban; nyári időszakban szabadtéri vetítésekre került sor.
Feladat. Kezdeményezzetek beszélgetést a családban arról, hogy településeteken mikor kezdődött (és
szűnt meg) a lmvetítés, melyek a legemlékezetesebb lmélmények.
Olvasmány. Tudnotok kell, hogy a némalm vetítéskor a mozgóképszínház látogatóit zenével is szórakoztatták. Egy tordai visszaemlékezés szerint a színházban egy hölgy zongorázott, a lm hangulatától függően vidám vagy szomorú zenedarabot.
A lm átélését a moziskeccs is segítette. A lm befejeződése után egy-egy jelenetét a színészek élőben
is eljátszották.
Tudod-e, hogy a Tordai-hasadékban először 1915-ben forgattak lmet, a Havasi Magdolna egyes jeleneteit. A forgatókönyvet Janovics Jenő írta, a lmet Garas Márton rendezte. Egy korabeli lapban olvasható: „E lm rendezője valóságos festői szépségű háttereket keres, amikor a cselekmény megengedi. A
Havasi Magdolna egyes felvételein is valósággal elandalodik a szem az erdélyi lankákon és hegyormokon.
Azután a kincses Kolozsvárról is bemutatja a legérdekesebb, legszebb részleteket.” (Jordáky Lajos: Az erdélyi némalmgyártás története. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980)

Cirkusz
A cirkusztársulatok vándor életet folytattak. Akrobata mutatványokkal, erőpróbákkal és
idomított állatokkal szórakoztatták közönségüket.
Múzeumok
Az első múzeumok Európában az 1700-as években jöttek létre, fejedelmi és nemesi családi gyűjteményekből. Magyarországon az 1800-as években készültek el a nagy gyűjtemények.
Vidékünkön előbb az 1880-as, majd az 1930-as években fogalmazódott meg a múzeumalapítás szükségessége. Az Aranyosvidék című lap egyik 1937-es számának vezércikke
teszi szóvá a múzeum hiányát. Ebből az írásból idézzük a záró mondatokat: „Milyen gazdag Torda és az Aranyos vidéke is történelmi és néprajzi emlékekben! A falusi és városi
ifjúság együttes munkájának ez a gyűjtés újabb, életerős alapot adna. A múltból sokszor
kapunk irányítást mai feladatok megoldására is. A múzeum tudmányos értékű magja pedig adódik a – Téglás gyülményben. A mi szülőföldünk múzeumát ki fogja megcsinálni?”
(Aranyosvidék 1937. 41.)
A tordai Történelmi Múzeum 1943-ban létesült a fejedelmi házban, a közönség előtt
1951-ben nyitotta meg kapuit. Első igazgatója Ion Ţigăra (1906–1961) volt. A múzeum-
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ban a paleolitikum korától kezdve a város történetére és kultúrájára vonatkozó régészeti leletek, dokumentumok tekinthetők meg (őslénymaradványok, temetkezési leletek, pénzérmék, szobrok, fegyverek, edények, öltözetek, munkaeszközök, lakberendezési tárgyak, ikonok, kéziratok). A múzeum több mint 30 ezer tárgyat őriz. Állományában megtalálható a
tordai régész, Téglás István gyűjteménye. A néprajzi tárgyak (686 tárgy: viselet, bútor, kerámia) a múzeum raktárában találhatók. A tordai autópálya építésekor mintegy 6500 új lelet került a múzeum tulajdonába. A múzeumban korábban kultúrház működött. Itt tekinthető meg Kőrösfői Kriesch Aladárnak a vallásszabadság kihirdetését megörökítő festménye. A múzeum régészeti ásatásokat és tárgyrestaurálást végez, a vidéken folyó építkezések
esetén feltáró felügyeletet biztosít, tudományos rendezvényeket szervez, kiadványokat jelentet meg, és ami a legfontosabb, látogatókat fogad, múzeumlátogatást biztosít.

132. A tordai Történelmi Múzeum

A torockói múzeum 1952-ben alakult Győrbíró Pál tanár kezdeményezéséből. A tárgyakat a település lakói adományozták az intézmény számára. Az öt helyiségben elhelyezett tárgyak között bútorok, viseleti darabok, varrottasok és munkaeszközök találhatók,
amelyek végigkövetik a település történetét, bemutatják a sajátos építkezés-, foglalkozás-,
bútor- és viseletkultúráját.
Az 1970–1980-as években községi múzeum működött Kövenden is. A tárgyakat Apáczai Antal helybéli tanító gyűjtötte össze.
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Feladat. 1. Tanáraitokkal, a lelkésszel, a polgármesterrel beszélgessetek el arról, hogy településeteken
van-e emlékház, -szoba, -sarok, magángyűjtemény. Mi található itt? A településre látogató turisták mit
szoktak megtekinteni?
2. Számítógépeteken alapítsatok virtuális múzeumot. Ebben a mappában helyezzétek el a település
utcáiról, épületeiről, a lakberendezési, használati tárgyakról, a szokásokról, megemlékezési ünnepekről,
fesztiválokról, településnapokról, a temetőről készített fényképeket. Külön mappákban tárolhatjátok a
családotok irattárának darabjairól készült másolatokat, a családi fénykép- és videofelvételeket. Ne feledjétek: a mappában vezessetek adattárat: mit ábrázol a fénykép, a lefényképezett tárgy mikor készült, kinek a tulajdonában van, a felvétel mikor készült. Sikeresen járhattok el, ha az interneten is kerestek a településetekre vonatkozó adatokat, fényképeket. Ebben az esetben a mappában fel kell tüntetni az online
forrás elérhetőségét. A virtuális múzeumot a facebook oldalatokon is népszerűsíthetitek, de vendégeiteknek is megmutathatjátok.

Egyéb szabadidős programok
A szabadidős programok szervezésére egyletek, egyesületek keretében került sor. Ezek
az egyesületek valamilyen közös tényező (foglalkozás, felekezeti hovatartozás, életkor,
azonos társadalmi hovatartozás) alapján toborozták tagjaikat. 1910-ben megalakul a tordai állami tisztviselők köre. 1936-ból a következő tordai egyesületeket sikerült azonosítanunk: Vadásztársaság, Aranyosvölgyi Halásztársulat, Ótordai Református Nőszövetség,
Római Katolikus Leányklub, Unitárius Leányegylet, Zsidó Kultúr Egyesület, Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet, Teniszklub, Uranus Sportegyesület, Magyar Dalkör, Magyar Iparosegylet,
Magyar Casinó.
Az 1800-as évek elejétől városokon a kaszinókban és az olvasóegyletekben zajlott intenzív közművelődési tevékenység. Az egyik legrégibb erdélyi kaszinó Tordán nyitotta
meg ajtóit 1833-ban, gróf Kemény József kezdeményezésére. Aranyosegerbegy művelt
polgárai 1860-ban alapítottak kaszinót.
A Tordai Olvasó Nőegylet az első ilyen jellegű egylet volt Erdélyben. 1844-ben alakult Thoroczkay Miklósné elnökletével. Kitűzött célja volt a magyar irodalom és művészet pártolása, a jótékonyság gyakorlása. Egyházi dokumentumok szerint az „Ujj Tordai
Olvaso Egyesület Biztossai” 1845 Szent György napjától a régi úiskolában kérnek helyiséget. (Az ujtordai Nemes Ev. Ref. Szentegyház Jegyzőkönyve. 1844–1854.) Bágyon lakói 1848-ban alakítottak olvasókört. A felvinci Polgári Olvasókör megalakulásának pontos dátumát nem ismerjük. Létezéséről az első említés az 1860-as évekből származik. A
helybéli hagyomány szerint 40 felvinci polgár alapította. Az Olvasókör tekepályával, olvasóteremmel rendelkezett. Épületében biliárdszoba, olvasószoba, bankszoba és italkimérő, udvarában pedig tánchely működött. A szórakozni vágyó polgárok kártyázhattak,
sakkozhattak és dominózhattak. Élén elnökből, titkárból, pénztárosból és választmányi
tagokból álló választmányi bizottság állt. Népszerűvé váltak a minden nyáron megszervezett népünnepélyek, ahova a helyiségből elszármazottak is hazatértek. Az ünnepély keretében a úk oszlopmászásban bizonyították ügyességüket. A 6-8 m magas oszlopot szappanos vízzel tették sikamlóssá. Az ügyes oszlopmászók jutalma az oszlop tetején elhelyezett lepény és pénz volt. Ugyancsak a úk, két csapatba csoportosulva kötélhúzásban
mérték össze erejüket, ügyességükről pedig zsákbanfutással tettek bizonyságot.
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133. A felvinci Polgári Olvasókör tagjai 1926–1927 táján

134. A matróztánc résztvevői. Torda, 1924

Az Olvasókör a II. világháború idején számolódott fel. Megszűnése a politikai és társadalmi okai mellett annak is tulajdonítható, hogy egyéb, modern szórakozási formák
honosodtak meg (futball, rádió, mozi, bálok). Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az
Olvasókör új viselkedési formákat (pl. kézcsók, műsoros összejövetelek, tombola), új öltözetdarabokat (új szabású polgári öltözet, kalapok, kesztyűk), divatos táncokat (valcer,
tangó) honosított meg.
Alább közöljük az ótordai református Nőszövetség Tarkanap rendezvényének (1936.
augusztus 2., vasárnap) beharangozó programját: Lesz ott jövendő mondó cigány-sátor,
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népművészeti, virág-, pogácsa-, pecsenye-, gyümölcs-, ital-, hűsítő-, fagylalt-, tészta-,
kávé-sátor, „Laci-konyha” és kitűnő falatokat és kortyokat olcsón kínáló „Becsali csárda”. Felvonulnak a különböző meglepően művészit produkáló táncos párok és csoportok s arató játékokkal, torna- és táncmutatványokkal fogják gyönyörködtetni a bizonyára hatalmas tömegű közönséget.
A tordai Katolikus Misszió 1936. október 1. és 1937. június 1. között háztartási tanfolyamot szervezett. A tanfolyam résztvevői hasznos tanácsokat kaphattak a következő területeken: főzés (polgári konyha, éttermi, intézeti és kórházi főzés, dietetikus főzés), zöldség és gyümölcs konzerválása, fehérnemű gondozás, szappanfőzés, vasalás, kertészet, baromtenyésztés.
A kommunista éra évtizedeinek legnagyobb hatású egylete a Jósika Miklós Művelődési Kör volt. A Tordán született író nevét viselő irodalmi társaság alapításának ötletét Nagy
Albert irodalomkedvelő vetette fel 1910-ben. Akkor azonban a helyzet még nem volt érett
a társaság létrejöttéhez. Alakuló ülését az egyesület Tordán tartotta 1970. május 14-én. Alapítói Bágyoni Szabó István, Lászlóffy Aladár és Vásárhelyi Géza voltak. A kör másfél évtizeden keresztül működött. Vállalt szerepe volt a szűkebb és tágabb szülőföld felfedezése,
megismerése, a helyi és a környéken élő értelmiség együttléti alkalmainak megteremtése, alkotókedvének serkentése, a legfrissebb tudmányos és művészeti események helyben
való ismertetése. Kezdetben műhely jellegű volt, s előadók tartottak szakmai előadásokat.
A helyi értelmiség nagy szerepet vállalt a helytörténeti előadások megtartásával (Nagy Ferenc, Nagy Jenő, Simonffy Katalin, Bálint Mátyás, Nyulas Sándor, Kassai István, Farkas
Zoltán, Imreh Lajos, Suba László). A hallgatóság lassan 50-60 főre emelkedett. Előadás
hangzott el a tordai munkásmozgalom történetéről (Csiki János), Jósika Miklós életéről
és életművéről (Bálint Mátyás), Gyöngyössi Jánosról (Lőrincz Tibor), Borbély Györgyről mint irodalmárról és sportemberről (Bágyoni Szabó István), Orbán Balázsról (Kötő
János), Torda művelődéstörténetéről (Nagy Ferenc), a tordai úgimnázium történetéről (Imreh Lajos), a Tordáról szóló anekdotákról, a tordai kórusmozgalomról és a dalkör történetéről (Simonffy Katalin, Nagy Jenő), a helynévkutatás módszereiről (Bágyoni
Szabó István). Irodalmi alkotásaiból olvasott fel Bágyoni Szabó István, Vásárhelyi Géza,
Nyulas Sándor, Kónya Sándor, Labancz Ágnes, Szabó Ferenc, később Zsigmond Győző.
A meghívott előadók között szerepeltek irodalomtörténészek és kritikusok (Kántor Lajos,
Láng Gusztáv, Marosi Péter, K. Jakab Antal, Cs. Gyimesi Éva), prózaírók (Balogh Edgár,
Panek Zoltán, Beke György, Cseke Péter), műfordítók (Veress Zoltán), költők (Lászlóffy
Aladár, Bartalis János, Király László), drámaírók (Lászlóffy Csaba), művelődéstörténészek (Debreczeni László), szavalóművészek (László Gerő, Banner Zoltán, György Dénes,
Studio 51), énekesek és együttesek (Albert Annamária, Harmat), történészek (Csetri Elek,
Egyed Ákos, Magyari András, Binder Pál), tudósok (Csűrös István), szerkesztőségek (Korunk, Munkásélet). A kör tagjai részt vettek vándorüléseken különböző településeken
(Kövend, Torockó, Torockószentgyörgy, Nagyenyed), kirándulásokon (Farkaslaka, Nagyenyed, Székelykeresztúr). A kör szervezésében került sor 1973. május 6-án a Tordáról és
környékéről elszármazott írók, művészek és tudósok találkozójára.
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135. A Jósika Miklós Művelődési Kör

136. Prózaírók a Jósika Miklós Művelődési Körön

1977-től a kör tudománynépszerűsítő szabadegyetemmé változott át. Betiltásáig alkalmanként 100-200 főnyi hallgatóságot mozgósított. A kör 1990-ben rövid időre újra
életre kelt. Megszűnése után a Pető Sándor nevét viselő kulturális egyesület szervez tu-
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dománynépszerűsítő rendezvényeket. A Művelődés című folyóirat többször számolt be
részletesen a kör tevékenységéről. Három beszámolót említünk: Farkas Zoltán: Ha viszszanézünk… Művelődés XXVII. (1974). 10. 25–30. Bágyoni Szabó István: A tordai Jósika
Miklós Művelődési Kör. Művelődés XXIX. (1976). 1. 60–61. Vásárhelyi Géza: Meghívottak és helybeliek. Művelődés XXXII. (1979). 6. 18.
Feladat. Beszélgessetek arról, hogy milyen egyesületek működnek a településeteken, ill. a környéketeken. Milyen tevékenységeket szerveznek? Milyen segítő szándékú gyűjtéseket rendeznek? Iskolátokban
milyen egyletek működnek?

A 20. század során a közművelődési élet központja a közművelődési házakba (kultúrotthonokba) tevődött át. Az intézmény lehetővé tette a lmvetítést, színdarabok, szavalóműsorok bemutatását, bálok, táncestélyek, tudománynépszerűsítő előadások szervezését. Kövenden 1928. október 14-én szentelték fel a kultúrházat, Boros György unitárius
püspök jelenlétében. Várfalván 1937. október 3-án szentelték fel a Pataki András unitárius lelkész ügybuzgalma, a helybéliek áldozatos munkája által felépült közművelődési házat. Aranyosrákoson 1937. október 24-én került sor hasonló eseményre.
Sportélet
Tordán és környékén több mecénás támogatta a helyi és erdélyi sportmozgalmat. Gróf
Bethlen Bálint (1856–1913), Torda-Aranyos vármegye főispánja, a turistamozgalom élére
állt. Az Aranyosrákoson született Borbély György (1860–1930) tanári munkája mellett a
Kolozsvári Athlétikai Club síkfutó bajnoka volt, gyalogló versenyeken vett részt, a kerékpározás meghonosítója volt. Kőváry Mihály (1837–1900) ügyvéd volt, unitárius egyházi
tanácsos, s emellett okleveles vívómester. Paget János (1808–1892) skót író volt, utazó; házasságkötésének tulajdoníthatóan telepedett meg Aranyosgyéresen. Lovaglásban
és korcsolyázásban tűnt ki.
A sportélet kezdeteiről az 1800-as évek végéről rendelkezünk ismeretekkel.
A korcsolyázás Tordán az 1880-as években vált népszerűvé. Kezdetben a atalok vasárnapokon és ünnepnapokon délben gyűltek össze zeneszó mellett korcsolyázni. A korcsolyázó egylet választmánya 1893-tól az esti korcsolyázás meghonosítására tett kísérletet.
Rendelkezésünkre áll egy, az 1891. február 1-én megtartott korcsolyaversenyről készült beszámoló. Az összejövetel hangulatát érzékeltetendő ezt idézzük: „A férak sík futására csak
hárman álltak ki. A jury a »hölgyek díját« Borbély Györgynek ítélte oda, ki 38 mp alatt futotta be a 300 métert, azonban emléktárgyat juttatott Kimpel Florinak is, ki jól vezetett, míg
el nem bukott. A hölgyek síkversenyére senki sem jelentkezett; annál szebb volt a hölgyek
művészi versenye, melybe Schuszter Györgyné és Imecs Erzsi k.a. vettek részt. Elsőnek általánosan ismert nagy gyakorlottsága és biztonsága kétségtelenné teszi a jó eredményt úgy az
előre, mint a hátrafelé ívezésnél; férúnak számot tevő bátorsággal végzi a legnehezebb körzéseket, melyek a tavalyi versenyen is méltó elismerésre jutottak.”(Aranyosvidék 1891.2.)

192

III. FEJEZET. VALLÁSOS ÉS KULTURÁLIS ÉLET

137. Korcsolyázók. Torda, 1930

138. A tordai sétatér

1905. január 29-én a Tordai Korcsolya Egylet szervezett korcsolyaversenyt. A benevezett 30 versenyző a következő versenyeken mérte össze tehetségét: akadályverseny, úgyermek verseny, leánygyermek verseny, síkverseny, műverseny, táncverseny.
A két világháború közötti korszakban Tordán és környékén változatos sportélet zajlott. A bányafürdő igazgatósága úszóversenyek meghirdetésével igyekezett szórakoztatni
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vendégeit. Az 1930-as években a Magyar Iparosegylet keretében Tordai Tekéző Társaság
működött, amely az egylet tekepályáján készült a versenyekre. Ez a társaság 1932 augusztusában Bágyonban a helyi tekecsapattal mérkőzött meg, majd Marosújváron a Polgári
Olvasókör csapatával mérte össze az erejét. Népszerű játékká vált a tenisz is. 1932. július
23–24-én Torda, Aranyosgyéres és Kolozsvár teniszcsapata találkozott Tordán. S ugyanekkor rendszeressé váltak a futballmérkőzések mind falun, mind városon. (A futballmérkőzéseket legelőször az 1880-as években állandósították Angliában és Skóciában. Magyarországon hivatalos sporttá 1926-ban léptették elő.) A sportéletet az URANUS sportegyesület fogta össze.

139. Táborozáson a Mihai Viteazul Líceum tanulói, 1980-as évek

Egy mészkői atalember, Gálffy Samu szorgalmasan noteszébe jegyezte a falu futballcsapatának kiszállásait. Naplójából idézünk:
1933 VIII. hó 6 án mérközött barátságos mérközést a Tordai Energia GMNTE eredmény 6–3 Energia javára / Energia MNTE évi be zárását tartota meg 933 XI ho 18 án
Mészkőn eredmény 3–0 energia javára / 1933 IX ho 5 én Uj Torda és Mészkő barátságos mérkőzés Mészkőn. eredmény 3–0 / 1933 IX hó 19 én Labarintus és Mészkő barátságos játék eredmény 3–1 labarintus javára / 1933 VII 18 án A. Szent miháj barátságos
mérkőzést. Mészkőn Eredmény 5–2. szent miháj javára / 1933 VII. 24. Szenmih(ály) és
Mészkő barátságos mér(kőzés) Sz Mijan eredmény 8–2 Sz Mihály javára.
A Tordai SC (Sport Club) futballcsapatának drukkerei a következő énekkel biztatták
kedvenc sportolóikat: Nem lehet a téescével, / Nem lehet a téescével / Kikukoricázni. /
Megláthatja bárki, / Aki rá kíváncsi, / Nem lehet a téescével, / Nem lehet a téescével /
Kikukoricázni.
Aranyosgyéresen működik a Sodronyipari Művek 1921 Sportegyesület, a Pavel Dan
Iskolai Sportegyesület (kosárlabda, futball, kézilabda, sakk, asztalitenisz, röplabda), Tor-
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dán a Potaisa 2011, a Liviu Rebreanu Iskolai Sportegyesület (atlétika, futball, kézilabda,
sakk, asztalitenisz, röplabda), a Vegyipari Sportegyesület (futball), Holcim Sportegyesület (futball), Honvéd Sportegyesület (futball), Para–William’s Sportegyesület (repülés,
kerékpár, motorkerékpár, sí), Turdeana Sportegyesület (futball). Bejegyezett sportegyesülettel rendelkezik Aranyosegerbegy (alpinizmus, atlétika, futball, kézilabda, sí, sakk,
tenisz, asztalitenisz, karate, futball), Sinfalva (atlétika, kosárlabda, asztalitenisz, kézilabda, futball), Sósszentmárton (futball), Aranyosgerend (futball), Harasztos (futball),
Alsódetrehem (futball), Aranyoslóna (futball), Mezőőrke (futball), Ajton (futball).
Fürdőélet
A tordai sós tavak fürdőként való használata az 1837 körüli évektől datált. Az évszázadok
során több, szállást és kádas melegfürdést biztosító épületet emeltek a fürdözők számára,
két helyszínen, a Dörgőben (Aknafürdő) és a Strandon (Bányafürdő). A fürdővendégek
számára a fürdő közelében és a városban luxusszállítást biztosítottak, sétát, kirándulásokat szerveztek. A gyógyszertárak és a posta ingyenes küldöncszolgálattal álltak rendelkezésükre. A strand mai formáját az 1952–1953-as években nyerte el. A magas sótartalmú
víznek, valamint az iszapnak gyógyító hatása van a reumatikus bántalmak, idegrendszeri
zavarok, női betegségek esetében. 1907-ben az Aranyos mellett (feltételezhetően a park,
hajdani nevén a Széchenyi liget közelében) is fürdőt nyitottak, női és fér részleggel.
1891-ben az Aranyosvidék a következőképpen tudósított a fürdőidény kezdetéről: „Az
aknai sósfürdő ünnepélyesen megnyittatott a múlt vasárnap zenével, nagy közönség mellett, kik kocsin, gyalog vonultak ki a helyszínére. Az időjárás kezdetben elég jó volt a megnyitásnak, a korán érkezett vendégek csakhmar le is foglaltak minden kabint s vidáman
lubiczkoltak a meleg gyógyhatású sós lében, melynek alját gyógy erejű kék iszap fedi.
A megnyitás ünnepélyén jelen volt városunk polgármestere, Velits Ödön is; városunk
szépei hasonlóképpen nagy számban jöttek ki kocsikkal a magnyitásra.” (Aranyosvidék
1891.V.31.) Egy 1894-ben kiadott reklám a következő körülményekről tudósított: „A szórakozásra kellemes helyül szolgál a csinos park, ahol hetenként kétszer a polgári zenekar
és jóhírű cigányzenekar játszik. Vasárnapokon (esetleg más napokon) táncestély tartatik a
fürdő tánctermében, továbbá csolnakázás, halászat és céllövészet járulnak hozzá a vendégek szórakoztatásához. Kedvezőtlen időben pedig a fedett tekepálya, a társalgóteremben
zongora, különféle hírlapok és kölcsönkönyvtár állanak a vendégek szórakoztatására. Pár
órai kirándulásra ajánlhatók a kincstári sóbányák, az ország legnagyobb cellulose-gyára,
a kicstári fűrész-telep, a faúsztató dereglye és a városi sétatér. Félnapi kirándulásra: a
koppándi és túri hasadék, a világhírű tordai hasadék, az Aranyos völgyén a történelmi
nevezetességű Keresztes-Mező, Szent-Mihályfalva, Sinfalva, Várfalva a római várhelyekkel, a város erdeje, a a berkesi vízesés, a koppándi források, a Sz. László kútja. Egésznapi
kirándulásokra: Borrév, Torockó a vasbányák- és kohókkal, a torockó-szt.-györgyi várrom, Kolozsvár és Nagyenyed, Alsó-Jára, Vádpataka, Ércpataka, runki barlang, kisbányai
aranybányák, géczi vár, M-Peterd csigadombjai, Torda-Szt-László, Oláh-Léta. Két-vagy

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
A KÖZMŰVELŐDÉS

195

többnapi kirándulásokra: Hesdát völgyén át az Andrássy-féle havasokra, a Dobrinba, innen által a Szamos völgyébe és a gyalui havasokra. Az elragadó szépségű Aranyos völgyén a Vidaji-kő, felső-vidrai vízesés, skerisorai jégbarlang, buvó-patak, periodicus forrás, Béla vára, Offenbánya, Abrudbánya, Verespatak, a híres Detonáta-hegy, az Aranyos
eredeténél lévő havasok, bedellői cseppkő-barlang, gyertyánosi szoros stb.” (A tordai sósfürdők ismertetése. 1894)
A szocialista éra végén a Bányafürdőben orvosi ellátást biztosító kezelőtelep, az 1990es években az Aknafürdőben két tóra kiterjedő fürdőtelep épült. A tordai sósfürdők
gyógyhatása a klórt és szódát tartalmazó ásványvíznek, a tőzegiszapnak, valamint a levegőnek tulajdonítható. Kezelés a következő betegségek esetén ajánlott: a csigolyák idült
megbetegedése, köszvény, ízületi fájdalmak, könnyű paralízis, törés, cam utóhatásai,
női betegségek.

140. A tordai strand 1931-ben
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141. A felújított Aknafürdő

Állatkert
Tordán, a Bányának nevezett városrészben található az állatkert. Létesítésére 1953-ban
került sor.
Kirándulások
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 1891-ben alakult meg Kolozsvárt a turista mozgalom fellendítése érdekében. Az EKE Torda-Aranyos vármegyei Osztályának első elnöke gr. Bethlen Géza főispán. Az egyesület 1892-ben kezdte meg tevékenységét. Tagjainak és vendégeinek hétvégi kirándulásokat szervezett. Az 1893. június 4-i kirándulás
résztvevői reggel fél hétkor indultak útnak, 8 órakor Tordatúrban találkoztak a kolozsvári osztály kirándulóival. Meglátogatták a Túri-hasadékot, átmentek a Tordai-hasadékba, s ezután fogyasztották el a villásregellit. Délután 3 órakor már visszaindultak Tordára, hogy részt vegyenek a sósfürdői szezon nyitóünnepségén; az étkezésre a sósfürdői
vendéglőben került sor. 1893. június 28-án a kirándulócsoport délután 3 órakor indult
Tordáról, 5 órakor érkeztek Torockóra. A torockószentgyörgyi várromok megtekintése
után turistavacsorát fogyasztottak és Torockón szálltak meg. 29-én hajnali 4 órakor gyalogosan indultak a Vidaly-kőre, útba ejtve több vasbányát. A szabadban étkeztek, délután
lerereszkedtek a vidalyi fogadóhoz, ahonnak kocsin indultak vissza Tordára. A kiránduláson 12 személy vett részt, kitűnő hangulatban. (Aranyosvidék III. 26. 1893. június 25.)
Július 15-én az EKE tagjai újra kirándulni indultak. Délután 3 órakor indultak Tordáról,
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142. Tordai kirándulók a sinfalvi vonatállomáson. 1925

143. Nyaraló gyerekek a Bányafürdőben, 1930-as évek

vacsorát Torockószentgyörgyön fogyasztottak, ugyanitt szálltak meg éjszakára. Hajnali 5
órakor lóháton közelítették meg a bedellői cseppkőbarlangot, ahonnan gyalog mentek a
szolcsvai búvópatak beömléséig, onnak a patak alsó torkolatáig. Délután 6 órakor érkeztek Alsó-Szolcsvára, innen kocsin a lunkai erdészlakhoz mentek. 17-én reggel a podzságai
völgybe indultak az időszaki forráshoz, majd a Béla-várához. Este Tordára érkeztek. 1932.
augusztus 28-án két csapatra oszolva a runki és a remetei sziklaszorost látogatták meg,
szeptember 17–18-án pedig a scărişoarai jégbarlanghoz kirándultak. Ugyanebben az évben, augusztus 14–15-én a Tordai Magyar Dalkör a Detunátára, augusztus 21-én pedig az
Ótordai Református Vegyeskar 100 résztvevővel a szolcsvai búvópatakhoz szervezett kirándulást. A falusi atalság számára szintén szerveztek kirándulásokat. A harasztosi atalok 1932. augusztus 7-én a tölgyerdőben tartottak batyús majálist, a szegény diákok se-
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gélyezésére. A mészkői atalok a falu határában található Tordai-hasadékba kirándultak.
Itt, a Tordai-hasadékban 1959-ben került sor az első alpinista bajnokságra. A tordai katolikus Szociális misszió a Bányafürdőben épült nyaralóban nyaranta gyerekek számára
táborokat szervezett.
Feladat. Ezúttal is több kérdést fogalmazunk meg számotokra.
1. Vettetek-e részt az iskola/egyház által szervezett kiránduláson? Hol? Mi jelentett élményt?
2. Kérdezzétek meg nagyszüleiteket, szüleiteket és tesvéreiteket, milyen kirándulásokon vettek részt?
Ki szervezte? Kik voltak jelen? Milyen élményeket őriznek a megkérdezett személyek a kirándulásról? Az
osztályban beszélgessetek el arról, hogy kik vállalták fel a kirándulok szervezését, s milyen nevelői célokat
követtek a kirándulás szervezésével? Kérdezzétek meg településetek lelkészét, tanítótokat, tanáraitokat,
hova, miért és milyen eredménnyel szerveztek kirándulást?
3. Településetekre érkeznek-e idegen turisták? Mire kíváncsiak? Ki tájékoztatja a turistákat a település látványosságairól?
4. Tájékozódjatok arról, hogy hol tudnak megszállni a turisták a környéken? Hol működik szálloda,
turistafogadó családi vállalkozás, vendégszoba?
5. Ha idegenvezetők lennétek, mit mutatnátok meg az érdeklődőknek településeteken? Hát a környéken?
6. Dolgozzatok ki egy olyan idegenvezetői programot, amely tartamazza: a. a turistáknak megmutatandó objektumot (épületek, természeti látványosságok); b. a turisták étkeztetését (helyi étel- és italkülönlegességek); c. az idegenek érdeklődésre számot tartó helyi szokásokat (zöldág állítása, disznóvágás,
lakodalom).
7. Hova szeretnétek kirándulni? Miért? Kikkel?

Épített örökség

Európában az 1960-as években jelent meg az építészeti örökség, majd a természeti örökség, az 1970-es években pedig a kulturális örökség fogalma. Az örökség azokat az értékeket jelenti, amelyek óvásáról és népszerűsítéséről tervszerűen kell gondoskodni.
Vidékünkön közel 200 objektum szerepel a történelmi műemlékek megyei jegyzékében. A templomokat korábban bemutattuk már.
A fejedelmi ház, fejedelmi kastély, kúria néven ismert a főtéri református templom
melletti skus ház, az Erdélyi Sókamara kamaraháza. A Tordán gyakran sorra került országgyűlések idején Erdély fejedelmei itt tudták magukat biztonságban. Az épület szerény méretei arra vallanak, hogy Erdély uralkodói csak átmenetileg tartózkodtak benne.
Innen indult Bethlen Gábor elfoglalni a fejdelmi széket, s itt tartózkodott kevéssel halála
előtt is. Az emeletes kamaraházat a lengyel királlyá emelt Báthory István és Báthory Zsigmond építtette, 1581–1594 között, feltételezhetően hajdani kolostor, ispotály helyére, korábbi egyszintes épület részeinek megőrzésével. Legrégibb része a délkeleti sarok földszinti része. Az 1883-ban eltüntetett kapuján a Báthoryak címere volt látható, rajta két
gömbön álló angyal által tartotta pajzsban balra fordított sárkányfog. Ablakrámái és főkapuzata a csúcsíves gótikus és a harmonikus reneszánsz stílusjegyeit hordozzák. Az épü-
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letben postaállomás, hús- és italkereskedés működött. A fejedelmi ház 1907-től közművelődési házzá, 1943-tól történelmi múzeummá alakult át. Kiépítésére 1910-ben a magyar
vallás- és közoktatásügyi miniszter 50.000 korona állami segélyt utalt ki. Az átalakítást a
Magyar Műemlékek Országos Bizottsága irányította, 1911–1913 között. A szakszerű terveket Möller István és Lux Kálmán műépítész készítették el. Ekkor véglegesítették az épület feljáróit, termeit, erkélyét, pincéit. A megőrződött épületelemeket (gótikus ablakkeretek, famennyezet) ez alkalommal is gondosan újraépítették vagy újrafaragták. Az egykori
kapu felirata és a Báthory-címer a főhomlokzatra került.

144. A tordai fejedelmi ház, a 19. század második felében

Kirándulók számára megtekintésre méltó épület az ótordai református parókia 1290-ben
épült épülete. Itt szállt meg Pető Sándor. 1990 óta a parókia udvarán kerül sor a március 15-i megemlékező ünnepségekre.
A mai kirándulók a hajdani tordai fedeles hídnak csupán a helyét és kései utódját szemlélhetik meg. A sörgyár és a cementgyár között az Aranyoson átvezető híd helyén korrábban is hidak álltak. E híd közelében helyezkedett el a sószállításra felügyelő
Szentmiklós vára. A híres fedeles hidat a tordai születésű mérnök, Követsi János tervezte,
megépítésére 1798 és 1815 között került sor. Eredetiségére vall, hogy tartópillérek nélkül
épült, s fából készült ívszerkezet tartotta a magasban. A hidat később pillérekkel támasz-
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tották alá. A korabeli leírás szerint „óriási faalkotmány, iszonyú teherként emeli magát”;
„teljesen a vasszerkezetű hidak rendszere szerint épült, de fából. Fa a szögecselése, fa ívtartója faragással van illesztve, sőt merevítő rácsozása is van. Technikai szempontból párját ritkító érdekesség.” A technikatörténet máig számon tartja úttörő jellege miatt.
A betonból és vasból épült új hidat 1909. július 3-án avatták fel. A fahíd lebontására ezután, augusztus folyamán került sor. Érdemes tudni azt is, hogy a főteret lezáró
Lassanhajts híd felújítása 1910–1911-ben történt meg. Az elavult fahídat vasbeton építménnyel cserélték fel.

145. Az új híd avatásán. 1909

A híd felirata a következő volt: ÍM EZ HÍD/ERDÉLYNEK REMEK ALKOTMÁNNYA/
NAGY KÖLTSÉGGEL/ DE NAGYOBB GONDDAL, S’/ LEGNAGYOBB KÖZHASZONRA/
ISTEN SEGEDELME ÁLTAL/ ROMAI SZ. BIRODALOMBÉLI GROFF/ SZÉKI TELEKI
DOMOKS NMS TORDA VÁRMEGYEI FŐ ISPÁNY/ KÖZBEN JÁRÁSÁVAL/ A FELSÉGES
KIRÁLYI FŐ KORMÁNY SZÉK/KEGYES JOVÁHAGYÁSÁVAL/ MIKLOS LÁSZLÓ/ CSEHI BOLDISÁR ÉS/OSTROVICZI JOSEFF/ N.TORDA VÁROSSA FŐ HADNAGYJAINAK/
MUNKÁS FELVIGYÁZATJÁK ALATT/ VÁROSI KÖZ PÉNZEL/ A HÍV LAKOSOK’ SEGÉD MUNKÁJOKKAL/ SOK JOLTÉVŐ MEGYEBÉLIEKTŐL IS/ MEGNEM VONTT NE-
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MES ADOMÁNYOKBÓL/ KÖVETSI JÁNOSNAK/ HAZAFI FŐ ÉPÍTTŐ MESTERNEK/
RITKA ELME MUNKÁJÁVAL/ HAT ESZTENDŐKIG FOLYT VEREJTÉKEK UTÁN/
ÁLLÍTTATOTT FEL 1804 BEN/ OHAJTOTT VÉGET ÉRT/ OSTROVICZI JOSEFF/ FŐ
HADNGYI KORMÁNNYA ALATT 1815 BEN/ CSUDÁLT ITT UTAZÓ A/ TERMÉSZET
BAJNOKÁT A MESTERSÉGET/ EZT A VÍZ GYŐZŐ REMEK ALKOTMÁNYT/ MELYEN/
MAGA A FOLYO-IS/ HERCULESI ERŐ ALATT MORMOLVA/ BÁMUL

146. A fedeles híd

147. A híd belseje
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Tordáról további műemlékeket is számon kell tartani. A város központja a 18–19. század során épült ki, s a 20. század elején nyerte el mai kinézését. A főtér, valamint néhány
belőle elágazó utca (Avram Iancu, Castanilor, Gheorghe Lazăr, Coşbuc, Eminescu) védett
övezet. Ebben a zónában építészeti értéket képvisel több polgárház (a római katolikus
templom mögötti két barokk stílusú épülethomlokzat 1784-ből, a Coşbuc utcai unitárius
parókia, a főtér 7. és 15. szám alatti épülete), valamint a már említett ferences templom
és kolostor, a színház 1901–1902-ből származó épülete, a római katolikus templom, az
ótordai református templom, a fejedelmi ház, az ortodox katedrális. A városháza (nemrég a törvényszék működött benne) 1884–1886 között épült. A mellékelt képen kovácsolt
vas erkélye csodálható meg.

148. A városháza kovácsolt vas erkélye

A főteret délkelet felől a hajdani vármegye háza zárja le (ma polgármesteri hivatal).
Az épület 1884-ben készült el Halmai Andor építész tervei alapján, avatására 1886-ban
került sor.
Az ótordai református parókia az 1290-as években épült. Tordai látogatása idején ebben a házban szállt meg Pető Sándor.
A városháza előtt áll dr. Ioan Raţiu 1930-ban készült szobra, Corneliu Medrea szobrász alkotása. A talapzat nyugati oldalán dombormű látható, amely Avram Iancut ábrázolja serege élén.
A városban többször változtatta helyét a Lupa Capitolina. A több erdélyi városban
megtatálható szobor 1936-ban készült másolat. Eredetije időszámításuk előtt 500 körül
készült, a Rómát alapító két útestvért, Romulust és Remust ábrázolja, amint egy anyafarkas táplálja őket.
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149. Barokk polgárházak 1784-ből. Kós Károly rajza

Az Avram Iancu utcában, a ferences rendi templommal szemben kis park található.
Ennek közepén áll a Szűz Mária kegyoszlop. 1933-ban állították fel.
Aranyosgyéresen szintén több régi épület vonja magára a gyelmet. A 18. században
készült el a Bethlen család kastélya (ma a líceum könyvtára működik benne), a 19. században épült a Betegh család kúriája, amelyben ma óvodások tanulnak, valamint a Paget

150. A Bethlen család kastélya Aranyosgyéresen
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család kastélya. Az ortodox templom 1939-ben épült fel. Szintén a 20. században épült fel
a munkásklub monumentális épülete.
Aranyosgerenden az átutazónak távolról kellemes látványt nyújt a Kemény, majd a
Bánffy család tulajdonát képező, 18. században épült kastély. Elhanyagolt állapota viszont csalódást okoz. A főút mellett omladozik a Kemény család 1815-ben épült kúriája.
Ebben a házban született 1795-ben gróf Kemény József történész, a régi erdélyi okiratok
kutatója és gyűjtője. A síremléke a falu temetőjében található.

151. Kemény József síremléke
az aranyosgerendi temetőben

152. A Kemény-Bánffy kastély Aranyosgerenden

Várfalván járva érdemes megállni a Jósika család kastélyának udvarán. Az építkezések kezdete a 16. századra nyúlik vissza. Az épület a 19. századra készült el. A 20. század
során, majd napjainkban jelentős átalakításokon ment át.
A Castrum (Salinae, Leányvár) a város fölötti nyugati, Várnak nevezett domboldalon feküdt. 168-ban épült, az V. Makedon Légió számára. Kőváry László, s nyomán Orbán
Balázs tudomása szerint utolsó maradványa, a kapu a 17. század közepén omlott össze.
Sánca, alapja a 19. században még látható volt. A vár a kapu fölé helyezett, pajzsot tartó
istennőt, Pallasz Athénét ábrázoló szoborról kapta nevét.
Tordavár. Sinfalvát elhagyva, Torockó irányába haladva, Várfalva északi határában
emelkedik a hajdani Tordavár maradványait őrző, kúpszerűen kiképzett hegy, a Fütyer.
A vár stratégiai szempontból fontos helyet foglalt el, hiszen innen gyelemmel lehett tartani a Kolozsvár, Gyulafehérvár, az Aranyos forrásvidéke felé vezető útvonalakat. A vár a
10. században épült, földből készült erődítmény volt, amelyet mély árok vett körül. Falait
a 12. században kővel erősítették meg. Az 1241-es tatártámadás földig rombolta, miután
már nem építették újjá. Nevét Fütyer nevű parancsnokától kapta, aki a tatárok elől a várba menekült lakosságot megvédte a kegyetlen ellenségtől. Közelében korábban is vár állt,
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egy, a rómaiak által épített castrum, a Várnak nevezett magaslaton. Ennek keleti oldalán
található a várban lakott szépséges lány, tündér, Ibla kertje.
A koppándi kastély. Koppándon feküdt a falut a 16. századtól birtokló Vitéz család
várkastélya. A 19. században azonban ennek már csak néhány romja volt látható. A faluban ma a Bánffy család 19. században épült kastélya csodálható meg, körülötte az egykori
park díszfáival.
Torockó vára. Torockót sok turista felkeresi. A központjában található szép épületek a
18–19. században készültek. Templomának építési körülményei ismeretlenek. A templomon található legrégibb felirat 1640-ből származik. Az épületet 1828-ban újították fel. A
település keleti oldalán magasodó Vársziklán feküdt a Székelyvár, Torockó vára, amely
a tatár támadások elől évszázadokon keresztül menedéket nyújtott. Orbán Balázsnak
6 méter magas, 4 méter széles romját sikerült megörökíteni; azóta ennek a falrésznek is
nyoma veszett.
A torockószentgyörgyi vár. A vár a Székelykőn épült várnak az aranyosszéki székelyek kezébe való átkerülése után épült, a Thoroczkay család számára. Minthogy azonban
a család ellenszegült Mátyás király szándékainak, a fejedelem megfosztotta őket tőle és
idegen kézre juttatta. A vár csak későbben került vissza a család tulajdonába. Az 1514-ben
fellázadt parasztok serege Torockószentgyörgy várát sem kímélte meg. A várban tartózkodó jobbágyok árulása folytán a vár a lázadók kezére jutott, akik kényük-kedvük szerint kifosztották. A lázadók leveréséért a Thorockay család újra a vár tulajdonosává vált.
1602-ben Bastának a torockói völgybe betört seregei támadtak a várra, a vár azonban hős
védőinek köszönhetően egyelőre megszabadult a pusztulástól. 1713-ig, amikor a labanc
Tiège a kuruc várkapitány, Toroczkay Istvánnal szembeni haragjában lerombolta, rommá
alakította. A vár azóta lakatlan maradt. Turisták számára mindmáig vonzó látványosság.
A vár pusztulásáról Ignácz Rózsa írt regényt, A torockói gyász címmel (1959).

153. A torockószetgyörgyi
vár alaprajza

154. A torockószentgyörgyi vár Orbán Balázs idejében
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Torockószentgyörgyi útja alkalmával Orbán Balázs megörökítette a vár alaprajzát:
A – „zömtorony”, a vár központja; B – a várat lezáró „négyeg” zömtorony; CCC – „védkerítés”; DDD – keleti fal; EEE – nyugati fal; F – a keleti falat helyettesítő „sziklacsompó”;
H – az előudvarba vezető kis kapu; III – függőleges sziklafal; J – szoba; K – lovagterem;
L – végső szoba; M – kis szoba; O – kapu; P – bástya; Q – előudvar; R – fal; SSS – várba felvezető út.
Olvasmány.

Várrom
Versényi György
Áll a szirt tetején
Gubbasztó várrom.
Romladékvár alján
Tűnődve mélázom.
Körül izmos sziklák, erdős hegyek állják,
Mintha védő szemmel ügyelnének rája,
Ahogyan gyermekét éber gondos anya
Aggódó szívére szeretettel zárja.
Akik itten éltek,
Örültek, szenvedtek,
Régen porladoznak már,
Régen elpihentek.
Kinek aggkorában, csendes munka után,
Atya kezektől puhogatott ágyon,
Kinek atalon, vérengző csatában,
Szállott szemeire az örökös álom.
Emlékét őrizi
Egy-egy daliának.
Felbuzgó forrása
A zordon sziklának.
Vajda, Máté, Loránd kútja dús italát
A fáradt vándornak maiglan kínálja.
Ki érti: mi édes regéket susoghat
Ki üde források gyöngyöző habárja?
Megvan még a várkert,
(Legalább nevében,)
Hol lányok, asszonyok
Sürögtek serényen.
Elvadult virágok holdvilágos este
Régi ápolójuk szerelmét mesélik.
A virágok lelke virraszt a romok közt,
Idők végeiglen el sohsem enyészik.
Tán őket locsolják
Szépséges tündérek,
Kik le-leröppennek
Jövetén az éjnek.
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S látja a pásztor, hogy gyönyörű aranyos
Járai korsókkal forrásokra szállnak.
A buborékoló vizet úgy merítik,
S eltűnnek kertjében a csillogó várnak.
Lenn a kis faluban
Harang szava csendül.
Búgó harangszóra
Indul seregestül
Templomba a népség. Szép pártás leányok,
Palástos menyecskék igaz hittel járnak
Az Isten házába. Nem magakelletés
Csábítja s ördöge emberi hívságnak.
A vett jókért buzod
Szívöknek hálájsa,
S új erőt esdenek
Holnapi munkára.
Úgysincs már egyebünk immáron, csak munka,
Még ehhez sem jutunk, úgy fordul gyakorta.
Hej! itt is más világ, más élet volt egykor,
Nem is olyan régen, szürke hajdankorba.
Sok elhagyott zúzó,
Kihamvadott hámor
Beszél megszűnt munka
Bűvös áldásáróé.
Melyért áhítoznak, melyért könyörögnek,
(Nem alamizsnát, nem ajándékot várnak!)
Lesz-e már sikere sok hiábavaló
Buzgó igyekvésnek, arravalóságnak?
Feladat. A vers elolvasása után próbáljátok kideríteni, honnan szemlélte a tájat a költő a vers megírása
közben. A vers aggódást fejez ki a község küszködésének eredményességével kapcsolatban. Vajon beteljesedett a szerző aggodalma?

Az épített örökség értékes részét képezik a temetői síremlékek. Jelentőségük kettős:
az elődök, valamint letűnt idők (betegségekre, háborúkra, családszerkezetre vonatkozó)
emlékét őrizték meg, ugyanakkor építészeti alkotások.
A márványtáblára vésett sírfeliratok létezéről magyar nyelvterületen a 16. század elejétől van tudomása a kutatásnak. A 17. századtól a templom falára akasztott, vagy a síron
állított fejfára rögzített deszka epitáumok készültek. Az Aranyos-vidék temetőiben található síremlékek három csoportba sorolhatók. Az épített, kamrás síremlékek a kripták.
Téglából vagy kőből épített kripták maradtak meg az ó- és az újtordai, a felvinci, a mészkői temetőben. A 20. század során a kripták betonból készültek.
A második csoportba a kőből és márványból faragott síremlékek tartoznak. Vidékünkön a hidasi kő használata volt általánosnak nevezhető. A faragott síremlékek ritkán koporsó (szarkofág) alakúak (pl. Aranyospolyán), gyakran oszlop alakúak, felső részükön
művészi faragással. Jankó János az aranyosszéki kőből készült sírjelek két, a fekvő és álló
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típusát különítette el. Az előbbit az 1880-as évek végén néhány XVII. századi példány képviselte. Az álló sírkövek három morfológiai változatát nevezte meg: az ereszes, a lapos és
az obeliszk típust. Egy átfogó terepmunka eredményei azt mutatják, hogy Szinden 1703,
Újtordában 1766, Ótordában 1788, Torockón 1770, Aranyospolyánban 1803, Alsó- és
Felsőszentmihályon 1825, Sinfalván 1828, Aranyosgerenden 1841, Torockószentgyörgyön
1848, Várfalván 1849, Mészkőn 1870, Felvincen 1874, Székelykocsárdon 1881,
Aranyosegerbegyen 1888, Aranyosgyéresen 1890 a legrégebbről fennmaradt síremlék készítési éve. A kőből faragott síremlékek helyét átvették a betonból öntött sírjelek.
A harmadik csoportba a fejfák tartoznak, amelyeket helyi mesteremberek faragtak. A
fejfa állítása a 20. század második felében kiment szokásból, s a régi fejfák is rendre kikorhadtak. Fejfák találhatók még a detrehemtelepi temetőben. Az utóbbi években terjedni kezdett a kopjafa állítása, amelynek vidékünkön nem volt hagyománya.

155. Lapos sírkő a komjátszegi
temetőben

156. Obeliszk sírkő a sinfalvi
temetőben

157. Ereszes sírkő a szindi
temetőben

Irodalom
Ferenczi István
1996 Torda váráról. In: Kovács András – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 187–207.
Groza, Horaţiu
2013 Muzeul de istorie din Turda (1943–2013). Grinta–Risoprint, Cluj-Napoca
Hints Miklós
1989 „Épült itt helyben Tordán”. Adalékok a nevezetes tordai fahíd történetéhez. Technikatörténeti
Szemle XVII. 1988–1989. 97–103.
Hunyadi Attila
2007 Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár
Kötő József
1976 Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből. Dacia, Kolozsvár

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG

209

Kőváry László
1857 Száz történelmi rege. Kolozsvár
1866 Erdély építészeti emlékei. Kolozsvár
Mureşan, Camil
1968 Monumente istorice din Turda. Meridiane, Bucuresti
Pap Domokos
1909 Torda és környéke. Turista kalauz. Torda
Vass Erzsébet
1999 A tordai sókamaraház. In: ACTA – 1998. T3 Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 39–58.

Természeti örökség

Aranyosszék arculatát a rajta átfolyó Aranyos és az észak-nyugati határát képező Erdélyiszigethegység határozza meg. A továbbiakban néhány olyan természeti környezetet mutatunk be, amelyek mind a helybéliek, mind a turisták számára vonzónak bizonyultak.
A Keresztesmező az Aranyospolyán, Alsó-Felsőszentmihály, Aranyosbogát, Harasztos, Aranyosgyéres között elterülő síkság. Minthogy Erdély földrajzi középpontjában fekszik, akárcsak kiterjedése miatt a történelem során számtalan hadsereg táborozott és gyakorlatozott itt. A hadba induló erdélyi fejedelmek itt tartottak hadiszemlét, az országgyűlésre összegyűlt nemesek vitézei szintén itt állomásoztak. Ezen a mezőn fakad a Polyán
határán át Aranyosgyéresre folyó bővízű Rákos-patak.
A Székelykő Torockó és Csegez között magasodó szikla. Két csúcsa a Lajos csup (csegezi Geszteg) és a hidasi Geszteg, amelyek között a Nagyárok (Székelyvár árka) nevű

158. A Székelykő
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ösvény kapaszkodik a sziklákra. A hidasi Geszteg oldalában található a tatárok elől menedéket biztosított Csegezi lyuk, Csepegővár elnevezésű barlang. A Székelykő harmadik
csúcsa a Vársziklája (Várhegy), amelyen hajdan a székelyek vára, a Székelyvár büszkélkedett, amely 1253-ban épült, s az 1600-as évekig háborúk idején menedéket nyújtott a
székelyeknek. A Várhegy oldalában két barlang tátong. A Kiskőerdeje barlang Torockó
lakói számára többször szolgált menhelyül. A Székelykővel átellenben, Torockó nyugati
oldalán emelkedik a magasba a Vidalykő és a Tilalmas.

159. A Tordai-hasadék. Szathmári Pap Károly rajza

A Tordai–hasadék és a Túri-hasadék leírását a tudós Tulogdy János tanulmányából
vesszük át.
„A Tordai-hasadék az Erdélyi Érchegységen végighúzódó mészkővonulat egyik darabjában van. Ez a mészkővonulat nagyobb szirteket alkot. A szirteken kívül szépségükről híresek e vonulat nagyobb darabjainak áttörései: az Intregáldi-, Remetei, Runki-szoros és
a Kőköz.
A mészkővonulat utolsó és legnagyobb összefüggő darabja az Aranyostól északra Borévnél meredek sziklákkal kezdődik, és folyton szélesedve északkeleti irányban húzódik.
Legnagyobb szélességét (kb. 2,5 km) Szindnél éri el, majd Túr községtől keletre a Dobogónál atal tengeri rétegek takarják el. Hosszúsága Borév–Dobogó közt körülbelül 15 km.
Az Aranyos völgysíkja fölé 450 m magasra emelkedik. Ezen a mészkővonulaton áttörések: a Berkes pataké Borév és Várfalva közt, a Tordai-hasadék Peterd és Mészkő közt, a
Túri-hasadék Túr és Koppánd közt.[...]
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A földtörténet középkorának régibb részében (triász korszak) Borév és Túr közt megrepedt a Föld szilárd kérge és azon át kiömlött a felületre a Föld belső részének izzó lávaanyaga. Ez a felületen zöld színű porrnak nevezett kőzetté szilárdult meg, melyet Borévtől a Tordai-hasadék mészkői nyílásán át (Vigyázó kő, Hegyeskő) a Túri-hasadék alsó
koppándi részéig követhetünk. Azután a terület megsüllyedt, tenger öntötte el, s ebből lerakódott a porrra a kemény, fehér mészkő (a jura korszakban) 400 m vastagságban. A
néhol réteges mészkőben tengeri kagylók, csigák, korallok kövületei, a kőbányákban egy
cápafaj félgömb alakú fogait lehet találni.
A középkor legatalabb részében (kréta korszak) palás rétegek rakódtak le a tengerből
a Tordai-hasadék peterdi oldalánál, amelyből a Válus forrás kitűnő vize fakad.[...]
A túri–peterdi út mellett jól látszanak a tengernek a mészkőre települt kavicslerakodásai (konglomerát). Ez a tenger a mészkő Túrtól délkeletre levő részét lepusztította s így
a Királyerdőn Monasztireánál levő 793 m-es legnagyobb, a kövesbérc 760 m-es magasságától fokozatosan alacsonyodó vonulat a Túri-hasadéknál 150 m-rel alacsonyabb. Itt a
atal tengeri rétegekben a Dobogón cölesztin és barit szép kristályai találhatók. A mészkővonulat déli részén agyagos rétegek rakodtak le, melyben gipsz fordul elő Mészkőnél és
Sinfalvával szemben; ebben vannak a Torda kősó-előfordulásai is.
Ezután ez a terület kiemelkedett a tengerből, szárazra került és az újkor atalabb részében, az ősember korában (a negyedkorban) kezdetét vette a terület mai képének kialakulása. Ekkor a Gyalu-havasokról lefolyó vizekből kialakult a Hesdát őse és a Feleki-hegyről a Rákos-, vagy Túri-patak őse. Az Ős-Hesdát útját állta az akkori vízszín felett körülbelül 200 m magasra kiemelkedő mészkőfal és mögötte tóvá duzzadt, s lehet, hogy ennek
Túr felé a Kövesbérc északi végénél lefolyása volt.
A mészkövet az újkorban északnyugat–délkeleti irányú törések érték. Ilyen törés
mentén kapott azután utat a tóvá duzzadt Ős-Hesdát és azt hosszú évezredek alatt barlanggá tágította ki. A mészkövet a széndioxidos víz aránylag könnyen oldja, így keletkeznek a barlangok. [...]
Az Ős-Hesdát abban az időben is az Aranyosba (Ős-Aranyos) ömlött, amely ekkor
ugyanúgy a mai szintje felett 90 m-rel magasabban folyt. Akkori völgysíkján – ma völgypárkányon – van Rákos, Kövend és Bágyon község. Az Ős-Aranyos folyó azonban mélyebbre vágódott be. Követte ezt az Ős-Hesdát is. A nagy átfolyó barlang egyre szélesebb
és magasabb boltozatú lett. Megállott az Ős-Aranyos bevágódása mai szintje felett 30 m
magasan. Nagy kanyarulatokkal szélesítette völgyét: kidolgozott egy széles völgysíkot. A
barlangi Ős-Hesdát is ebben a magasságban megállapodott és az oldalról beleszivárgó vizekből ekkor alakult ki a két Balika barlang 30 m magasságban.
Ekkor történhetett, hogy a már nagyon magas (60–70 m), erősen átfurkált és széles
boltozatú barlang beszakadt. Ugyanekkor az Ős-Aranyos bevágódott a mai szintje felett
30 m magasan levő völgysíkjából. Az Ős-Hesdát is mélyebbre vágódott tehát s elhagyta
a Balika barlangok szintjét. Bár a beomlott mennyezet sok törmeléke felgátolta vizét, de
egyúttal annak segítségével nagyobb erővel koptatta a medrét, s bevágódott 30 m-rel mélyebbre, a mai szintjéig.
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A Tordai-hasadék tehát – helyesebben Tordai szakadék – barlangi eredetű beszakadt
völgy. Ezt meredek falai is igazolják.
A Túri-hasadék kialakulása ugyanekkor kezdődött, mint a Tordai-hasadéké. A Feleki-hegyről lefolyó Ős-Rákos patak a mészkő észak-keleti szárnyának az újkori tenger által letarolt felületére folyt rá. A Túri-hasadék tetején megvannak az Ős-Rákos kavicslerakodásai. Majd követte ez is az Ős-Aranyos mélyebbre vágódását: fokozatosan mélyebbre
vágódott és úgy dolgozta ki V alakú átmetszetű völgyét. Tehát az Ős-Rákos fenn a mészkő
felületén kezdte meg bevágó munkáját és úgy haladt folyton mélyebbre, mint általában
a legtöbb folyó.” (dr. Tulogdy János: A Tordai-hasadék. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Emlékkönyve. 1939. Cluj–Kolozsvár. 89–94.)
Mióta lakott a Hasadék környéke? A legrégibb időktől. A Kéményseprő barlangban
barlangi medve állkapcsa került elő. Az Oszlopos barlangban csiszolatlan kőkorszakbeli kőeszközt találtak 600 ezer évvel ezelőtti korból. A leletek nagyobb része csiszolt kőkorszakbeli. Egy csészemaradványból arra lehet következtetni, hogy a barlangot kultikus (vallásos) célra használták. Történelmi adat bizonyítja, hogy Szent László idejében,
1077–1095 között a szakadék jobb oldali tetején erődített emlékkápolna állt, amelyet a
mongolok romboltak le. Balika barlangjának erődítménye a XIII. századból származik.
Történelmi feljegyzés először 1660-ból említi azt, hogy a környék lakossága számára a
barlang menhelyül szolgált a tatárok támadása idején. 1732–1742 között Crăciun kaluger
újabb templomot épített a Szent László kápolna romjaira, amelyet 1849-ben pusztítottak el. 1936-ban a felsőpeterdi lelkész újabb kápolna építését kezdte el, amelyet 1938-ban
szenteltek fel.
Mióta látogatják kirándulók a Hasadékot? A barlangokban 1563-ból, 1570-ből, 1574ből falfeliratok (név és évszám) kerültek elő. A hasadékba vezető első utat a vármegye és
Torda városa építette 1890–1893 között. Az első menedékházat az EKE avatta fel 1894.
június 4–5-én, egy eső elől menedéket nyújtó toronyszerű építményt, Király és Zyzda
nevű mesterek munkáját. Ezt az egyik korabeli újság a következőképpen mutatta be olvasóinak: „Régi váromladék alak, melynek megvan egyik bástyája, honnan a legszebb kilátás nyílik a környező vidékre. A menedékház látszólag fedélnélküli és az égnek emelkedő
falak lőrésekkel ellátvák. Míg a falba helyezett ágyúgolyó is hirdeti, hogy őskori lovagvár
előtt állunk.” (Ellenzék, 1894. 129.) Ezt az épületet 1937-ben bontották le. Szintén az EKE
építtette az első négy vasbeton hidat a Hesdát fölé, 1912-ben. Közülük hármat az 1932-es
hóolvadás tönkretett. Helyükbe négy deszkapallót Bors Mihály építtetett 1935-ben. Ezeket 1938-ban az EKE felújította.
Turisták számára az első népszerűsítő cikket Czárán Gyula írta a hasadékról 1906-ban.
A környék első turistakalauzát Pap Domokos adta ki 1909-ben. 1928. április 22-én a Romániai Természetvizsgálók kongresszusa látogatott el a Hasadékba.
Mikor épült a mai menedékház? A mai menedékház alapkőletételére 1934. június
3-án került sor, az EKE szervezésében, mintegy 4.000 résztvevő jelenlétében. Az ünnepélyes alkalom keretében hangzottak el a következő szavak: „Legyen ez az új épület a turistaság igazi mentsvára! Legyen mindenféle rangú és rendű természetbarátoknak ked-

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG

213

ves és barátságos találkozóhelye! Legyen ez a hely az itt élő testvérnemzetek végleges és
állandó megbecsülésének színhelye!” A menedékház avatóünnepségére 1935. szeptember
8-án került sor. A menedékház építéséhez szükséges telket Bors Mihály szindi földbirtokos adományozta, a megkezdődött építkezési munkálatokat 40.000 lejjel támogatta, s kijavíttatta a Szinden keresztül a Hasadékba vezető utat.
Bors Mihálynak az 1937. január 8-án bekövetkezett halála után, ugyanazon év szeptember 20-án a menedékház falára emléktábla került. Az ebédlőbe került Nyárády E. Gyula növénygyűjteménye és Herepei János régészeti lelet gyűjteménye. Az emléktábla elhelyezésekor mondott díszbeszéd záró gondolata a közvetkező volt: Áldott legyen az eszme,
amely ez emléktáblából sugárzik: a természet- és az emberszeretet!
Feladat. Értelmezzétek a fenti mondatot.

160. Menedékház a Tordai-hasadékban

Mióta végeznek kutatásokat a Tordai-hasadékban? A hasadék első kutatója a botanikus Lerchenfeld József volt, 1780-ban. 1813-ban Baumarten János, segesvári botanikus
kutatta a Hasadékot. 1858-ban Wolf Gábor tordai gyógyszerész és botanikus a Hasadék
növényzetét vizsgálta meg, kutatási eredményeit könyv alakban 1877-ben jelentette meg.
Szintén 1877-ben Koch Antal a Hasadék és környéke földtani leírását készítette el. 1897–
1898 között Orosz Endre ásatásokat végzett a Hasadék barlangjaiban. Cholnoky Jenő 1926ban írta meg tudományosan a Hasadék keletkezésének történetét. Ferenczi Sándor 1931-
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ben doktori értekezést írt, amely többek között a Hasadék madárvilágának leírását is tartalmazza. 1932-ben Nyárády Erasmus Gyula megkezdte a Hasadék részletes kutatását, amely
terjedelmes monográa formájában 1937-ben látott napvilágot, 117 ábrával és színes térképpel ellátva. E kötet ugyanezen évben román fordításban is megjelent, rövidített változatban pedig 1938-ban. Tulogdy János 1934-ben a Kéményseprő barlangot kutatta fel.
A hasadékról az első képet Kőváry László közölte 1853-ban az Erdély földje ritkaságai című könyvében.
Milyen gazdag a Hasadék növényvilága? Nyárády Erasmus Gyula kutatásaiból tudjuk, hogy a Hasadék területén 964 virágos növényfaj és páfrány, 63 fa és cserjefaj él.

161. A Tordai-hasadék növényei
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(Országunkban összesen kb. 3400 faj ismeretes.) Ezek közül 790 faj mezei, 172 hegyvidéki,
2 alhavasi. A legritkább növény az Allium obliquum nevű jégkorszaki hagymaféle, amely
e lelőhelyén kívül csupán a Volgán túl, az Uraltól délre és Közép-Ázsia hegyein található
meg. A másik ritka növény a baloldali tetőn található tiszafa fenyő (Taxus baccata), valamint a henye boroszlán (Daphne cneorum), a kockás liliom (Fritillaria montana), a sárkányfű (Dracocefalum austriacum), a gyászoló búzavirág (Centaurea atropurpurea). További sajátos fajok: a berkenye (Scobus), a husáng (Ferula Sadleriana), a vadszőlő (Vitis
silvestris), a zergevirág (Doronicum columnae), az árvalányhaj (Stipa pulcherrima), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a hangyabogáncs (Jurinea simonkaiana), a homoki nőszirom (Iris arenaria), a sziklákról lecsüngő görvélyfű (Scrophularia lassiocaulis). Néhány
növény a Tordai-hasadék „bölcsőjében” született meg: a sisakvirág (Aconitum ssurae) a
Carduus ssurae nevű bogáncs, a törpesás egy faja (Carex piroskana), a hölgymál egy faja
(Hieracium tordanum).
Melyek a Hasadék állatai? A ritka élőlények a lepkék, a keresztes vipera, a fali gyík,
a szirti sas, a kövi rigó, a kis hajnalmadár és a bajuszos sármány, a barlangban élő denevérek. A Hesdát patakában a rákok különböző fajai élnek (bolharák, kancsirák, folyami
rák, pincerák), továbbá kagylók és vízi csigák. Találhatók darazsak, méhek, poszméhek,
fürkész- és gubacsdarazsak, szitakötők, hangyák, pókok. Halfajták: kövi csík, márna, fejes domolykó. Kétéltűek: tarajos és közönséges gőte, kecske- és gyepi béka, leveli béka,
barna varangy. Hüllők: vízisikló, közönséges vipera, törékeny kuszma (gyík), zöldgyík,
fürge és fali gyík. Az ornitológusok a hasadékban 108 madárfajt azonosítottak. Néhányat
említünk közülük: sárgafejű királyka, házi rozsdafark, fekete-, fenyő-, vízi-, énekes-, lép, kövirigó, fakó- és barátkeselyű, dögkeselyű, galambászhéja, karvaly, egerésző ölyv, vörös vércse, kabasólyom, macskabagoly, erdei fülesbagoly, uhu-bagoly, holló, varjú, csóka,
szajkó, havasi szajkó, szarka. Emlősállatok: nyest, menyét, borz, mókus, nagy pele, kis
pele, erdei egér, sündisznó, róka, farkas (ritka), vadmacska (ritka), őz (ritka), vaddisznó
(ritka). Kipusztult a szarvas, a barlangi medve, a vidra.
Mióta természeti rezervátum a Tordai-hasadék? A hasadékot az Erdélyi Természetvédelmi Bizottság 1938. április 8-án nyilvánította természeti emlékké. Ezért tilos a területén található növényeket pusztítani, kiásni, az állatokat megölni vagy zaklatni, a sziklák
és barlangok falait feliratokkal rongálni, szemetet elszórni.
Milyen barlangok találhatók a Tordai-hasadékban? Balika barlangját II. Rákóczi
Ferenc erdélyi fejedelem kapitányáról, Balyka Lászlóról nevezték el. Öccse, Balyka Miklós
60-80 fős csapattal harcolt a császáriak ellen. A hatóságok a Tordai-hasadékban végeztek vele a kuruc harcok elbukása után. A barlang sokszor menedékül szolgált a környék
lakossága számára. Szaniszló Zsigmond tordai emlékiratírónak az 1662–1711 közötti eseményeket megörökítő naplója említi, hogy 1686-ban a német veszedelem elől sok tordai
lakos menekült a barlangba, s az otthon hagyott javaikat az ellenség felprédálta. A naplóíró ugyanezen év május 25-én legféltettebb értékeit szintén ebbe a barlangba menekítette. Orbán Balázs így írja le a barlangot: „ Maga igen lakályos, s oly terjedelmű, hogy pár
ezer embernek kényelmes elhelyezkedési tért nyújt. [….] E barlangvár […] hosszabb ost-
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romok s nagyobb haderőnek is képes volt ellenállani, annyival inkább, mert a sziklaszoros
nagyobb hadtömegek odaférkőzését és ágyúk odavitelét lehetetlenné tette. Hosszabb ostromzárolást kitartani főleg az is képesíté, hogy nyugatra nyúló egy mellékosztályában
igen jó vízű kútja van, amely a bennszorultakat még az esetben is bőven ellátta vízzel, ha
az ostromlóknak sikerült volna a pataktól elzárni.”

162. A Balika vára – ahogyan Orbán Balázs látta

A Tordai-hasadékban húzódott meg 1241-ben Kendi Gyula hadvezér is, majd Batu
kán seregére támadva győzelmet aratott fölöttük. A Kéményseprő barlangja a kincs után
kutató Kiss János tordai kéményseprőről kapta elnevezését. Kiss János 1780. augusztus
13-án ereszkedett le a barlangba, s egy üregbe szorulva pusztult el. További barlangok:
Molnárok, Oszlopos vagy Lábaslyuk, Binder, Porlik (a Balika várával szembeni barlang).
A Porlik barlangjának leírását Orbán Balázs ilyenképpen indította: a Hesdát pataka
fölött van „a toronykövek által szegélyezett vápájában19 egy alolról láthatatlan és megközelíthetetlen barlang, az úgynevezett Porlik, mely ezen hegyrepedés számos barlangjai
közt a legterjedelmesebb és legszebb, s melyet a keleti torkolattól felvonuló kerülő ösvényen lehet csak megközelíteni. A barlang nyilata 30 lépés széles, 10 öl magas sziklakapu-

19

Vápa – mélyedés a földben; völgy; hegynyereg.
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zatot alkot, melynek roppant ívezetéről ragyogó sztalaktitok csüngnek alá, míg külfelén
zöld indák, gyopárok és más sziklanövények fonadéka alkot meglepően szép díszkertet. A
barlang belseje összhangzásban van nagyszerű kapuzatával, mely egy 120 lépés mélységű
roppant sziklaszínházba vezet….”
A Túri-hasadék. Orbán Balázs a Legények barlangjáról jegyezte fel, hogy a patak
szintjétől tíz öl magasságra található, s a tatár támadások idején 300-400 túri menekülő
számára nyújtott menedéket. Elnevezését onnan kapta, hogy a katonafogdosás elől a túri
legények e barlangban kerestek menedéket.

163. A Túri-hasadék

164. A Túri-hasadék
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A Királyerdő. A területet Endre király 1291-ben adományozta Tordának. Magába foglalta a Tordai-hasadékot, a Hesdát pataktól a Berkesig, délen az Aranyos völgyéig húzódó hegyláncot. A várfalvi híd és a Borrév közötti Aranyos-parti rétek a környékbeliek
számára is napozásra, sátorozásra használt kirándulóhelyek. Idővel e területből Mészkő,
Sinfalva és Várfalva foglalt le részeket a maga számára.
A Nalánci erdő. Az erdő hajdani tulajdonosának nevét őrzi. Itt, a Keresztesmező szélén gyilkolták meg 1601. augusztus 19-én Basta osztrák generális katonái Mihai Viteazult.
A Tordai Nőszövetség 1923-ban troiţát20 állított a fejedelem emlékére, amit 1977-ben a
város múzeumába költöztettek. Ugyanekkor egy 16 m-es obeliszket lepleztek le. A Nalánci
erdőben dendrológiai park működik.

165. Mihai Viteazul síremléke
(1923)

166. Képeslap. 2002

A Kollégium-barlang, Kőlyuk. Torockó határában, a Székelykő oldalában található.
1794-ben, a labancok támadása elől a nagyenyedi kollégium Torockóra menekült. Mikor
az ellenség Torockót is elpusztította, a diákok és a tanárok ebben a barlangban húzták
meg magukat. A barlangban kövekből, gerendából, deszkából kunyhókat építettek.
Kőköz, Kőszoros. A Torockószentgyörgyről Nagyenyedre átvezető útvonalon található hegyszoros. A különböző patakok (Torockó-, Havas-, Geszteg-pataka) vizét összegyűjtő Enyed-patakának völgye. Barlangászok számára izgalmas vidék. 1658-ban a magyar és
román népség itt semmisítette meg a II. Rákóczi György fejedelem elpusztítására érkezett török sereget.

20

Díszesen faragott fakereszt.
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Ördögpatak, Ördögorra. Az Aranyosrákos délnyugati határában lévő, sátorozásra,
kirándulásra alkalmas patakvölgy. Kétoldalt meredek sziklák övezik. A Rákosi lyuk elnevezésű barlang Aranyosrákos lakói számára sokszor menedékhelyül szolgált.
Dörgő, Sóbánya. A Torda altalajában található sót a római bányászok a felszínről nyitott medencékből termelték ki. Mikor a medence mélysége miatt nehézzé vált a kitermelés, a medencét elhagyták, helyette újat nyitottak. E medencékben meggyűlt vízből lettek
a Dörgő sósvízű tavai (Sóstó, Csíki-tó, Tarzan). A föld alatti aknákhoz elvezető, 920 m
alagút 1854-ben épült. Így vált a látogatók számára is megközelíthetővé a Karolina, József, Gizella, Rudolf, Terézia nevet viselő akna. Az aknák a második világháború idején
menedéket nyújtottak a város lakosságának. A Bánya felújítása 1909-ben történt meg, s
hozzáférhetővé vált a turisták, művészeti rendezvények és a gyógyulni vágyók számára.

167. A Dörgő egyik tava

168. Felvétel a Sóbányában
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Gasztronómiai örökség

A vidéket két gasztronómiai sajátosság, a tordai pecsenye és a tordai pogácsa tette meszsze földön híressé.
A tordai pecsenye sült disznópecsenye. A felbontott disznó pecsenyéjét feldarabolták.
A szalonnás pecsenyeszeleteket megrodalták: mindkét felén ferdén, két ujjnyi távolságra, párhuzamos vonalakban bevagdosták. Az előkészített darabokat húsz percig sós vízben áztatták, majd a vizet leszűrték róla, megtörülgették, s cseberbe rakták. Nagy serpenyőben sütötték, tiszta, bő zsírban, vizet nem tettek alája. Ahol a szalonnája nem sült szép
pirosra, tejbe mártott ronggyal törülgették meg.
A pecsenyesütők az egy- vagy félnapi sült pecsenyedarabokat fazékba tették, ezzel mentek ki a vásárba. Ha Tordán került sor az árusításra, valamelyik családtag otthon újabb adagot süthettett meg, s azt kiszállította a helyszínre. Ha a pecsenysütő más településre szállt
ki, beszállóhelyén került sor a sütésre. Ha vásárba mentek, akkor a pecsenyét az árusítás
helyszínén sütötték. Egy-egy forgalmas vásárba 3-4 disznó pecsenyéjét is előkészítették.
A vásárban felállították a tűzszéknek nevezett asztalt. Az asztal lapjába lyuk volt vágva, amelybe a fazekat beleeresztették. A fazék alatt egy nagy edényben szén parázslott, s
ez a sültet melegen tartotta. Az asztalon a fazék mellé egy zománcos tálat helyeztek, ebbe
emelték ki a sült pecsenyét, s kiválasztották vagy lemetszették a vásárló igényelte darabot.
A pecsenyét kenyérszeletek közé illesztették, s savanyított uborkát szolgáltak melléje. A
pecsenyesütők sült kolbászt, májast, tepertyűt, virslit is árusítottak, valamint meleg zsírba mártott kenyeret. A májast külön edényben sütötték, hogy ne omoljon rá a pecsenyére.
A sütésre használt zsírt háziasszonyok vásárolták fel.
A városban egyszerre 6–8 család foglalkozott pecsenyesütéssel. A pecsenyesütők a pogácsásokkal, a szitásokkal együtt utaztak a vásárokba. A környékbeli vásárokat látogatták
(Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Kolozsvár, Bánffyhunyad, Aranyos völgye). A tordai
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pecsenye sütése az 1950–1960-as években számolódott fel, a vendéglátóipar újraszerveződésekor. A tordai piacról az utolsó pecsenyesütő (Fintáné Dávid Erzsi) az 1970-es években vonult vissza. A pecsenyesütő köztiszteletben állt. A munka nehéz volt, szerény megélhetést biztosított.
A tordai pogácsa rozslisztből készült, barna színű, színezés nélküli mézespogácsa. A
pogácsasütők a vásárokban vásáraként értékesítették, a háziasszonyok vasárnapi süteményként készítették. A pogácsa egyetlen formában készült (csülökcsont), ezt kézzel formálták meg, s közepét egy késmetszéssel behasították. Az elszélesedő két végére fenyőfából faragott pecséttel mintát nyomtak. A pogácsát elsősorban vásárban árulták, vásárának vásárolták. A tordai családokban a távolra érkező vendégek érkezésekor sütötték.
A Tordán járt Orbán Balázs elismeréssel említette Torda és Kézdivásárhely nevezetességét. Értékét az adja, hogy kellemes ízű, egészséges, hosszú ideig eltartható csemege. Néhány évvel későbben, 1893-ben Jankó János a városban mintegy 40 pogácsasütőt számolt
össze. Portékájukat helyben, továbbá Kolozsvárt, Szászrégenben, Mócson, Szászsebesen,
Bánffyhunyadon, Balázsfalván, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden értékesítették. Készítése: „1 kalán potest [hamuzsír] vízben eláztatnak, s azt egy kupa [10 1/2 liter] tojásba elverik, az így előkészített tojást a mézbe keverik s aztán hidegen meggyúrják a rozsliszttel addig, amíg csak a lisztet felveszi az anyag: a gyúrásnak gyorsan kell történnie. A színét így
csinálják meg. Egy tetés kalán potenset fertályos csuporban, vízben feleresztenek, aztán
két kalán mézet kevernek belé, s ezzel kenik be a tésztát ecset segélyével.” Sütés előtt az
edényt vajjal kenik be, majd liszttel hintik meg. A kemencét felhevítik, majd kissé hűlni
hagyják, s a pogácsát hosszasan sütik benne. A jelzett mennyiségből 19 pogácsa készült.
Egy 1911-ben nyomtatásban megjelent, a helyi gasztronómiai tudást tartalmazó gyűjtemény a pogácsa készítésének következő leírását adja: „Fél pléhkanál jól leütött hamuzsírt (potasche), valamivel több salakalit papírban megtörve, megszitálva, egy kis csuporba tesszük s 1 jó pléhkanálnyi vizet öntünk reá, hogy felolvadjon benne. Most a lapítóra
teszünk 1 kiló jó barna 6–8-as lisztet, közepébe mélyedést csinálva, beleteszünk 1 fertály
szűrt mézet, 1 fertály tojást (fele egészen csak sárga legyen, én 8 sárgát és 3 egészet tettem bele), a felolvasztott hamuzsírt és salakalit, egy diónyi szűrt vajat, 1 késhegynyi tört
borsat és 1 késhegynyi fahajat. Ezeket jól összeelegyítjük, összegyúrjuk, míg a kezünkről
jól válik. Ekkor 3-ba vágjuk, meghengergetjük, hogy a közepe vastagabb legyen, a nyújtóval 2 oldalát lenyomjuk, tenyerünkkel két végét benyomjuk, hogy pogácsa alakja legyen.
Most a mintát 2 végére rányomjuk, meglisztezett pléhre téve a követekező lével bekenve,
egy hegyes késsel középen kettéhasítjuk hosszában s nagyon-nagyon gyenge tűznél szép
barnára sütjük. Bevonó. 1 késhegynyi hamuzsírt kevés hideg vízben feloldunk, 1 kávéskanálnyi mézzel összekeverjük s pemzlivel a pogácsára kenjük. Ettől lesz szép színű. Ebből
lehet apró formával the tésztát is csinálni.”
Egy tordai háziasszony feljegyzésében 1953-ban a következő recept maradt fenn. Öszszetevők 25 dkg vaj, 25 dkg méz, 25 dkg cukor, 7 tojás, ¼ fertály tej, 2 lejért fűszer (kevés
szekfűszeg, kevés törött bors), 1 késhegynyi szalakáli. A meggyúrt tésztát hatfelé kell osztani, pogácsát formálni belőle, tojással megkenni, lassú tűznél megsütni.
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A tordai pogácsa receptje alapjában véve változatlan maradt. A 20. században elmaradt belőle a hamuzsír, helyette megjelent a sütőpor (szalakáli), s a pogácsa ízesítésére
különböző fűszereket (fahéj) használtak.
A pogácsa sütése, piacon, vásárban való árusítása az 1960-as évekre teljesen megszűnt. Az 1960–1980-as években mindössze néhány tapasztalt háziasszonyok készítette
gyerekei, unokái számára.

169. A tordai pogácsa mintái

Az Aranyos-vidékre látogató turisták szívesen kóstolják meg a többi, hagyományos helyi gasztronómiai ínyencségeket. Ezek közül nevezünk meg néhányat: lére saláta, zöldségleves, paradicsomleves, tojásosleves, fokhagymásleves, krumplileves, reszeltleves, árvaleves, szabógallér leves, tárkonyos leves, tyúkhús leves, paszulyleves tárkonnyal és füstölt
hússal, lucskos káposzta leves disznóhússal vagy árván, káposztaléleves sülttel és krumplipürével, bárányfej leves sóskával, cseresznye-, meggy-, alma-, ribizli- vagy egresleves,
aszalt gyümölcsből készült leves (kakastál, kakaslé), köménymagleves pirított kenyérkockákkal, hagymaleves tojással, törtpaszuly füstölt hússal vagy kolbásszal, pirított hagymával, puliszkával, tavasszal lósóska- vagy szőlőlevélbe töltött töltelék, töltött káposzta, tordai pecsenye, vadas (őz, nyúl), disznó- vagy marhahús pörkölt, fehér fokhagymás mártás csirke-, disznó- vagy borjúhúsból, tokány puliszkával, potyolt, tojásban kisütött borjú- vagy disznóhús, prézlis csirkehús, kacsasült piros káposztával, csirkepaprikás puliszkával vagy nokedlivel, báránysült és krumplisaláta, báránypaprikás puliszkával, kacsaaprólék mártás, savanyúmártás, sült szalonna, málélisztben sütött halhús, spenót tükörtojással vagy fasírttal, tökfőzelék tükörtojással vagy fasírttal, paszulyfőzelék füstölt csülökkel, borsófőzelék, murokfőzelék tükörtojással, csalánfőzelék, szilvás gombóc, tehéntú-
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rós gombóc, káposztás vagy túrós laska, tejberizs, tejbegríz, tejespuliszka, túróspuliszka,
szilvaízes puliszka, rántotta, palacsinta, sült krumpli, krumplisaláta. Sütemények: tordai
pogácsa, káposztás lepény, pánkó, kalács, kürtőskalács, aranygaluska, tepertyűs pogácsa, csöröge, rétes, málé, hájas, poronyú. A disznóvágáskor készített ételfélék: kolbász,
májas, véreshurka, szalonna (füstölve, abálva, fehér fagyosszalonna), kocsonya, gömböc, hájszeles, disznófősajt, terpertyű. A disznóhúst füstölve, lesütve, hidegben tartósították, újabban hűtőben fagyasztják. Kolbászt készítenek a nyúl, a pulyka és a liba húsából.
Laskafélék: bordánlaska, zabszemlaska, hosszúlaska, vékonylaska, széleslaska, tölgyfaleveles laska. Savanyúság: hordóskáposzta, döngölt káposzta, csalamádé, káposztával töltött paprika, uborka, karol, zöldparadicsom. Friss savanyúság: aranyversengő saláta, reszelt káposzta, cukrossaláta, ecetes hagyma, cékla tormával, reszelt torma. Lekvárt főztek
szilvából, barackból, meggyből, ribizliből, földieperből, döblecből. Szörpöt főztek bodzából, eperből, málnából, meggyből, cseresznyéből, őszi- meg kajszibarackból, ribizliből és
feketeribizliből, a citromból friss limonádé készült. A cseresznye, a meggy, az alma, a körte, a málna, az áfonya, a szőlő kompót formájában került kantába. Az almát, a szilvát és a
körtét aszalni szokták. Csemege: pattogtatott kukorica, főtt szemeskukorica, főtt zsengekukorica-cső, kompót, aszalt gyümölcs. Italok: bor, pálinka, édespálinka (köménymagos,
mentás, áfonyapálinka, meggypálinka). Az italfogyasztás alkalmai: keresztelő, lakodalom,
halottvirrasztó, halotti tor, vendégfogadás, kaláka, szüret, disznóvágás, vásári áldomás.
Vasárnapi ebéd a zöldésgleves vagy húsleves, sülttel. Disznóvásákor készült a káposztaléleves, a disznósült krumplipürével, este ázalék és sült kolbász került az asztalra. Karácsonyra húslevest, töltött káposztát főztek, kalácsot sütöttek. Szilveszter este sültestálat
tettek az asztalra. Január elsején a töltött káposztába a füstölt gömböcöt is belefőzik.
Nagypénteki böjtös étel az aszalt gyümölcsből készült leves (kakastál, kakaslé). Húsvéti
étel a töltött káposzta, a báránysült, a bárányfejleves, a kalács. Farsangi időben sütötték
a pánkót, főzték a csemegekukorica szemet, pattogtatták a kakast. Kiránduláson gombát, szalonnát, húst sütöttek a szabadban, sajtot, főtt tojást ettek. Lakodalomra laskalevest főztek, tyúk-, disznó-, marhahúst sütöttek, savanyúmártást, töltött káposztát főztek,
kalácsot sütöttek. Halotti toron hagyományosan gulyást hússal szolgáltak fel. Kisgyerek
meglátogatásakor húslevest, sültet, krumplipürét, süteményt, kompótot, édespálinkát
vittek az édesanyának. A szüret napján sült szalonnát, töltöttkáposztát, gulyást hússal,
kalácsot fogyasztottak.
Aranyos-vidéken az étkezéskultúra változását több tényező befolyásolta. A kollektivizálást követően bizonyos alapanyagok előállítása (liszt, hús) megszűnt. A nők munkábaállása, ingázása következtében a háziasszonyok kereskedelemből szerzik be a kenyeret, a
húst, a különböző félkésztermékeket (laska, tésztalap). A kereskedelem új fűszereket és
alapanyagokat terjesztett el (levespor, ételízesítő, kávé). A fogyasztói magatartás honosította meg a szörpök, sütemények boltból, cukrászdából, a csemegék (gomba, áfonya) és
a gyümölcsök piacról való vásárlását. Az emberi élet fordulópontjainak megünneplésére
(bankett, lakodalom, keresztelő) vendéglőben kerül sor. A gasztronómiai kiadványok és
tévéműsorok új ételtípusokat és új fogyasztási szokásokat terjesztettek el.
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Feladat. Édesanyátok és nagymamátok segítségével írjatok dolgozatot Ételkészítési és étkezési hagyományok családomban/településemen címmel. A dolgozatban térjetek ki a következőkre. Melyek voltak a
sajátos ételek, hétköznapokon, vasárnap, ünnepnapon (újév, farsang, húsvét, pünkösd, karácsony, névnap), munkaalmakkor (disznóvágás, kaláka, fonó), az emberélet fordulóinak ünnepein (keresztelő, lakodalom, temetés). Környezetetekben (a település más családjai, szomszéd települések) milyen sajátos ételeket készítettek az említett alkalmakkor, amelyet a családotokban nem készítettek? Milyen jellegzetes
ételeket készítettek régen, amelyeket ma már nem készítenek? Melyek voltak a gyerekek, a felnőttek, az
idősek, a férak és a nők jellegzetes ételei? Édesanyátok, nagymamátok milyen ételt készít legszívesebben, leggyakrabban? Melyek voltak a családtagok (nagyszülők, szülők, gyermekek) kedvenc ételei? A településen kit tartanak számon tehetséges szakácsként? Ételféleségek: leves, második fogás, édes és sós sütemény, savanyúság, édesség (dzsem), gyümölcsök, tea, üdítő italok, alkoholtartalmú italok. Házatokban
van-e receptes füzet? Ki készítette, mikor? Milyen ételek leírása található meg benne?

Torda és környéke sajtótörténete

Hogy Tordának és környékének polgárai a friss eseményekre és gondolatokra kíváncsi újságolvasók voltak, azt több történeti adat bizonyítja. 1830-ban Olvasó Társaság
alakult a városban. Olvasmányai a kor jeles lapjaiból kerültek ki (Tudományos Gyűjtemény, Hasznos Mulatságok, Pesti Nemzeti Újság, Erdélyi Híradó, Nemzeti Társalkodó). Hangsúlyozottan olvasó polgároknak szervezett társasági életet, összejöveteleket az
1833-ban indult Tordavármegyei Kaszinó (az 1848–1849-es szabadságharc után Tordai
Kaszinó névvel alakult újra), a Tordai Olvasó Nőegylet (1844), a Polgári Kaszinó (1867).
Tudomásunk van arról is, hogy 1832-ben az unitárius kollégium nagyobb diákjai is olvasó
társaságot hoztak létre, s maguk rendelték meg a Nemzeti Társalkodó, a Jelenkor, a Kolozsvári Társalkodó című lapokat.
Egy vidék, egy település sajtója alapvető szükségleteket elégít ki. A felduzzadt lakosság
esetében a szájhagyomány már nem alkalmas arra, hogy behálózza a közösséget, kialakítsa a kollektív tudást, informáljon, ellenőrizzen és szabályozzon. A modern tömegkommunikációs eszközök megjelenésével ezt a szerepet a média veszi át. A média úgy teremt
közösséget, hogy a közösség tagjai személyesen nem ismerik egymást. A világot azonban,
közös olvasmányuknak tulajdoníthatóan, azonos módon látják, ugyanazok a napi hírek
váltanak ki helyeslést vagy elismerést belőlük. A rendszeres újságolvasó megszokja azt,
hogy kedvenc újságjából szerzi be a friss híreket, osztozik az újság véleményével, szabad
idejét újságja olvasásával tölti, újságjából értesül a környezetében zajló kulturális, tudományos, közéleti eseményekről, a környezetében élők gondjairól és örömeiről. A napilapok megjelenésétől kezdve az újság közvetlenebbül is beleszól az ember életébe, az általa
forgalmazott nélkülözhetetlen információk által (reklámok, árak, árfolyamok, időjárás,
menetrendek, hivatalok programja, címek, árukínálat, apróhirdetés stb.). És ugyanakkor
az ember a média által tartja a kapcsolatot a nagyvilággal. Az újság olyan eseményről tájékoztat, amely a mi világunktól távol játszódik le, olyan emberek tetteivel ismertet meg,
akiket számon tartunk, de akik nem személyes ismerőseink.
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A hirtelen elszaporodó, többnyire tiszavirágéletű lapkezdeményezések erről az igényről árulkodnak. Jelzik azt, hogy a tordai polgárokban kialakult a tájékozódás igénye. A
másik oldalról pedig azt, hogy a városban megvolt az az értelmiségi és vállalkozói réteg,
amely ezt az igényt megpróbálta kielégíteni.
Haladás.Az első tordai hírlap. Megjelenésétől számítható a tordai magyar nyelvű újságírás története. Első száma 1877. május 19-én jelent meg. Felelős szerkesztője és tulajdonosa Volz Bálint, szellemi atyja pedig Moldován Gergely tanfelügyelő, később kolozsvári egyetemi tanár. A lap érdeklődéséről árulkodnak az állandó rovatok: Vezércikk,
Tárca, Csatatér, Városi és megyei élet, Tanügy, Nemzeti színészet, Csarnok, Közgazdaság, Hírek, Nyílttér, Szerkesztői üzenetek, Hirdetések. A cikkek főleg a város iparos rétegét célozták meg. Ismételten sürgették az iparosok összefogását, szerveződését, érdekeik
képviseletét, az iparosképzés szükségességét, az iparosréteg önképzését, a nyomor enyhítését szolgáló intézkedéseket. Emellett többször jelent meg a vidék nemzetiségi rétegződésére, a nemzetiségek békés együttélésére irányuló közlemény.
Az Aranyosvidék első száma 1891. február 1-jén látott napvilágot. Hetente megjelenő
„közigazgatási, közművelődési és társadalmi” lap volt. K. Weress Sándor indította. Szerkesztői az évek során többször cserélődtek (Borbély György, Nagy Albert, Lovassy Andor,
Vertán Endre, Boross Elek, Gyallay Pap Domokos). Főként a város polgári rétegét kívánta megszólítani, de nem zárkózott el a vidék más társadalmi kategóriáinak gondjai elől
sem. Rovatai jelzik azokat az igényeket, amelyeket a szerkesztőség képviselni próbált: Vezércikk, Csarnok, Közgadaság, Tanügy, Irodalom és Művészet, Törvényszék, Sport, Hírek, Megyei dolgok, Gazdák kalendáriuma, Színház, Politikai helyzet, Munkaalkalom,
Közönség köre, Turizmus, Vadászat. Amikor az indulás nehézségei után megtalálta saját
hangját, gyakran cikkezett a város és vidék gondjairól. Ilyen tekintetben érezzük beszédesnek az alábbi címeket: Iparpártolás, Sósfürdőink, Állítsunk megyei múzeumot, Kossuth
Lajos és Torda városa, A tordai kórház múltja, jelene és jövője. A lap hasábjai többször
tartalmaznak a vidék múltjára vonatkozó emlékiratokat. Mikor a lap élére Borbély György
kerül, a lap megnyitja oldalait távoli munkatársak (írók, professzorok, politikusok, lelkészek, néprajzkutatók) előtt, s ezáltal színessé, frissé, változatossá teszi a lap tematikáját.
A lap cikket közöl budapesti, oxfordi, berlini, akárcsak torockói, sepsiszentgyörgyi, brassói, marosvásárhelyi, kolozsvári stb. munkatársak tollából. De ugyanebben az időben a
lap gyakran tesz kísérletet a szülőföld értékeinek felfedezésére, megismertetésére. Cikkek
jelennek meg az aranyosszéki karácsonyi versmondásról, a torockói betlehemesről, a régi
„házi szerekről”, az erdélyi fatornyokról, az 1848-as forradalom okmányairól, a tordai fejedelmi lakról. Cikkek méltatják Aranyosszék szülötteit, beszámolnak a közművelődés eseményeiről. Az 1890-es évekkel kezdőden a lap rendszeresen cikkezik a vidék iskolai életéről. Az első világháború kitörése után a lap nem lelkesedik a vérontásért, nem szit gyűlöletet, de nem is fordul ellene. Háborúellenességének csupán a hadiárvák megsegítésére
szervezett „háborús estek” által ad hangot. Bár sok jelből következtetni lehet arra, hogy a
cenzúra nem teszi lehetővé az indokolatlan vérontás elítélését. Az első világháborút lezáró
trianoni döntés következményei azonban már a lapban is nyomon követhetők. Ekkor je-
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lenik meg a következő felhívás: Legyen az erdő bármilyen sötét, el ne engedjétek egymás
kezét! A cikkekből kiolvasható a munkanélküliség növekedése miatti aggódás, s a szerzők
rendre érintik a női munka kizsákmányolásának, a hadirokkantak helyzetének, a politikai
diverzionizmus problémáit. A művészeti eseményekről megjelentetett beszámolók (Orbán
Balázsra való emlékezés, László Ilona hangversenye, Hevesi Piroska zongorakoncertje,
Frater Loránd dalestélye, Vas Albert festőművész kiállítása, az Erdélyi Szemle tordai estélye, Császár Károly professzor előadása Eötvös József regényíróról, Tessitori Nóra szavalóestje, Tabéry Géza előadása, az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlése) viszont azt is
sugallják, hogy a város nem akarta megadni magát a mostoha körülményeknek. 1937. július 12-től azonban, a román sovinizmus intézményesítésével az Aranyosvidék címlapján
Regiunea Arieşului elnevezést kellett feltüntetni. 1938-tól a lap kéthetenként jelent meg,
1940-ban pedig végleg megszűnt. Utolsó száma 1940. augusztus 24-én jött ki a nyomdából, közel ötvenéves fennállás után.
Aranyosszék. Radikális szemléletű politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap.
1932–1940 között jelent meg. Felelős szerkesztője Heltmann Ervin, főszerkesztője pedig
Várfalvi Mór volt. Felkarolta a Balázs Ferenc által kezdeményezett és képviselte falufejlesztési mozgalmat.
Közművelődés. Molnár János ótordai tanító szerkesztésében, a tanévek idején két
éven keresztül, 1905 májusa és 1906 decembere között megjelent havilap. Tanügyi lapként elsősorban az oktatás aktuális kérdéseit vetette fel, emellett azonban közérdekű eseményeket, friss kiadványokat, közgazdasági, higiéniai-orvosi tudnivalókat népszerűsített.
Tordai Hírlap. Az Aranyosvidék című lap immár több éve jelent meg, s nagyrészt
megírt mindent, amikor 1905. január 5-én újabb újság került piacra. Egy kisvárosi olvasó
mondhatni minden elvárásának megpróbált megfelelni. A lap fejléce szerint „társadalmi,
közgazdasági, közigazgatási és szépirodalmi hetilap.” Főszerkesztője dr. Fried Farkas, segédszerkesztője pedig dr. Várady Gáspár. A helyi társadalomból verbuválódó szerzők a
20. század első felének népszerű problémáit vetették fel. Értekeztek az Amerikába való
kivándorlásról, a helyi gimnázium újraindításának szükségességéről, a nemzeti szellemben való nevelésről, az alkoholizmusról. A hasábokat azonban többnyire helyi eseményekről készült beszámolók töltötték meg. S minthogy a lapnak nem sikerült nélkülözhetetlenné tennie magát, két év elteltével, az 1906-os év végén jelent meg utolsó száma.
Tordai Újság. Ezzel a címmel többen is kezdeményeztek lapalapítást. 1910–1911 között „társadalmi és közművelődési hetilap” jelent meg, amelyet Pap Domokos szerkesztett. 1930-ban egy néhány számot megért „magyar politikai napilap” ugyanezt a címet
veszi fel. Főszerkesztője dr. Várfalvi Mór. E lapok kimondottan közéleti híreket és egyéb,
hasznos információkat közöltek.
Ugar címmel az aranyosszéki földművesek („szántóvetők”) vehették kézbe saját képes
lapjukat. Heltmann Ervin felelős szerkesztő és az állandó munkatárs, Pálffy Miklós kisgazda-író állították elő. Szándékuk volt tanítani, nevelni, szervezni, gazdaöntudatra ébreszteni, tájékoztatni a falu lakóit. Hangsúlyozták a szövetkezés, a földműveléshez szükséges szaktudás, az igényes közművelődés szükségességét. A lap azonban tiszavirág életű-
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nek bizonyult (1932. január 1. – március 27. között jelent meg), távol attól, hogy beváltsa
saját szándékait.
Új Barázda. A földművesek országos lapja. Havonta kétszer jelent meg. Felelős szerkesztője Székely Béla. Megjelent 1936–1942 között.
Vasárnap címmel az Aranyosvidék jelentette meg hétvégi, füzet formátumú mellékletét. A beharangozó szerkesztői közlemény szerint a melléklet „minden száma a közélet
egy-egy jelesét és a kiválóbb eseményeket művészi kivitelű képekben fogja bemutatni, ismertetni fogja a művészet remekeit, az ország nevezetesebb városait, a középületeket, s
ezen kívül eredeti és irodalmi színvonalon álló közleményeket, regényt, novellákat, ismeretterjesztő és tárcacikkeket, költeményeket, történeti és társadalmi adomákat, fejtörő
talányokat stb. fog tartalmazni, szóval gazdag szellemi élvezetet fog nyújtani.” A mindössze néhány számot megért lap alig tudott kötődni a vidék olvasóihoz és problémáihoz.
Írásait főleg szórakoztató és tudománynépszerűsítő szándékkal válogatta össze: szépirodalmi alkotásokat, művészeti eseményekről készített cikkeket, tudományos közleményeket, valamint fejtörő rejtvényeket, anekdotákat. Az egy év során (1891–1892) a lapnak
nem sikerült nélkülözhetetlenné tennie magát.
További lapok: Aranyos (1883), Torda-Aranyos (1898), Tanítótestületi Értesítő
(1898–1915), Tordai Újság (1910–1911), Kacor (1912), A Torda-Aranyos Vármegyei
Gazdasági Egyesület Hivatalos Közlönye (1915–1918), Egyetértés (1923), Industria
sticlei – Glas Industrie – Üveg Ipar (1926), America (1928), Kévekötés (1930–1936),
Turdai Római Katolikus Egyházközség Értesítője (1930–1937), Hoemesz (1933–1939),
Egyházközségi Élet (1936–1937).
Kövendi Élet. A vidékünkön megjelent lapok közül külön érdemes szót ejteni erről a
lapról. A fejléc tanúsága szerint 1933 októberétől kezdve 1937-ig havi rendszerességgel
(olykor összevont formában) jelent meg az „egyházi, társadalmi és gazdasági híradó”. Kiadója a kövendi unitárius lelkész, Fikker János. Beköszöntő írásában így szólítja meg olvasóit: „Szeretett híveim! Kövendi Testvéreim! Egy egészen szokatlan formában akarok
most veletek beszélgetni. Magam helyett, élő beszédem helyett ezt a kis újságot küldöm el
hozzátok. Tudom, hogy az eleven beszéd, a személyes találkozás semmivel sem pótolható,
de napról napra azt látom, hogy sokirányú elfoglaltságom nem engedi meg nekem, hogy
annyit és annyira legyek veletek, mint szeretném.” Az általában 4 oldalon (összehajtott
ívlapon) az olvasmányos vezércikk valamilyen aktuális eseménnyel (többnyire vallásos
ünnep, gazdaélet) kapcsolatos gondolatokat fogalmazza meg. A hírrovat az egyházközség eseményeiről (születés, házasságkötés, elhalálozás), az egyházi építkezésekről, nőszövetségi összejövetelekről, a Dávid Ferenc Egyletről, a helyi színjátszásról, a helyi tűzoltó
társulat rendezvényeiről, a tejszövetkezet, a Hangya szövetkezet eseményeiről tájékoztat.
1990-ben újabb lapalapítási kísérletre került sor. 1990–1991 között kéthetenként 25
alkalommal jelent meg az Aranyosvidék. Főszerkesztője Keszeg Vilmos, majd Rostás István volt, technikai szerkesztője Szedilek Csaba. A lap folyamatosan tudósított a közéleti
eseményekről, a földtulajdon visszaszolgáltatásáról, a földművelés időszerű gondjairól.
Folytatásokban jelent meg a vidékről elhurcolt háborús áldozatok névsora, a Balázs Fe-
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renccel kapcsolatos élő emlékezet. Gyermekolvasói számára a lap meséket, mondákat közölt, vetélkedőket szervezett. A lap utolsó hat száma Enyedi Hírlap címmel a Fehér megyei olvasók számára engedte át két oldalát. Végül nevet változtatva, a lap utolsó számai
Szülőföld címmel jelentek meg.
Ladányi Emese Kinga 2007-ben élesztette fel az aranyos-vidéki újságírást. Előbb
Aranyosszék, ezt követően Aranyos 21 címmel szerkesztett magyar nyelvű tájékoztató,
közéleti jellegű lapot.

170. Egy tordai lap, 1990

Tordán román nyelvű sajtótermékek is napvilágot láttak. Ilyan lapok: Foaia noastră
(Turda) (1919–1925), Arieşul (1926–1933), Lumina poporului (1929–1931), Turda
liberală (1937), Drum drept (1936), Naţiunea (1940), Cuvântul Poporului (Turda Nouă)
(1944–1964), Arieşul (1995–1997, 2000–).
Feladat. 1. A Kövendi Élet példányai a sajtótörténészek számára sokáig hozzáférhetetlenek voltak. A atal történésznek, Hunyadi Attilának köszönhetően rendelkezésünkre áll a lap minden megjelent száma.
Áttanulmányozásuk arról győz meg, hogy érdemes emléket állítani az eseményeknek. Tanáraitok, lelkészetek irányításával készítsetek osztálylapot, falukrónikát. Készítsetek beszámolót a különböző eseményekről. A cikkeket fényképekkel, rajzokkal illusztráljátok. A lapokat helyezzétek el iskolátok könyvtárában, az egyházi levéltárban.
2. Olvassátok újra az Aranyosvidék című lap bemutatását. Beszélgessetek el arról, hogy egy lap történetében milyen változásokat eredményez a körülmények megváltozása, a szerkesztőség összetételének
megváltozása.
Irodalom
Huber András
1997 Százarcú nagyhatalom. Pallas-Akadémia, Csíkszereda
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Írók, művészek, tudósok, neves emberek Tordán és környékén

A történelemben Torda és Aranyosszék jelentős, sokszor meghatározó szerepet játszott. A
művészeti, szellemi életben azonban nem tudott központtá változni. Nem tudta felkínálni azokat a körülményeket, amelyekre a tudósnak, a művésznek szüksége van az alkotói
munkához. Azok a szerzők, akik a nagyvilágba elvitték vidékünk hírnevét, megszülettek,
itt felfedezték magukban az elhivatottságot, elfogadták azt a szellemi táplálékot, amelyet
a szülőföld nyújtott – majd megkeresték azt a környezetet, amelyben megalkossák életművüket. Nincs szó hűtlenségről, háládatlanságról. Valójában a szülőföld erre készítette
fel ait. Ők pedig a távolban törlesztik le adósságukat.
Torda és Aranyos-vidék mindig fogékony volt a tudományokra és a művészetekre. Az
évszázadok során ezért is kerülhetett sor annyi kiszállásra, tudománynépszerűsítő előadásra, kiállításra. A kövendi szabadegyetem, a Jósika Miklós Művelődési Körön elhangzott előadások többéves sora, az aranyosgyéresi téli szabadegyetem immár több éve zajló
rendezvényei mind annak bizonyítékai, hogy van igény a tudásra, a művészetnek vannak
pártolói a mi vidékünkön is.
Az alábbiakban azokat a neves személyeket nevezzük meg, akik vidékünkön alkottak,
akik vidékünk szülöttei.
Kósa János (16–17. század)
A várfalvi Kósa család sarja. Édesapja 1560 körül Aranyosszék főkirálybírája volt.
1597–1601 között az erdélyi unitáriusok püspöke volt. Vallásos munkáinak egy része kéziratban maradt, a többi (számszerint 7 kötet) korának népszerű olvasmánya volt. Az üdvösség fundamentumáról a kisdedeknek című munkája két kiadásban (1636, 1644) jelent meg Heltai Gáspár nyomdájában, az Énekes és imakönyv pedig 1700-ban látott napvilágot.
Bogáti Fazekas Miklós (1548–?)
Életpályájának több eseménye homályban van, s ennek következtében életművének
értékelése is bizonytalan. Unitárius lelkész, tanító, költő, fordító, zsoltárfordító. Hányatott élete során Tordán, Aranyosgerenden, Désen, Homoródszentpálon, Pécsett, Kolozsváron tartózkodott. Életművének jelentős része kiadatlan.
Művei: Három jeles főhadnagyoknak, a Nagy Sándornak, Anibálnak és a római Scipiónak a boldogságnak helyén a fő helyről való vetélkedések (Kolozsvár, 1576), Szép
história az tökéletes asszonyállatokról (Kolozsvár, 1577), Az ötödik része Mátyás király
dolgainak mind haláláig (Kolozsvár, 1577), E világi nagy sok zűrzavarról való ének (Kolozsvár, 1591), Aspasia asszony dolga és a jó erkölcsű asszonyoknak tüköre (Kolozsvár,
1591), A nagy Castriot Györgynek históriája, kit a török Szkender bégnek hívott, ki Hunyadi Jánossal kétfelől vitt a törökre különb-különb csodaszerencsével vitézi dolgainak
históriája hat részben (Kolozsvár, 1592).
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Felvinczi György (XVII. század közepe – XVIII. század eleje)
Teológiai tanulmányokat végzett, iskolai felügyelő volt. 1669–1671 között Torockón
tanított. Később I. Lipót császár udvarában latin nyelvű tolmácsi tisztelt vállalt. Az első
magyar színigazgató volt. 1696-ban ő kapta az első okleveles engedélyt Lipót császártól,
hogy „felvonásokra és jelenetekre osztott comico-tragikus darabokat és komédiákat adhasson elő, hozzá szegődött társaival akár deák, akár magyar nyelven, Erdélyben és a hozzá kapcsolt tartományok mezővárosaiban, gyűlések és vásárok alkalmával, de tisztességesek legyenek, s ne szennyes tréfákkal rakvák.” Ő maga is több színdarab szerzője volt.
1693-ban jelent meg Comico tragoedia című mitológiai színjátéka.
Pápai János és Gáspár (XVII–XVIII. század)
A Pápay család kiemelkedett Torda társadalmából. Orbán Balázs tudomása szerint családjuk az egyik leghíresebb, legtekintélyesebb és legrégibb tordai család volt. A 15. századtól a feljegyzések folyamatosan megemlékeznek az elődök hazaas tetteiről. A család egyik
tagja, Pápay János atalon, külföldi egyetemeken szerezte tudását. Hazatérve I. Rákóczi
György fejedelem a gyulafehérvári országos könyv- és levéltár igazgatójává nevezte ki. Őrizte, gyarapította és tanulmányozta a még Bethlen Gáborról maradt fejedelmi könyvtárat.
1658-ban tatárok pusztítottak Erdélyben. A könyveit féltő Pápay János a könyv- és levéltár
állományát a sekrestyébe hordta, s azt befalaztatta, magát is a könyvekkel együtt. A tatárok a környéken mindent és mindenkit elpusztítottak, s már-már továbbálltak volna, mikor
egyik vérengzőnek szemébe tűnt a friss vakolat. Rejtett kincset sejtve törte fel a falat. A csalódástól fűtve rabszíjra fűzte a könyveit féltő Pápayt, s magával vitte.
Az 1711-ben elbukott kuruc szabadságharc bujdosóiról Mikes Kelemen készített emlékezetes emlékiratot. A Törökországi levelek többször említ két tordai származású bujdosót is, Pápai Jánost és Pápai Gáspárt.
Pápai János a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc udvari főtikára, udvari tanácsosa, s többször követe, kancelláriájának első szekretáriusa volt, az ecsedi uralom prefektusa.
Tagja volt annak a küldöttségnek, amely 1738. október 6-án Rodostóból Bukarestbe
és Jászvásárba indult. Pápai János gyógykezelés miatt Bukarestben maradt. Amikor Mikes Kelemen 1739 szeptemberében visszaérkezett Bukarestbe, „Pápai sógort” súlyos betegségben találta. Ereje nem futotta arra, hogy bujdosó társai közé megtérhessen Rodostóba. Mikes Kelem 1740. május 22-én kelt levelében írja: „Az Úr segítségével egynehány
nap múlva megindulunk Zai úrval együtt Rodostó felé, és örömest idehagyom ezt a kéreggel fedett várost. De itt hagyjuk egy kedves bujdosó atyánkát, a szegény Pápai sógort,
aki elvégezé hosszas bujdosását. Igy fogyunk lassanként, és annyi sok közül csak négyen
maradtunk, akik a szegény fejedelmet szerencsétlenségünkre idegen országra kísértük.”
(156. levél)
Rokona, Pápai Gáspár Thököly Imre bizalmas embere volt. A keleti nyelveket, szokásokat és viszonyokat ismerve a fejedelem követként többször menesztette a portára és
Krímbe. Thököly Imre nikodémiai száműzetése idéjén Pápai többször felkereste urát, aki
őt erdélyi javainak prefektusává nevezte ki. Egy 1705-ből származó utasításában rendeli
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el, hogy „minthogy pedig Debreczen és Somlyó felé leszen útja: csehi jószágunkat, tordai,
feírvári, krakkai házainkat, ehhez való jószáginkat, Küküllővárát, Hunyadot, Perettyét,
Hátszeket, Illyét megjárhatja […] Az erdélyi jószágban is ha mi jövedelmet talál, hozza el...” Thököly Imre ajánlotta Pápait az új fejedelem, II. Rákóczi Ferenc, Thököly fogadott a gyelmébe. 1704. szeptember elején keltezett levelében írja Rákóczi Ferencnek a következőket: „Isten jóvoltábúl küldöttem azért, édes Fiam, kegyelmedhez újobban
egyik régi meghitt szolgámat Pápai Gáspárt, bizonyos instructióval: ezt rendelvén Erdélyben levő jószágim proventusának administrálására odavaló praefectusnak. Kegyelmedet kérem, adjon hitelt általa lett izenetemnek, és a reá bízatott dolgaimban légyen
assistentiával”. (Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei, és egyéb emlékezetes
írásai. Közli Thaly Kálmán. II. Budapest, 1873. 545.)
1711 után Pápai Gáspár újabb urát elkísérte bujdosóútjára. Az 1717-es országgyűlés rá
is kimondta a fő- és jószágvesztést. Rodostóban hunyt el, mint sok társa.
Thököly Imre 1704. szeptember 12-én Pápay Gáspárhoz írott levelének részlete:
„Adjon Isten jó utat, hamar való járást, jó szerencsét előtte álló dolgaiban!
Expeditiójához interveniált distractióink causálták, hogy ha szólhattunk is felőle, nem
világosíthattuk ennyire az alább megírt dolgokat; ezért is küldöttük sietve Boros Istvánt
utána, hogy még ott/ti. Konstantinápolyban/ érvén, alább írt parancsolatinkban ne essék
fogyatkozás. [...]
4. Kettős diariumot írjon, Constantinápolytúl való megindúlásátúl kezdve, és udvarunkhoz való visszajövetelivel végezve: egyikét közönségest, útjárúl s egyéb aprólékos
látott-hallott dolgokrúl, a másikát secretum diariumot, melyben is igen curiose et de
mediante írja fel mind azokat, quae possunt dici secreta [...] olyan lehet ezek felett is a
Fiamtúl hallott szók és válaszok, vagy egyebektűl, a miket lát, hall, experiál mind a két ország publicumira, mind a mi privatuminkra nézve.
5. Noha mi generaliter recommendáltuk személyét a Fiamnak: de hozzájavaló kegyelmességünkbűl, ím, utána egy levelünket küldöttük, melyben hogy több híveink közűl őtet
is hazája szolgálatjára és mind maga a Fiam magára nézve s mind mireánk nézve egy
szolgálatra való subjectumnak tartsa, megírjuk, és hogy minket sok esztendőktűl fogvást
híven s igazán szolgált, s ezekben a változásokban meg is kellett ismernünk, s költséggel
is Constantinápolybúl csak annyival expediáltatott, a kivel hozzája penetrálhasson: azért
mutassa hozzánkvaló kegyelmességét, és tegye alkalmatossá, hogy a mely postán expediáltuk, azon postaformán jöhessen vissza.
Címzés: Becsületes Hívünknek Pápai Gáspár uramnak, Edélyországban levő örökös
jószágink praefectusának, etc.”
(Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei, és egyéb emlékezetes írásai. Közli
Thaly Kálmán. II. Budapest, 1873.36–37.)
Thordai János (? – 1636)
Sem születése időpontjáról, sem származásáról nem maradt feljegyzés. Csupán feltételezés az, hogy Tordán született, egyszerű szülők gyermekeként. Azt viszont tudjuk,
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hogy hazai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban fejezte be 1620-ban. 1624től Frankfurtban tanult. 1626-tól Kolozsvárt élt, az unitárius kollégium tanára volt. 1634től pap. 1636-ban halt meg.
Tanári munkája mellett végezte el Dávid 150 zsoltárának magyarra ültetését.
PSALM. XV.
Nota: Melly hatalmas az mü Urunk istenünk.
Szent Úr Isten kimehet te elödben, az mindenek felett való egekben. tanitz meg engem a te jo kedvedben, ki juthat be a’ te dütsöségeddben.
A’ ki szent és ártatlan életett él, szereti az Istent s mint Urátol fél, tellyes minden erejével arra kél, hogy szolgállyon Istennek valamig él.
Ez mellet ugy szeret mást mint ö magát, igazságban viseli minden dolgát, minden
jókkal meg fűzi igasságát, jó tsele-kedetben eli világát.
Magában-is nem gondol semmi gonoszt, tsalárdúl semmit mástolis el nem foszt,
mindenüve igaz szó beszédet oszt, nyelvével ö mást jó hirnevtöl meg nem foszt.
Gyomorbol utállya a’ gonoszságot, nem tart a’ gonoszokkal társaságot, szivből szereti a szép jámborságot és a jámborokkal tar(t) barátságot.
Az mit mint mond azt soha meg-nem másóllya, és egy felebaráttyát még nem tsallja,
mint hogy Isten nevét igazánb vallya, fógadását kárávalis még állya.
Hasznát nem nezi jótéteményének, mind ingyen s mind költsön ád a szegénynek,
penzát usorát nem hajt kéntsének, hogy tórkát meg metzené a’ szegénynek.
Ajándékót sem nem ád sem nem vészen, azzal az ártatlannak kárt nem tészen, a’ ki
ez jo dologban forog készen, kétség nélkül a Mennyországba lészen.
Feladat. A fenti zsoltárt egy, a 17. század végén készült kéziratos másolatból betűhíven írtuk le. A kézirat a kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárában található, bőrbe kötött gyűjtemény formájában, MsR
1105 jelzettel.
Tudva azt, hogy a régi magyar nyelv az 1700-as évek végén újult meg, s hogy a magyar írásrendszer, a
nyomtatás következtében állandósult, gyeljétek meg a 17. századi írás néhány, a maitól eltérő sajátosságát. (Pl. a hangok jelölésére használt írásjelek, betűcsoportok, köpontozás.)

Balika László (? – 1712)
A kuruc szabadságharcban Aranyosszék lakói is kivették részüket.
A Tordai-hasadékban található hajdani barlangerődöt ma is Balika barlangja néven emlegetik. Orbán Balázs kutatásai szerint Balika, az Aranyosszéken Balyka formában ismert család László nevű leszármazottja „kuruc ezres kapitány ” volt. Orbán Balázs a
Torda város és környéke című munkájában idézi a tordai ferencesek alábbi feljegyzését:
„Balika a Magyarpeterden fényes kastéllyal bíró Lugossy Ferencnek, Apa egykor híres
titoknokának volt előbb udvari tisztje, később a kurucok egyik legvitézebb csapatvezére.
Amidőn a haza szabadságának az ügye elbukott, a büszke, törhetetlen és oroszlánbátorságú Balika nem hódolt meg, hanem a Tordai-hasadék várát megszállván és élelmezvén,
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éveken át dacolt és harcolt a németekkel, kik végre egész hadcsapatot küldöttek Balika ellen, mely a Köves-hágón táborzott, s ostromzárolta a Tordai-hasadékot. Egy alkalommal,
amidőn már Balika élelme fogyatékán volt, egyik szolgája két lóval átszökött a németekhez, amin dühbe jövén, de különben is tovább magát és legénységét élelmezni nem tudván, huszadmagával a szökevény után robogott, azt és sok németet lekaszabolván, a német seregen átvágták magukat, s Magyarországra húzódtak. Különben a németek nagyon
féltek tőle, s még üldözni sem merték, mert az a babonás hit volt elterjedve, hogy Balika
ördöngös mesterséggel bír, s a golyó nem járja, a kard nem sebzi őt. Pedig az ő mestersége rettenhetlen bátorságában állott, mellyel ördöngös rettegésbe tudta hozni ellenfeleit.”
(Orbán Balázs: Torda város és környéke. II. Budapest. 1986. 342.)
Maga Orbán Balázs így méltatja a szabadságküzdelmeket még 1712-ben is folytató
Balika Lászlót: „Ő volt e dicső szabadságharcunknak legyőzhetetlen utolsó leventéje, aki
itt a székely bércek között fenn lobogtatta a »haza és szabadság« (pro Patria et libertatéval jelzett) zászlóit, amidőn azokat rég Bécsbe szállította diadaljelként a behódoltató Pálffy és a bebehódoló Károlyi. Ő volt társaival e páratlanul dicső kilencéves küzdelemnek
valódi waterlooi gárdája, amely meghalhatott, de meg nem adta magát. Ő volt az a klaszszikus hős, ki néhányadmagával évek hosszú során dacolt az idegen zsoldosok győzelmes
hadseregeivel, s elvégre is nem ezek, hanem a rekvirálásai által (mire élelmezése miatt
kényszerülve volt) felharagított nép sújtotta le.” (Orbán Balázs, uo., 345.) Balika halálára
1712-ben került sor. A katonaság által üldözött hős a Tordai-hasadékba menekült, ahol a
környéknek a többszöri sarc miatt felzúdult lakossága végzett vele.
Feladat. Kövessétek végig azt az Orbán Balázs által leírt utat, amelynek végpontja Balika barlangja: „a
Hesdát a torkolattól számított félórai út után a Danila-tavához: a szoros legtekintélyesebb örvényéhez juttat. […] Ez egy 5-6 öl hosszúságú, 1-2 öl szélességű roppant mély medence vagy inkább örvény, mely az
egész szorost átfogja, úgyhogy az áthatolás itt nagyon bajos és veszélyes volt, míg Wohlgemuth tábornok21
kőporral nem hányatott ösvényt a függélyes szikla oldalába. A szédelgősöknek így is veszélyes ösvényes
áthatolva, csakhamar a szoros legnevezetesebb pontjához, az úgynevezett Balika várához ér a vizsgáló, hol
a kolosszális sziklahasábok szakadékaiból tátongnak elénk a hangzatos vár nevet viselő híres barlangerődök. Balika vára két egymással szemben levő erődített barlangból áll, melyek a szoros ellentétes oldalán,
a patak színvonalán felül mintegy 10 ölnyi magasságra feküsznek, oly elhelyezésben, hogy egyik a másikát
kölcsönösen fedezte, miért azok a hely megközelíthetetlensége s hatalmas védfalaik által a maguk idejében igen erős védhelyet nyújtottak. A két barlangot a néprege is összeköti, mindkettőt – úgymond – tündérek lakták, mikor a két barlang közti űrt ezüsthíd kötötte össze. Mutatnak egy ember alakú sziklaszált
is e barlangok felett; egyik tündér egy szép pásztorba, a tündértörvények ellenére, beleszeretvén, sziklává
változott át, mond a rege, mely tündérekkel népesíti e tündérien szép szoros sziklacsarnokait.” (Orbán Balázs: Torda város és környéke. II. Budapest. 1986. 335.)

21

Ludwig von Wohlgemuth (1788–1851) 1849-től Erdély katonai és polgári kormányzója.
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Uzoni Fosztó István (18. század)
1756–1760 között a torockói iskola igazgatója volt. 1760-tól Torockószentgyörgy unitárius lelkésze. Irodalmár, történetíró, Kénosi Tősér Jánossal együtt megírta az erdélyi
unitárius egyház történetét.
Szaniszló Zsigmond (17–18. század)
Bár nevét naplója tette közismertté, sem születése, sem elhalálozása évét nem ismerjük.
A tordai Szaniszló család tagjai több alkalommal is viseltek vezető tisztséget. Szaniszló Zsigmond feltételezhetően a tordai unitárius kollégiumban, majd a kolozsvári főiskolán tanult. 1684-ben Torda főjegyzője, pénztárnoka, főhadnagya, főbírája. Több alkalommal kényszerült követségbe menni a labanc táborba Torda sorsáért könyörögni, életét kockáztatva. Több alkalommal volt küldöttségben II. Rákóczi Ferencnél. Az 1682–1711
közötti években megírta a zavaros idők krónikáját. A naplót Orbán Balázs is forrásmunkaként használta. Nyolc részletben Torma Károly gondozásában került közlésre 1889–1891
között a Történelmi Tárban. 1708-ban családjával Szatmár megyébe bujdosott. A bujdosás során felesége és gyermeke meghalt, állatai elpusztultak. A szatmári békekötés után,
1711-ben megtörve visszatért szülővárosába, ahol jótékonykodásokkal tette hasznossá
magát. Nevéről a városban utcát neveztek el.
Szaniszló Zsigmond naplójának 1703-ból származó részletét idézzük az alábbiakban.
„Gúthi deczember elein az /thoroczkó/ szentgyörgyi várat megvötték /megvette/, feladván rendeletlenül magokat az várbeliek, és így ezt az völgyet az kuruczok elfoglalták.
Az honnan Zudricsán, Gúthi vicéje, egy falka gyülevész gyalogokkal az Balyika-lyukára
reámenvén, próbálgatták, ijeszgették, de fel nem adták, hanem holmi discretiot adván az
kapitánnak, innen elmentek vissza Thoroczkóra.
Ezután Gúthi Thoroczkóról feljővén az lovas haddal Aranyosszékre, nagy furiával
onnan bejövén Tordára, kiváltképpen engemet fenyegetett az sok gonosz emberek vágyára, de Isten szivét megszállván, midőn szállására mentem volna, becsűlettel tractált.
Ugyanaz nap Enyed felől az németek [Thoroczkó-]Sz.-Györgyre jővén, az ott való kurucság az erdőre kiállott, az várat üdősbik és ifabbik Thoroczkai Péternek feladván;
az német az várat felpraedálván, azután felgyútották az ifabb Thoroczkai Pétert magokkal Szebenben bevitték. Sz.-Györgyön és Thoroczkón nagy égetést töttek; az templomunk Sz.-Györgyön elégett, ez nagy tűznek estve felé Tordára meglátszván az égen nagy
veressége. Sötét estve Gúthi tőllünk, részegen, maga hadával elméne; kevés üdő alatt
Aranyasszékről és Tordáról sokan conjugálták véllek magokat. Az jó Isten tudja, mennyi
félelemmel és szenvedéssel éltem, de nyomorgottam mind Szebenből, mind ezektől való
rettegés miatt; az Uristen mégis csudálatosan megtartott.
Ugyanakkor, karácson előtt mintegy tized nappal, baron This [Tige] mintegy 2.500
magával reánk jöve és az Keresztesre szállott. Én harmad magammal kinyargalván eleiben, és akkor kuruczok nem levén az városon szerencsénkkel, úgy szállott meg az Keresztesen, de az ráczok előre benyargalván, preadáltak, de türhetőképpen.
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Tőllünk megindulván, Deés felé ment; Dést nagyrészint elégetvén. Onnan megtért.
Mentem eleiben szintén [szinte] Patáig, együtt jővén vissza véllek. Szállottak Sz.-Mihályfalván alól az víz mellé, szintén karácson szombatján; az honnan reggel megindulván, Sz.Mihályfalvát, Kövendet, Bágyont és Kercsedet felégették. Oh ki nagy félelemben voltunk!
de az Úristen mégis megoltalmaza.” (1703)
Abacs (Bánffyhunyadi) Márton (Torda, 1710 táján – 1768, Torda)
Református lelkész. Erdélyben és Nyugat-Európában végezte teológiai tanulmányait.
Az ótordai református templomban szolgált. Művei: a kor neves személyiségei felett mondott gyászbeszédek (Hermányi Dienes József felett, Kolozsvár, 1763).
Gyöngyössi János (Kraszna, 1741. november 4.– 1818. március 15., Torda)
Gyöngyössi János volt az a tordai költői, akihez korának írástudói szívesen betértek.
1741. november 4-én született a szilágysági Krasznán, ahol édesapja református lelkészként szolgált. Középfokú tanulmányait Kolozsváron, egyetemi tanulmányait pedig a holland Leiden városban végezte. Több nyelvet beszélt. Latin, görög, francia, német, angol
nyelven eredetiben olvasta a költeményeket. Tanulmányai befejeztével hazatért, előbb
Alsórákoson (ma Brassó megye), majd 1772. január 1-től Újtordán vállalt református parókiát. Életét itt élte, 1818. március 15-én bekövetkezett haláláig.
Diákkorától verselt, magyar és latin nyelven. Verseit kora neves lapjai közölték. Művei: Gyöngyössi János Magyar versei. I. Bécs, 1790; I–II. Bécs, 1802–1803. Életét és
életművét Keszeg Anna dolgozta fel.

171. Gyöngyössi János arcképe
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172. Gyöngyössi János kézirata

Értékelések
Szerb Antal: „Gyöngyössi János […] a leoninusok, a rímes hexameterek nagy virtuóza volt.”
Tolnai Vilmos: „Nem győzünk eléggé bámúlni azon a könnyedségen, melylyel ő mindenféle nehézséget legyőz. A mértéket mindenütt szigorúan megtartja, alig lehetne számos verse közül csak néhány verstanilag kifogásolható sort idézni… Verselési készsége rendkívüli, utánzói közül nem is volt képes utólérni
őt egy sem.”
Kovács Sándor Iván: „Alkalmi versei megrendelőinek óhaját ugyancsak komolyan veszi: olyat ír,
amileyt kérnek (s ezért biztosan jár is neki valami). Költő és közönség viszonyának régi gyökerei éltetik
még ezt a kapcsolatot, s ha végigtekintünk a Gyöngyössi-kötetek tartalomjegyzékein, páratlan gazdagsága
tárul elénk az alkalmi költészet lehetőségeinek és műfajainak: lakodalom, temetés (búcsúztató, epitáum
vagy koporsóvers), névnap, házasság, születés, címer vagy kép értelmezése, verses feliratozása, hálaadás,
beiktatás, évszak- vagy hónapjellemzés, „győzelmi koszorú”, „barátsági köszönet”, templomtorony gombjában, tanácsház fundamentumában elhelyezendő verses felirat, forrás-savanyúvíz laudáció, „erszénybe
kötött versek”, süteményes papirosra írt epigrammák. A megrendelők vagy megtiszteltek különféle társadalmi csoportokat képviselnek: főurak, papok, polgárok. Van közöttük kéményseprő vagy egyszerű házépítő polgár is.”
Feladat. 1. Kovács Sándor Iván fenti sorai alapján beszélgessetek arról, hogy milyen szerepet játszott a
költő a gyülekezete és városa életében. Eddigi tanulmányaitok és olvasmányaitok alapján milyen képet
alakítottatok ki magatokban a költők és a környezetük, a költők és a kortársak viszonyáról? A fenti kijelentések beleilleszkednek az eddigi képbe?
A meghatározott, egyetlen alkalomra írott verseket, rögtönzéseket alkalmi költészetnek nevezik.
Gyöngyössi János, akárcsak Csokonai Vitéz Mihály életművében sok ilyen verset találunk. A ti településeteken él-e olyan személy, aki alkalmi verseket ír? (menyasszonybúcsúztató, névnapi, anyák napi köszöntő, emlékvers stb.) Ha igen, beszélgessetek el vele arról, hogy milyen ösztönzésre kezdett el írni, milyen
alkalmakra ír verseket, füzetben összegyűjti-e őket stb. E könyvben Boross Elek Az iskola című alkalmi,
osztálytársi találkozóra írott versét közöljük.
2. Gyöngyössi Jánost a leoninus magyar mesterének tekinti az irodalomtörténet. A leoninus egy kötött, szabályokhoz igazódó verselési forma. Elnevezése egy 12. századi Leo nevű költő nevéből származik.
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Egy leoninus olyan disztichon, amelyben mindkét sor, a hexameter és a pentameter is belső rímet alkalmaz. Disztichonnak a klasszikus időmértékes verselés két sorának, a hexameternek és a pentameternek
az egységét nevezik.
Keressétek meg az alábbi két sor belső rímeit.
Torda felett egy hegy hasadott meg. Ez egy bizonyos jegy,
Tégedet a nevezett kincskamarára vezet.
3. Látogassatok el az újtordai templom udvarára. Olvassátok el gyelmesen Gyöngyössi János ott található síremlékének feliratát. Milyen jelképes díszítőelemeket találtok a síremléken?
Lőrincz J. Tibor, az újtordai református lelkész írta 1985-ben készült tanulmányában: „Szobám falán
ott függ a képe. Sokszor megállok előtte és nézzük egymást. Ismerkedünk, mert előd és késői utód találkozása ez. Kora jellegzetes eleganciájával van öltözve. Csipke-kézelős, fehérzsabós inget, fekete ruhát visel. Megnyúlt ovális arc, magas domború homlok. Fején, a két végénél felcsavart rizsporos fehér paróka.
Mélyen ülő, de mérhetetlen messzeségbe néző, égő tekintet. Tiszteletet parancsolóan néz, de tekintetében
melegség, emberszeretet és jóság ül. Keskeny szája fölött két mélyen ülő barázda, talán a megbántottság,
a mellőzés, az agyonhallgatás, a keserűség jelei.”

Tordai kéményseprő, Kis János epitaphiuma
Midőn a Torda felett lévő híres kőszikla-nyílásnak , vagyis tágas hasadéknak éjszaki
oldalában található mély, szoros üregben, melyet abból az eleitől fogva balgatagul a községben megőrzött vélekedésből, mintha oda sok kincs volna elrejtve, a pénz-kereső korhe.
lek ottan-ottan jártanak, ő is másoknak tanácsára béereszkedvén, valami szorosságon által akart egy helyen egy más lyukba mászni; de derekánálfogva odarekedett, és semmi
módon ki nem szabadulhatván, hat napra meg is holt. 1780. 13. augusztus.
Hol lehet oly tárház, melyben a kincs csupa sár-ház?
Halld meg, pénz-kereső, kincset üregbe leső!
Torda felett egy hegy hasadott meg. Ez egy bizonyos jegy,
Tégedet a nevezett kincskamarára vezet.
Keskeny üreg vagyon itt. Oda közbe kevélyen
(Hogy nem félti magát!) KIS lebocsátja magát.
Ostoba bátorság! Harminkét ölnyi szorosság;
Nagy dolog addigelé elverekedni belé;
Tétova fordulván, s az üreg derekára szorulván
Hét napokig nyomorog, sír szeme, könyve csorog.
Szomjuhozás, éhség megölék. Oh, kínos egészség!
Melynek alatta halál rést az ölésre talál.
Kincskeresés végett nyavalyás, mint mások is, égett;
Életet így keresett, tőrbe de fővel esett.
Hirtelen a kincsen kapa. Hát kenyere s vize sincsen.
Lenni ha gazdag akart, sírt maga körme vakart.
Egybe szerencsének a lett, hogy az ő tetemének
Márványból hasadott kő-köze boltot adott.
Fennmaradandó hír! Kéményseprőnek ez a sír,
Melybe rekedt eleve, hercegi boltja leve.
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Homlokírás
Melyet Tordán egy jóakaróm kőházat építvén az ő kérésére írtam és házának elein
felírva olvastatik. 1784. 8-ik Augusztus.
Legelső házam volt rengő bölcsőm fája,
Az utolsó lészen koporsóm deszkája.
Mi haszna, szép házat kőből építettem?
Más költözik belé maholnap helyettem.
Megjegyzés. E vers a szerző legismertebb művévé vált. A 20. század első felében erdélyi falusi házak feliratait variálták.

Abacs (Bánffyhunyadi) János (Torda, 1746 – 1815, Nagyenyed)
Református lelkész és püspök. Nagyenyeden és Nyugat-Európában tanult. Fogarason
rektor, Désen pap, 1796-tól püspök. Művei: Agenda (Konrmációi káté), gyászbeszédek
és köszöntő beszédek.
Kövecsi János (Torda, 1764. július 12. –1825. december 18., Torda)
Tordán született. Felesége Bartha Zsuzsanna; öt gyermekük közül három érte meg a
felnőttkort. Főműve a tordai fedeles fahíd; több más jelentős épület pallér-építésze volt
(Torda városháza, a sörház, a sáromberki Teleki-kripta, a zsibói Wesselényi-kastély, a
marosvásárhelyi Teleki Téka), felújítója (a katolikus templom, az újtordai templom belseje, a kolozsvári városháza).
Köteles Sámuel (Torda, 1770. január 30. – 1831. május 17., Nagyenyed)
Filozófus. Nagyenyeden tanult. 1796–1798 között a jénai egyetemen gazdagította teológiai, történelmi és lozóai ismereteit. Itt mélyült el Kant lozóai tanaiban. Erdélybe viszszatérve lelkész, 1779-től a marosvásárhelyi, 1818-tól pedig a nagyenyedi református kollégium tanára, 1830-tól rektor. A Magyar Tudós Társaság tagja. Szerepe volt a magyar lozóai nyelv és gondolkodás megteremtésében. Életművének egy része kéziratban maradt.
Főbb művei: Közönséges logika, vagy az értelem’ tudományja. Marosvásárhely,
1808, Az erkőltsi lo’soának eleji: Egy kézi könyv. Marosvásárhely, 1817, A philosophia
encyclopaediája. Nagyenyed, 1829, Philosophiai anthropologia. Buda, 1839.
Téglási Ercsei József (Somosd, 1792 – 1868. március 8., Torda)
Az Ercsei család a XVII. század első felében a hajdúsági Téglásról települt Erdélybe.
Téglási Ercsei József a marosszéki Somosdon született 1792-ben. Az 1810-es években a
marosvásárhelyi református kollégiumban tanult. Ásvány-, növény- és állattan tanára révén alakult ki érdeklődése. Életét Tordán és Zalatnán élte le. Volt pap, mérnök, erdész és
táblabíró. Aktív résztvevője volt Torda vármegye és a város életének. Az 1848–1849-es
forradalom idején a tordai „őrsereg” „piaczi századának” vezetésével bízták meg. Tagja
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volt kora tudományos társulatainak, amelyek keretében előadásokat tartott. Verseit korabeli lapok közölték. Munkatársa volt a Nemzeti Társalkodó című hetilapnak, amelyben
természettudományi, régészeti, társadalomtudományi, földrajzi és történeti tanulmányokat közölt.
Hetvenöt évesen hunyt el Tordán, 1868-ban. Ásványgyűjteményét és könyvtárát a
marosvásárhelyi kollégiumra hagyományozta.

173. Téglási Ercsei József könyvének
címlapja

Fontosnak tartotta Erdély kevésbé ismert tájainak bemutatását. Maga 1836–1837 között utazta be Torda vármegye vécsi, mezőségi és lupsai járását, s jegyzetekben örökítette meg a természeti viszonyokat, a településeket, a lakosság, az építészet jellemzőit. Elsőnek írja le a Tordai-hasadék keletkezését, miszerint a mészkővonulat mögötti, tóvá duzzadt patak beszivárgott a barlangokba, s azok annyira tágultak, hogy végül beomlottak. A
lupsai járásban tett útja során leírja a Haller-havasokat (Gyalui-havasok), az Öreghavast,
a Bedellői-havasokat, a Runki-szorost. Útja során barlangokat tár fel. Elsők között készítette el Kalotaszeg leírását. Főműve a Nemes Tordamegye orája, amelyet 1844-ben
adtak ki Kolozsváron. Kortársai korszaknyitó, úttörő műnek tartották. A szerző külföldi
és a nagyon szórványos magyar füvészkönyvek alapján vállalkozott a növények leírásá-
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ra. Művében nem volt lehetőség kimeríteni Torda vármegye teljes óráját. Előszavában
olvashatjuk: „Flórám koszorújába nincsenek mind béfűzve azon növények, mellyekkel
a megye díszlik, mert így éveket kellett volna egy terjedelmes munka dolgozására fordítani, mit környületeim nem engednek. Továbbá: a koszorú összefüzésiben nincs kellő dísz, szoros rend [...] Azonban: úgy hiszem, hogy a megye hegységeinek mintegy 1100
öl tengerfeletti magasságáig felemelkedő regióitól fogva, a 152 öl tf. magosságig lejtő terekig – a különböző kő és föld képeletekben, vad, szelíd, száraz, nedves és sós helyeken,
folyó és álló vizekben tenyésző növényeink közül olyanokat és annyit hoztam szőnyegre,
mellyekből minden füvész következményeket vonhat az elmellőzöttek létezésére, létezhetésére. A bemutatott növények kiválogatásában gyakorlati szempontokat követtem: a
hasznosabb, mérges, ritkább és valamely vidéket jellemző növényeket leírtam, a többieket csak megemlítettem” – írja művében. Füvészkönyvében összesen 328 faj leírását találjuk meg. Minden esetben közli a növény leírását, virágzási idejét, lelőhelyét (a települések, határrészek megnevezésével), a növény felhasználhatóságát. A leírás során sokszor
magának kellett nevet adnia a növénynek. Az úttörő munka nehézségeinek vállalására a
természet szeretete ösztönözte. Ugyancsak munkája bevezető lapjain olvashatjuk a következő sorokat: „Erdély egy virágos kert, és ennek Tordamegye feltűnő táblája – jelesen
Torda, Toroczkó és Záh környéke –, az Egerbegy feletti Kutyahegytől le a gerendi alsó
szőlőhegyig vonuló hegyoldalok, bérczélek, és az ezek alatt elterülő egerbegyi, gy. szentkirályi, lónai és gerendi rétek, növényekkel leggazdagabbak.”
Feladat. Értelmezzétek Téglási Ercsei József alábbi mondatait. „A’ mely orvos betegjének nyavajáját
nem érti, hijában tudja mind azokat a’ gyógyszereket [...], betegjét meg nem fogja gyógyítani. Igy az utazó
is, hazájának nem sokat fog használni, ha nem tudja, mi nélkül szűkölködik az, ha mindjárt üstökös csillagra ülve járná is össze a’ világot.”
Téglási Ercsei József Utazások nemes Torda vármegye alsó kerületének nevezetesebb járásaiban
(Nemzeti Társalkodó, 1937) című írásából másoltuk ki az alábbi szemelvényeket.
(Az 1242-es tatárjárásról) „Rogeriusz/ [...] azt írja, hogy Gyulafehérvártól fogva Frátáig, puszta volt az
ország. A’ hamvából feltámadott Fénix Sixadomium is, ismét düledékké változott ekkor, a’ halált elkerülhetett tordaiak pedig hegyek barlangjaiban, havasok közt kerestek menedékhelyet, kik is a’ tatárok eltávozása után feldúlt városukba visszatérvén, Sixadomium köveit, mely nem vala elég erős őket védeni, kezdik
lehordani a völgybe, épületjeik megújítására, vagy egészen új épületek készítésre.”
(1601-ben) „Básta és Mihály vajda együtt jönnek Erdély ellen, Báthori táborát Goroszlónál megverik,
’s átrohannak a Meszesen…Básta magyar hajdúi közül egy csapat Torda felé száguld ’s béüt a’ városba a’
sóaknák felől, rabolnak, fosztogatnak, gyilkolnak itt magyarok, magyarok között. Új Torda vala kitéve főleg e’ vademberek dühének, melynek lakosi közül 300-zat és Csipke Györke ősz bírájokat a’ templomban
és ennek czintermében felkonczolták, testeiket pedig a’ szent helyekbe rekesztett éhes ebekkel megétették; a’ gyászos menekhelyen kívül maradott részit a’ polgárságnak halomra ölék, elannyira, hogy Új Torda
útszái sok ideig valának büdösek helttestektől; egy sereg fejérnépet és gyermeket pedig, valamely udvarba
rekesztettek, hogy mészárlások után rabságra vihessék.”
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Jósika Miklós (Torda, 1794. április 28. –1865. február 27., Drezda)

174. Jósika Miklós

175. Jósika Miklós szülőháza

Jósika Miklós Tordán született, 1794-ben, katolikus főnemesi családból. Szülőháza a
város főterén áll, emléktáblával megjelölve. A szülőház csupán 1825-ig volt a család tulajdonában. Ekkor az apa zálogba bocsátotta, majd 1853-ban végleg a mészárosok részvénytársulatának engedte át. Édesanyja korai halála miatt gyermekkorát nem szülővárosában, hanem a család birtokain töltötte, Ófenesen, Csehtelkén, Szurdokon, Branyicskán,
középiskolai tanulmányait pedig a kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte. 1811-ben
katonának megy, részt vesz a napóleoni háborúkban. Rosszul sikerült házassága után
1927-ben Szurdokra költözik, 1831-től felváltva Pesten és Erdélyben él. Az 1830-as évektől veszt rész a kibontakozó irodalmi életben. 1847-ben feleségül veszi báró Podmaniczky
Júliát, aki élete további fordulataiban hűségesen kitart mellette. Az 1848-as forradalomban Kossuth Lajos politikáját támogatja, tagja a Honvédelmi Bizottmánynak. A világosi
fegyverletétel után külföldre menekül. Előbb Brüsszelben állapodik meg, ahol a nyomorral kell megbirkóznia. Miután vagyoni ügyei rendeződnek, 1864-ben Drezdába költözik.
Itt hal meg 1865-ben. A számüzetésben életművét tovább gazdagította.
Hamvait születésének centenáriumán, 1894-ben hozzák haza a drezdai temetőből, s
helyezik el a kolozsvári Házsongárdi temetőben. Szülőházára ugyanebben az évben kerül
emléktábla. Ez vörös márvány alapon koszorúba foglalt carrarai fehér márvány dombormű volt, a tordai születésű Abt Sándor szobrászművész munkája.
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Jósika Miklós az első modern írói életmű megteremtője. Neki köszönhető az, hogy olvasóvá tette a magyar nemzetet, olvasóközönséget teremtett a magyar irodalomnak. „A magyar
közönségnek a nagy regényélményt, regénymegrázkódtatást először Jósika adta meg, és
ebben áll irodalomtörténeti jelentősége” – írta életművéről az irodalomtörténész Szerb
Antal. A korabeli európai regényírás hagyományaihoz igazodva regényei számára Jósika
Miklós izgalmas cselekményt keresett. Ihletért leggyakrabban a történelemhez fordult,
fenntartva azonban azt a jogot, hogy az eseményeket a regény érdekeinek megfelelően
kiegészítse, átalakítsa. Hősei vagy héroszok vagy gonosztevők, akiknek tettei vagy követésükre ösztönzik vagy elborzasztják az olvasót. A kalandos, fordulatos cselekményhez,
a szélsőségeket képviselő szereplőkhöz alkalmazkodik a táj, a környezet. A cselekmény
színhelyéül a romantikus regény előszeretettel választ lélekzetállító természeti környezetet, történelmet idéző épületeket, városrészeket.
Fő művei: Aba (1836), Az utolsó Bátori (1837), A csehek Magyarországon (1839),
Egy magyar család a forradalom alatt (1852), Eszther (1853), A szegedi boszorkányok
(1854) stb.
Jósika Miklós emlékiratában olvasható a családja bemutatása.
„Atyám ez időkben a harmincz években volt, csinos, mivelt férú, kit a közügyek inkább
érdekeltek, mint a sok mást s aki ama nevezetes korban, a franczia forradalom napjaiban,
élénk gyelemmel kísérte az eseményeket. [...] Anyám, kedves, nem annyira szép, mint
kecsteljes atal, akkor 25 éves nő volt, ki most is szép fehér arczával és setét hollófürteivel
előttem áll, mintha csak kedves szemeibe néznék. Feddhetetlen erényű, atyámhoz bensőleg ragaszkodó, e mellett vidám, eszes és nyájas nő volt, kit mindenki szeretett és becsült.
Mikor én az öt évet betöltöttem, négy testvérem élt: a nálamnál egy évvel idősebb Rozália, a nálamnál egy évvel ifjabb Imre, a két éves Zsuzsánna s a még pólyában nyugvó
Samu. A legidősebb Zsigmond és a harmadik Kati már a sírban nyugodtak. [...] Még 1561ben, tehát a XVI. században élt egy Jósika, keresztnevén Albert, ki Zaránd vármegyében,
Gelvácson bírt. 1593-ban, tehát 32 évvel később, Jósika István nőül vette a fejedelemnek,
Báthory Zsigmondnak egyik rokonát, Fűzi Borbálát.
Már most, Dávid lett legyen-e Jósika Istvánnak atyja, vagy János, ezt egészen világosan kideríteni nem lehet; annyi bizonyos, hogy Istvánnak egyik vérét Jánosnak nevezték, de aki nem sok vizet zavart. [...] Jósika Istvánnak Fűzi Borbálától való a Zsigmond,
Báthory Annát vette nőül, és ettől született Gábor a, e néven első a családban. [...] Én a
régi eredetben semmi legkisebb érdemet nem látok; a legrégibb családnak lehet igen haszontalan, kenyérvesztegető a, vannak erre példák, s a legújabbnak – a tegnapelőttinek,
ha tetszik – lehetnek oly jeles tagjai, kik emelt fővel járhatnak. [...] A katonai szellem nem
csak atyámban [...], hanem bennem és aimban is megvolt; én gyermekkorom óta katona voltam, s résztvettem ama híres napóleoni hadjáratokban, melyeknek emlékezete még
oly eleven előttem.
Fiam, Miklós 14 évig katonáskodott [...], második am, Geiza, a forradalom alatt mint
főhadnagy és szazados 22 csatában vett részt. A harmadik, Leo is szagolt egy kis puskaport [...]; a negyedik pedig Gyula, most huszárfőhadnagy.”
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176. Könyv Jósika Miklósról

Aba. A regényt mind a kritika, mind az olvasók lelkesedéssel fogadták. Egyik kritikusa, Szontagh Gusztáv a következő szavakkal méltatta: Uraim, le a kalapokkal! Egy művet
van szerencsém bemutatni, mely körében elsőrendű, mióta e nyelv zeng.
A cselekmény a 16. század végén játszódik le Erdélyben, Báthori Zsigmond uralkodása idején, amikor egyre kétségesebbé válik, hogy meddig őrizhető meg az ország függetlensége a török és az osztrák hatalommal szemben. A korábbi, Lengyelország trónjára került Báthori István után Zsigmond nem tudja elfogadtatni magát az erdélyi nemességgel.
A regényben leírást kapunk a törökökkel folytatott harcokról, akárcsak a kolozsvári fejedelmi udvar eseményeiről. A történet homlokterében azonban egy, a fejedelemhez csak
lazán kötődő hős áll: Aba Olivér. A cselekmény kezdetén tivornyákba belefáradt, életunt
atalként ismerjük meg. A szerző valójában az ő jellemének alakulását kívánja példaként
olvasói elé állítani, bizonyítandó, hogy az ember képes önmagát megváltoztatni. „Egy lélekrajzot adok itt az olvasó kezébe. Célzása komoly s oda megy ki, hogy erős akarattal
minden aljast le lehet győzni, hogy a tökély útja nehéz, számtalan visszaesések vannak
a megszokott rosszra: de végre lelki erő diadalt nyer, ha tud akarni” – írja a szerző a mű
bevezető soraiban. A regény váratlan, izgalmat keltő fordulatai mellett ez a példázat tette
máig népszerűvé Jósika Miklós regényét.
Egy, az erdőszélen talált kisgyerek irányában felébredt felelősség, a titokzatos, a törökellenes harcokban férasan küzdő édesanya iránt fellobbanó szerelem téríti új utakra
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Aba Olivért. A regény végén a közügyekben szerepet vállaló, tehetségét országának felajánló, kiegyensúlyozott felnőttként válunk meg tőle.
Feladat. Az alábbi részletben gyeljétek meg a cselekménybonyolítás, a feszültségkeltés romantikus eljárásait. Jellemezzétek az írói szóhasználatot. Mi a szerepe a felkiáltójel és a három pont gyakori használatának?
„Nemsokára Péter kilépte után a Villám fakója kapará a földet s nyeríte harsányul künn. Egy csinos,
atal ember lépett ekkor a sátorba; zöld köpenyeg volt rákerítve s fejét egyszerű veres süveg födé.
– Te itt, Izidóra! – kiált föl Aba – jó lélek! Fakód épen jött haza, holnap visszavezettetem, ma még
lakjék jól az én abrakomból. De mi hozott ide?
Izidóra letéve köpenyegét s a besugárzó tűz fakó fénye világítá csinos termetét, részvéttel közelíte
Abahoz. – Kegyed sebet kapott – mond –, s engem nyugtalanság hoz ide. Mély-e a seb? Istenem! Hogy
ezt mindjárt észre nem vettem, még a csatahelyen bekötöztem volna. Mennyi vér veszhetett el azóta!
– Nyugtasd magad!…a seb csekély. Oldd le a köteléket, nézd meg, Gyárfás után küldöttem; de a te kis
gyöngéd kezed, hív lélek, jobban, szelídebben fog azzal elbánni.
Izidóra azonnal ruhacsomót vevén ki kebléből, azt a szőnyegre tevé s a sebnek kötelékét gondosan leoldva, műértőleg s határtalan gyöngédséggel kötözé be azt újra. – A daganatra jó lesz e füveket megfőzetni – mond, egy csomóra mutatva –, reménylem, Gyárfás gyógymódomat helyben hagyandja. Ezt a párnát
kissé föllebb emelem. Igy, most csendesen legyen!…Fáj-e még? – kérdé Abara hajolva. – Egek! Én odavagyok! – kiált, egyszerre összedőlve.
E pillanatban sivított egy nyílvessző Abanak feje fölött a sátron keresztül; az első Izidórát találta.
– Hah! Mi ez? – kiált Aba, felugorva – Izidóra, jó lélek! Mi lelt?…Egek! te vérzel…Segítség!
Künn nagy lárma támadt; több szózat hallatszék s köztök vad káromlások. Aba felölelve Izidórát, ki
alig pihegé: – Az atyámat, oh Olivér!…a am!…egek! hogy kell meghalnom anélkül, hogy őt lássam! – Itt
elállt szava s halálsápadtság futá el arcát. Aba az ágyra helyezé.
– Megállj, lator! – szólt egy ismerős hang a sátor előtt.
Aba kirohant. Péter, Gyárfás s Betlen tarták torkon fogva a gonosztevőt, ki a sátorba lőtt s nyílveszszejét, mint ki jól tudja a járást, egyenesen az ágynak irányzá.
– Ki vagy! – szólt Betlen – Olivér! Találva vagy-e?
– Bár inkább én lennék! – mond Aba a legmélyebb fájdalommal – én sértetlen maradtam. Jer, Farkas! Segíts; szegény Villám odavan, talán nem él már!….S te, Péter, siess a Deli Markó sátrába; ott a völgyben van alant, jobbra, a fejedelem sátorához alig háromszáz lépésnyire; a zöld lobogóról megismered.
Vedd legjobb paripámat, siess!…Ezen orgyilkost vigyétek Peredhez; életével felel róla.
– Izidóra, oh! – mond dühösen a gyilkos –, Izidóra, s nem te, Aba? – Oh, pokol! Hogy hibázhaték
így! Izidóra! – rebegte – te vagy találva? Te, akinek életéért ezret vetnék pokolra!…S te élsz, Aba! Te, kire
irányoztam a nyilamat. – S ki akará magát szabadítani az őt körülfogó sokaságtól.
– Ez Dandár – hangzott ki a sátorból alig hallhatólag. – Oh irtózatos! …Hála neked, Isten, hogy engemet talált.
– Ni vigyetek! – mond Dandár, őrült szemeket vetve maga körül –, hadd lássam egyszer még, egyetlen
egyszer!…Ah, Izidóra! átkozott legyen az óra, melyben ívemet faragták! átkozott a kéz, mely azt feszítette!
s átkozott ezerszer te, Aba, kire irányoztam s kiért Izidórának kell vesznie.
Borzasztó volt Dandárt látni, kivel többen tíznél küzdöttek, s mégis alig bírtak vele.
Dandár a nagy erőlködésben lankadni látszatott, nem küzde többet; szemei kidagadtak, tajték borítá
ajkait, alig szólhatott. – Ah! – mond – álljatok meg, egy percig csak! Látjátok, én csendes vagyok, mint egy
gyermek; én nem teszek semmit! Kössétek hátra a kezeimet – folytatá, bánatosan körüljártatva szemeit s
hátratevé kezeit –, én tűröm, mint a bárány!… Ah, csak még egyszer vezessetek lábaihoz, hogy a port csókoljam le saruiról, hogy még egyszer nyugodjék szeme rajtam, ha haraggal is. Ássátok ki egyik szememet,
hogy lássam pillanatig a másikkal! Aztán – mond vadon fölkacagva – legyen a tietek az is!
Újra körülfogták Dandárt, s hurcolni kezdték a sátor elől; dühösen védte magát, nem kiáltott, nem ordított, egy bőgés neme volt, ami mély torokhangon gomolygott ki melléből, rémítve s iszonyítva. Így tudták nagy bajjal távoztatni.
Aba, Betlen s Gyárfás azonközben a sátorba léptek. Aba leírhatatlan tekintettel függeszté szemeit Izidórára. – Oh, te hív, te jó lélek; érettem kelle neked ily atalon elveszni! De nyugodjál meg, ad az
enyém, s az enyém marad, míg élek!… Oh, Gyárfás! Mindenem a tied, ha megmented.
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Izidóra fölveté szemeit, valamit rebege, de érteni nem lehetett.
Gyárfás azonnal dologhoz látott. Csendesen emelé ki oldalából. Izidóra összeszorítá ajkait, de egy sóhaj nem rebbene fel azokról. Gyárfás megvizsgálta sebét s azt gondosan bekötözte. – A seb még gyógyítható – biztatá Izidórát –, csak csendesen, kedves kisasszony! Itt e cseppek enyhítni fogják a seblázat is.
Izidóra hitetlenül rázta fejét, s kezét Abanak nyújtá: – Érzem – mond –, hogy meghalok! Oh, Olivér, te élj!… Isten, hálát adok neked!… Légy atyja Zsigámnak – folytatá, alig rebegve. S azon hölgy, ki vad
tűzzel veve részt a csatákban, ki minden egyéb volt, midőn kopjáját robbantá ki, csak asszony nem; kinek
ugar lelke csak fér-örömet ismert, hölgy csak gyengeségeiben volt, oly szelíd, oly egészen női, oly érzékeny lőn e pillanatban, s arcán oly gyöngéd kifejezés alakult, hogy benne senki nem ismerhete Villámra.
Olivér egy indulat-eleggyel, melyre nincs nyelv, függeszté szemeit a szép, most valóban nőileg szép
hölgyre, megfogván kezeit. – Légy nyugodt! – mond lágy hangon –, reménylem, sebed nem halálos, csak
légy nyugodt!
– Oh, am, oh, kedves Zsigám! kedves kis szőke fejecském, a te szelíd, jó szemeiddel… Istenem, de távol, s milyen távol vagy tőlem! Ki fog téged oly hévvel szívéhez szorítni, mint én!
– Csendesen, kedves, jó lélek! Kedves Izidórám! Te élni fogsz: de mindenesetre Zsigának, az én Zsigámnak atyja lesz. Az Isten előtt ígérem én ezt neked, esküim legszentebbikével.
– Oh, Olivér! A te Izidórád… a te ad… egek!… a te Izidórád… én a véres Villám… a vad Dandár ágyasa,… a név rény, szemérem nélküli Izidóra, ah, szív repedj meg! Légy üdvös nekem, oh, halál!… Én éltem…
Igen, oh, igen, én éltem!… Lángolva emelte szép, elhaló szemeit Olivérre, s keblére szorítá kezeit, s mély
fohász emelkedék… nem kebléből, hanem lelkének izzó mélyéből, s pillái elfödék szemeit, arcán olvadékony halványság sápadt körül, s lehelete föl látszék akadni… Ő elszenderült, vagy ájult, vagy meghalt.
Márványkép volt, melynek hideg vonalain látszék nemesültebb lélek lebegni.
Így nyugodt ő. Olivér nyugtalan járt sátrában. – Gyárfás! – mond – kívánj, amit akarsz, de mentsd
meg őt! Egy kín fűzi össze minden idegemet, oly hatalommal, milyet e szelíd indulatban nem gyaníték.
– Uram! – szólt Gyárfás halkan s komolyan – legyen férú! Szoktassa elméjét azon képzethez, hogy
ő megszűnt élni.
– Megszűnt! – mond Olivér elhalványodva.
– Nem még – felelt Gyárfás –, de két óránál többet nem merek neki ígérni. Aba szótlan mereszté szemeit váltva Gyárfásra s Izidórára.
– Ily atal, ily keccsel teljes, ily hív!… S két óra! – mond mély érzékenységgel szavában – s érettem!…
Oh, ez fáj! És keserű nagyon.
– Talán jobb volt így – szólt Betlen, kezét nyújtva Abanak. – Te szeretted, igen, Olivér, ne tagadd, te
szeretted! S mire vezethetett volna ez?… Ő boldog! Fiát elfogadtad; utolsó óráit közeledben tölti a kedves,
érdekes teremtés!
– Farkas, te kegyetlen vagy, hideg okosságod e borzasztó perceken szívem metszi át. Szerettem vagy
nem, mit tudom én azt most… Egy atya, egy barát vesztesége irtózatos! S mi minden érzés, egybehasonlítva azon példátlan ragaszkodással, melyet e szerencsétlen bizonyított irántam! Te szívemet ismered,
barátom! Tudod, minden redőiben titkát, s mit önmagam előtt rettegek fölnyitni, tárva áll előtted. Igen,
szerettem, mint jóltevőt a leghálásabb szív szerethet, mint barátot a legforróbb barát, s éltem hosszú évei
nem lesznek képesek elfelejtetni velem ezen egészen eredeti teremtést!
A szőnyegre ült Olivér, közel Izidórához: testi fájdalma, sebe el volt feledve; néma, szótlan tűnődés
nehezedett lelkére.
Izidóra szunnyadni látszék, Betlen eltávozott, az orvos maradt egyedül Olivérrel.
Aba fölkelt. Úgy tetszett, mintha valami fontos tárgy foglalná el elméjét: egy helyre szegzé szemét…
s különös, hogy arcán néha-néha örömsugár villant keresztül. Nemesnek, szerfölött nemesnek kelle ezen
örömnek lenni; mert az Aba arcának kifejezése oly nyugodttá, oly érdekteljessé vált, aminő talán sohasem volt. [...]
– Izidóra! – mond Aba lelkes tekintetét nyugtatva a beteg leányon, részvéttel teljes hangon – tudsz-e
nagy örömet elbírni?
– Örömet? Egek! Talán am! – mond, s arcát lángoló öröm sugárzá körül.
– Nem! – felelt Aba ráhajolva – ad az én am! Ő boldog leend! s talán érzékeny szíve megrepedne,
ha anyját így szenvedni látná. Ő nincs közel, s ez talán jobb így…
Izidóra elnémult. – Igaz – mond kis szünet utána –, én kegyetlen valék vágyammal, őt sírni látni…
Oh, az elébb ölne meg!
– Nem volt-e valaha egy titkos óhajtásod, Izidóra, vizsgáld meg lelkedet, s el tudnád-e bírni annak
teljesülését?
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– Nem, nem! – mond Izidóra, tagadólag intve fejével –, nem olyan, mely rögtön teljesülhetne.
Olivér szívéhez szorítá kezeit Izidórának; szava elállott, mintha nem merne, vagy nem tudná kimondani, ami a lelkét hullámoztatja.
Izidóra ámuló tekintetet függesztett reá.
– Izidórám – folytatá Olivér –, legyél nőm! Agyj atyát adnak, s engedd, hogy nevemet viselhesse
azon lény, kinek annyi hálával tartozom… légy nőm!… – s lehajolt rá s egy csókot nyomott ajkaira, s az érzéstől elfogódva némán tekintett reá.”

Finta Károly (Várfalva, 19. század)
A színháztörténet tartja számon. Várfalván született. A néger című, Jósika Miklós
Könnyelműek című regényének színpadra átírt változatát a pesti Nemzeti Színház 1846.
okt. 28-án adta elő. Magyar nyelvre ültette át Victor Hugo Hernani című drámáját.
Kemény Farkas (Alsódetrehem, 1779–1852. január 4., London)
1990-ben, az Aranyosvidék című lap indulásakor Geréb Dániel, ótordai református
lelkész tanulmányban vetette fel a kérdést: Miért választotta Pető Sándor Tordát? A
kérdés valóban indokolt, mi azonban a szerző tanulmányából csupán a Kemény Farkasra vonatkozó információkat emeljük ki. Egyike volt azoknak, akiket Pető Tordán közelről ismerhetett. Családja nemesi család, s évszázadokon keresztül Erdély szabadságának harcosa. Édesapja Kemény Lajos, jegyző, a vármegyei élet hangadó vezetője, édesanyja, Wesselényi Júlia, Erdély másik kiemelkedő családjának leszármazottja. Tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban fejezi be, majd katonai pályára lép. Visszajövetele után
a Wesselényiek aranyosgyéresi birtokán telepszik meg, majd megvásárolva a Telekiek
tordai házát, a városba költözik. 1844-től a politikai élet aktív résztvevője. Szónoklataiban, beszédeiben a szabadságeszmék elkötelezett híve. Kossuth Lajos követője. A városban tartózkodó Szabó Lajos segítségével az 1848. április 10-én a főtéri református templomban tartott vármegyei gyűlésen eszméik diadalmaskodnak a konzervatív erők fölött.
1848-ban, 52 évesen hadba vonul, Bem József oldalán harcol. A szabadságharc elbukása
után a Wesselényiek zsibói udvarába húzódik vissza, majd Kossuth Lajossal együtt a menekülést választják, Londonba távoznak. Bízik a forradalom újraszervezésében. Tervei
végrehajtásában azonban váratlan halála meggátolja. Sírja a szabadságharc emigránsai
számára megvásárolt temetőben van, London mellett.
Hegedűs Sámuel (Torda, 1781. szeptember 1. – 1844. április 29., Szászváros)
Csetri Elek kutatásaiból van tudomásunk arról, hogy Torda szülötte volt Kőrösi Csoma Sándor nagyhírű tanára, Hegedűs Sámuel. A kollégiumot Nagyenyeden végezte,
1807–1708-ban Göttingában járt tanulmányúton. 1810-től Kolozsváron pap, teológiai tanár. 1814-ben hívták meg Nagyenyedre. Itt rektori munkája idején nyomdát alapított.
Egyházi és ünnepi szónoklatai révén Erdély kiválóságainak sorába emelkedett. 1932-ben
a magyar Tudós Társaság levelező tagjává választotta. A kollégium tanáraként támogatta
Kőrösi Csoma Sándor szándékát, s maga is fokozta a történelmi múlt iránti kíváncsiságát.
Munkái: Hegedűs Sámuel poétai próbái. I–II. Kolozsvár, 1837
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Kemény József (Aranyosgerend, 1795. szeptember 11. – 1855. szeptember 12, Aranyosgerend)
Történész. Édesapja báró Kemény Farkas, édesanyja gróf Batthyány Teréz. Gimnáziumi, majd jogi tanulmányait Kolozsvárt végezte. Apja előírása szerint különböző hivatali
funkciókat vállalt Kolozsvárt, Bécsben, Nagyszebenben (törvényszéki ülnök, kancellista,
kincstári titoknok, kormányzósági tanácsos).
Fiatalkorától gyűjtötte, másolta és csoportosította az Erdély múltjára vonatkozó dokumentumokat. Mintegy 12 ezer forrást gyűjtött össze, ezek egy részét hat kötetben tette közzé. 1834-től kizárólagosan a tudománynak élt, aranyosgerendi kastélyában. Több
nagy összefoglaló munka szerzője. Megírta az erdélyi kormányzóság, az erdélyi katolikus egyház, az erdélyi kereskedelem történetét. Tanulmányait a Tudományos Gyűjtemény, az Erdélyi Nemzeti Társalkodó, az Új Magyar Múzeum, a Tudománytár közölte.
Kéiratokból, érem-, ásvány-, régészeti gyűjteményből álló gazdag hagyatékát a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesületre hagyományozta. Előbb a Magyar Tudós Társaság, majd
a bécsi és a párizsi akadémia avatta tagjává. Síremléke az aranyosgerendi temetőben áll.
Brassai Sámuel (Torockószentgyörgy, 1797/1800–1897. június 24., Kolozsvár)
A Brassai család az 1600-as évek végétől élt Torockón. A család egyik (Sámuel nevű)
sarját 1789-ben az iskola tanítómestérévé választották. A faluval támadt koniktus miatt
azonban tíz év után megvált a falutól, s a szomszédos Torockószentgyörgyre költözött át,

177. Brassai Sámuel szülőháza, Torockószentgyörgy
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tanítónak, majd a következő évben papnak választották meg. Újabb nézeteltérés miatt a
család innen is továbbköltözött, Alsó- és Felsőszentmihályra. Papi ténykedését itt folytatta 1837-ig, amikor villámütés oltotta ki életét. Holttestét a templom kertjébe temették el.

178. A polihisztor

Torockószentgyörgyön 1800 júniusában született meg a lelkész család második gyermeke, ifjabb Brassai Sámuel. Közvetlen környezete alkalmas volt arra, hogy korán megtanuljon írni, olvasni, zongorázni. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte. Ifjúkorát az alsó-, felsőszentmihályi unitárius parókián töltötte. Ezután
előbb magántanárként dolgozott, 1837-től hivatalosan is tanárrá lett. Tudósként kora
minden tudományágát művelte: lozófus, nyelvész, nyelvművelő, műkritikus, természettudós, botanikus, zikus, matematikus, pedagógus, zenekritikus és zeneszerző, műfordító, szerkesztő volt.
Élete kereken száz évig terjedt. Sírja a kolozsvári Házsongárdi temetőben található.
Élettörténet Mikó Imre írta meg 1971-ben, Az utolsó erdélyi polihisztor címmel. Munkásságáról, eredményesiről számtalan tanulmány emlékezik meg.
Feladat. Látogassatok el Brassai Sámuel életének helyszíneihez. Szülőháza falán emléktábla őrzi emlékét.
A könyvtárban keressétek meg Mikó Imre Az utolsó erdélyi polihisztor (Bukarest, Kriterion, 1971)
című könyvét, s olvassátok el a polihisztor ifjúkoráról szóló fejezetet.
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Aranyosrákosi Székely Sándor (Székelykál, 1797. szeptember 13. – 1854. január
27., Marosszentkirály)
Kora irodalmi és vallásos életének neves alakja. Unitárius papi családból származott.
A székelykeresztúri középiskola elvégzése után, 1814-től a kolozsvári unitárius főiskolán
teológiát, emellett jogtudományt tanul. 1820-ban beiratkozott a bécsi evangélikus teológiára. 1822-től Tordán, 1832-től pedig Kolozsvárt unitárius pap és gimnáziumi tanár.
1845-től unitárius püspök. A halál püspöki körúton érte.

179. A tordai unitárius parókia

1816-tól munkatársa volt az Erdélyi Múzeum című, Kolozsvárt megjelent folyóiratnak. Szépirodalmi, történészi és egyháztörténészi munkássága tette ismertté. Történeti munkája: Erdélyország történetei hiteles kútfőkből (1845). Egyháztörténeti munkája:
Unitária vallás történetei Erdélyben (1839). Irodalmi műveinek nagy része Tordán íródott. Műveit a verses formájú eposzban írta meg. A Hebe című almanach 1828-ban közölte a Székelyek Erdélyben című eposzt. Ugyanebben az évben a Koszorú című lapban
jelent meg a Mohács című, 4 énekből álló elbeszélő költemény. Eposzt írt a honfoglaló Árpád fejedelemről és Hunyadi Jánosról.
A Székelyek Erdélyben című eposz a székelyek honfoglalását mutatja be. A 19. század
meggyőződése szerint Aranyosrákosi Székely Sándor is a hunoktól és a szkítáktól származtatja a székelyeket. Attila birodalmának összeomlása után egyik a, Irnák a hun nép
maradványaival Erdély hegyei között keres új hazát. Haddur, a székelyek nemzeti istene
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pásztor képében jelöli ki földjüket az Olt és a Maros kútfejénél, Alirán királylány országában. A királylány kezére és országára Kaimbár dák fejedelem áhítozik, de Irnák legyőzi
vetélytársát, és elnyeri a szép ország szép királynőjének kezét.
Olvasmány.
A székelyek Erdélyben (Részlet)
Öszvejövének azért a Hősek tartni tanácsot,
Fegyverben párducz-bőrrel nagy vállakon, és ott
Úzon elébb dörgő hangon kezdette beszédét:
„Sczythák, honyszerzők, hadrontók, népeket őrzők!
Nincs földünk, miután nagy Atilla kihalva előlünk,
Villongás s testvérviadalban erős birodalma
Öszveomolt, s megbírt sok Nemzeti pártot ütének,
És ait haddal tüzelék egymásra kikelni.
Gyengék, rontottak, vagy térjünk vissza hazánkba,
Vagy ha nem, itt földet víván békébe maradjunk,
Avvagy erősb és több Nemzetnek birtoki honján
Versengvén végkép megemésztetik e kicsiny őrnép;
Vagy kéntetve Urat szolgáland s rabkenyeren él,
Hadgyőző Eleink hív fényét ködbe borítva.”
Szót végezve leült. Felkölt Zámbor a Kálnok,
És rezgő hangját ekként intézte feleihez:
„Honnyosok, Országot fundálók, harcra serények!
Halljátok szavamat! Térjünk haza régi Előink
Országába, nehéz rontott Nemzetnek erősek
Harcaiban kétes viadallal szerzeni honnyot.
Mert bár hadra hevült Honnyost rettenteni nagy mív,
Hölgyeiért haza, s Isteniért dulakodva kietlen:
Ámde csekély hadi nép megrontatik a nagy erőtől.
Mi harcolva halunk, feleségink férjtelen, árván,
Gyermekek és öregek, rablóknak préda leendnek.”
Végzé s a zuhogó sereg égre emelte robajját,
És készült haza, és buzgón kísztette Vezérit.
Felkele most Irnak, s így monda Vezéri szavával:
„Népvezetők, hadban bölcsek, sereg őrjei, Sczythák!
Vajh mi okon térnénk Eleink vad földire vissza.
Jég és fergeteg honnyába, sovány bércekre.
Hős Eleink kijövének; ez ok kísztette kijőni
Éjszakról bőv és termékeny földre lakozni,
Kincsel, vértemelő borral gazdagra, nemesre,
És örökül hagyták unokáknak, s bírni sajátul.
Térjünk vissza nehéz úton sivatagba, derékből.
Így öregink és gyermekeink elhalnak epedten,
És keveset vezetendnek elérvén honyba Vezérink.
Most hát én egyebet mondok, ki-ki tartsa eszében,
Földet elébb fával, terméssel gazdagot, és jó
Folyamokat, békés helyet vizsgálni tanácslom.
Frigyet szerzek erősb népek Fejedelmivel, avvagy
Hogyha különben nem, vérrel kell szerzeni honnyot.
Hölgy, öreg és ifjak fegyvert ingatni tudó nép,
Egy dandárban előálland többítni hatalmunk,
S mi vad oroszlányként kölykért tusakodva, csatázunk,
És vagy lakföldet vívunk, benn lakni maradván,
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Vagy honny nélkül ellehetünk, hadban oda veszvén.
Esküszöm én legelébb, hogy kész leszek élni tinéktek,
Kész meghalni. Ti is vérfrigyet kössetek együtt,
S Honnyunkért fegyvert ingatván, célra siessünk.”
Mint mikor éjszak erős zivatarja csap által az erdőn,
A tölgyek zúgnak, távolra kihallik az árzaj:
Így zúgott a nép, a hang riadozva csapongott,
Végezvén Irnak seregéhez szólva, beszédjét.
Elláták és elszánák letelepleni nyugton.
Ekkor száz kémet nevezének menni le és fel
Halmokot és tereket szemlélni – annakelőtte
Zágon, Haddurnak Fő-Papja, beszéleni így kezd:
„Haddurnak védett ősnépei, Istenimádók!
Hős Eleink mikor a Méotisz partjain által
Jöttenek, áldozatot tettek mennybéli jutalmul
A hadakat vezető Istennek s céljokat érték,
Mert Isten védé: nagy dolgot kezdve mi is most
Áldozatot rakván, Haddurt tisztelve, könyörgjünk.”
Így szólott és Isteninek botjára könyökle.
Visszafelelt Irnak s így hangza vezéri szavával:
„Botviselő Fő-pap, haddurnak titkait őrző!
Légyen akaratodként a szent szer gyűlni parancslom
Népeimet: könyörög, s frigyet teend minden ezennel,
És osztán bizakodva, segített célra siessünk.”
Monda s parancsot adott bégyűjteni népeit. Érc kürt
Harsoga szét a nagy térségen, jött az özön nép,
S görbe karét állott. Zágon, mély csendben előment,
Hozva lovat ragyogó zablán, leütötte süvöltő
Bárddal, szent vérét csészékből földre leönté.
És könyörögve borult Haddur képének elébe.
„Haddur! Népvezető, Schythák őrzője, Hadisten!
Áldd meg Hadnagyaink, Népünknek fegyverit áldd meg,
És vigy békében boldog hony földire lakni!”
Most pedig egy jelemény úszott fenn nappal: az égen
Tűz gomb, nyúlongós szikrák hullámit omolva.
Fen kele a seregek fejinél, s ált tartva keletre,
Lengvén hosszan elő tartósan, végre megálla
Napkeleten, sűrűn lángolt, a mennydörgő hang
Távol halla midőn elpattant s tüze elhunyt.
Láták a jeleményt s hogy menybeli volna, gyaníták.
Felkele most Zágon s eként szólt a sokasághoz:
„Hadnagyok, ősnépek, Haddur kedveltjei! Nemde
Égi tanács nélkül jelemény-fényt lát a halandó?
Mostan azért mondom, minden szavamra gyeljen;
Isteni jel, honnyunk mutató fény – menve keletre
Nyugotról. Haddúr látványul adta előnkbe,
Arra keresni hazát, ottan letelepleni intvén,
És ha hiszünk Isten jelinek, bizkodva kövessük.”
Szót végezve leült. Irnak kezdette beszédjét:
„Jól van, mennybeliek kedveltje, szavadban erő van.
Hisszük az isteni fényt, indulunk menni utána.”
Mindezek így menvén véghez, jelt hangza az érc kürt.
Hallák a seregek s készültek, mént zaboláztak
A lovagok; rendben állott a Sczytha labancság,
Állva gyelmeztek fejedelmek hősi szavára,
Míg osztán indulni szaruk s kürtek recsegének.
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Kérdések. Kik a szereplői a fenti eposz részletnek? Honnan származik az Uzon, Kálnok, Zágon személynév? Milyen áldozatot mutat be a főpap a hadak urának? Miért? Mire alapozva jelenti ki Irnak, hogy népének főpapja „mennybeliek kedveltje”? Ismertek-e további történeteket, amelyekben a kiválasztott népet égi jel, vagy az égiek által küldött állat vezeti el az új lakóterületre? Állapítsátok meg, milyen verselésben íródtak az alábbi sorok:
Most pedig egy jelemény úszott fenn nappal: az égen
Tűz gomb, nyúlongós szikrák hullámit omolva.

Paget János (Loughborough, 1808 – 1892. április 10, Aranyosgyéres)
Tudós, közíró. Orvosi tanulmányait Edinbourghban végezte. Kapcsolatba került
az erdélyi arisztokratákkal, hatásukra megiskerkedett Magyarországgal és Erdéllyel, s
Aranyosgyéresen telepedett le. Bem József mellett részt vett az 1848–1849-es szabadságharcban. A bukás után feleségével Angliában keresett menedéket. 1855-ben tért vissza, s
bekapcsolódott az erdélyi intézmények életébe (Erdélyi Unitárius Egyház, Erdélyi Gazdasági Egylet, Magyar Történelmi Társulat), szerepe volt az erdélyi lótenyésztés, a szőlészet
és borászat fellendítésében. Tudósításait angol és magyar lapok közölték.
Aranyosgyéresen hunyt el, holttestét Kolozsvárt helyzeték örök nyugalomra.
Aranyosgyéresi kastélya ma is áll. Emlékére a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
2009-ben emléktáblát állított.
Kiss Mihály (Torda, 1809. április 28. – 1889. január 21., Árkos)
Vargyason, Homoródalmáson, Székelykeresztúron tanult. 1926-tól Kolozsvárt unitárius teológiai és jogi tanulmányokat folytatott, majd Marosvásárhelyen joggyakornok
volt. 1835-ben pályát váltott, előbb Székelyszentmihályon, majd Árkoson unitárius lelkész, esperes. Három kötete, több prédikációja látott napvilágot.
A székelykeresztúri kollégiumban ismerkedett meg és barátkozott össze Kriza Jánossal, a későbbi püspökkel, a székely népköltészet első nagy gyűjtőjével. Az évtizedek során
feljegyzett adatokat Kriza Jánosnak, régészeti és történelmi feljegyzéseit Orbán Balázsnak adta át felhasználás végett. A szabadságharc bukása után meghurcolták. Árkoson
hunyt el 1889. január 21-én.
Értékelés: A székely nyelv sajátságait gyűjteni kezdette volt önállóan, mert a székelyeket szélesen ismerte s meg is gyelte gyermekkora óta. Gyűjteményét később nemcsak átadta mindenestül Kriza Jánosnak, hanem azután is jobbkeze felőli szárnysegéde lett mindvégig… A Vadrózsák minden osztályában szerepel gyűjteménye. A szólásmódok csaknem egészen tőle kerültek. (Sándor János)

Kagerbauer Antal (Torda, 1814. június 5. –1872. október 5., Torda)
Műépítész. Családja feltételezhetően Abrudbányáról költözött a városba. Pályáját Kolozsvárt, Winkler György építőmester mellett kezdte. Felszabadulása után külföldi vándorútra indult. 1832–1834 között Pesten vagy Bécsben politechnikai intézetben szakismeretekre tesz szert. 1939-ben európai tanulmányútra indul. Az olasz városok reneszánsz
építészete meghatározó hatással van rá.
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Mestere halála után örökébe lép. Az ő nevéhez fűződik a kolozsvári kétágú református, a szentpéteri templom végső formába öntése, a gyalui református templom megépítése, a kolozsvári városháza megtervezése, a zsibói Wesselényi kastély befejezése, a bonchidai Bánffy kastély, a marosújvári Mikó kastély átépítése, az alsó- és felsőszentmihályi
Miske kastély és sírkápolna, az abrudbányai református templom terve. Tervezett és épített magánházat, kaszárnyát, templomot, hidat, kutat, vízvezetéket, istállót, renovált bástyát, kórházat. Ő készítette el a koppándi udvarház restaurációs tervét. Építészi stílusát a
klasszicizmus tiszta vonalvezetése, a romantikus művészet szellemisége határozta meg. A
romantikus stílusban készült kolozsvári síremlékek közül kiemelkedik Debreczeni Márton bányamérnök, Bölöni Farkas Sándor síremléke, Mikó Imre feleségének sírboltja. Az
ótordai temetőben épült Szentpéteri-síremléket B. Nagy Margit művészettörténész a következőképpen írja le: „Homlokzata faragott kőből való: a megmagasított középrészt várakra jellemző pártázat zárja le, mint a Mikó-kripta esetében, s kétoldalt két alacsonyabb,
ugyancsak faragott kövekből épített masszív pillér szegélyezi. A pillérek egy kissé kilépnek a fal síkjából, és felső részüket erősen prolált párkány zárja le.” Az ótordai temetőben Hátskuj József (megh. 1849), Klug Zsuzsanna (megh. 1856), Gajzágó Flórika (megh.
1860), Tarsoly Gergely (megh. 1861) síremléke szintén Kagerbauer Antal kezének munkája.

180. Kagerbauer Antal munkája az ótordai temetőben
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Gáspár János (Torockószentgyörgy, 1816. október 27. – 1892. március 6., Nagyenyed)
Iskolaszervező, pedagógus, tankönyvíró.
1816. október 27-én született Torockószentgyörgyön. Tanulmányait szülőfalujában,
Torockón és – szolgadiákként – Nagyenyeden végezte. Apja korai halála miatt nevelői állást vállalt. Tanítványait kísérve bejárja Erdélyt, Budapestet, Ausztriát és Németországot.
1845-ben Fűzérkék címmel tájszógyűjteményt jelentet meg. Ugyanebben az évben Kolozsváron megalapítja a pedagógusok Nevelői Körét. 1847-ben kiadja a 7–11 évesek számára szerkesztett Magyar Olvasókönyvet, valamint a 3–7 éves gyerekeknek írott Csemegék című szöveggyűjteményt. Mindkét válogatás több kiadást ért meg, s a népiskolai oktatás alapkönyvének számított. 1852-ben a kolozsvári református tanodába nevezik ki a
magyar irodalom és az oktatás-nevelés tanárának. 1855-ben megválasztják a református
tanítóképző igazgatójává. 1858-ben ezzel az intézménnyel együtt Nagyenyedre költözik, s
13 éven keresztül az iskola igazgatója. Ezt követően 23 éven át b. Eötvös József közoktatásügyi miniszter megbízásából Alsó-Fehér és Küküllő megye tanfelügyelője.
1892. március 6-án hunyt el. Holttestét Maroscsúcson helyzték végső nyugalomra.
Hagyatékát (írásai, könyvei) a nagyenyedi dokumentációs könyvtárban őrzik.
Kőváry (Kővári) László (Torda, 1819. július 7. –1907. szeptember 25., Kolozsvár)
Író, történetíró, a statisztika tudományának megalapozója. A Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja.
Tordán született 1819-ben. A Kolozsvári Református Kollégium Jogakadémiáján tanult, 1842-től gyakorló jogász. 1848-ban megalapította a kolozsvári Ellenőr című lapot,
Kossuth Lajos és Bem József közelében dolgozott. A Pesti Napló munkatársa. Erdély történetére, művelődéstörténetére és demográájára vonatkozó forrásokat tárt fel. Ismerte
a gestákat, a hazai és külföldi krónikaírók munkáit (Thuróczi János, István Miklós, Szamosközi István, Bonni, Bethlen Farkas), az erdélyi emlékiratirodalmat (Kemény János,
Bethlen Miklós). Jókai Mór szerint „Erdély földjének minden foltját ismeri, a legtávolabbi idők történelmi hagyományaival.” Elsőnek gyűjtötte össze a szájhagyományból és
történeti forrásokból az Erdélyre vonatkozó történeti mondákat, s Száz történelmi rege
címmel közzétette őket. E gyűjtemény szolgált forrásul Orbán Balázs számára, székelyföldi útleírása elkészítésekor. Ugyanebből a forrásból válogattak a kalendáriumok, olvasókönyvek szerkesztői is.
Főbb művei: Székelyhonról (Kolozsvár, 1842), Erdélyország statisztikája (Kolozsvár,
1847), Száz történelmi rege (Kolozsvár, 1857), Erdély történelme (hat kötet, Pest, 1859–
1866), Magyar családi és közéleti viseletek és szokások a magyar nemzeti fejedelmek
korából (Pest, 1860), Erdély története 1848–49-ben (Pest, 1861). Elsőnek jegyzett fel
sporttörténeti adatokat.
Alább Kőváry László Erdély történelme című munkájából olvashattok részleteket. A
szemelvény a frissen Torda mellé telepített aranyosszékiek első harci tettét, vitézségét
meséli el.
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(V. István) „Az utolsó erdélyi herceg, Isván, 31 éves korában érte el vágyát, a királyságot, 1270-ben. [...]
Rövid uralkodása alatt, úgy látszik, meg kívánta mutatni, hogy a zászlóját követők tetteiről király korában se feledkezett el. A kerczi apátság kiváltság, mit mint herceg 1264ben adott, mint király 1272-benb megerősíté. Mint igénylik, ő emelé várossá a neki jó
szolgálatokat tett Kolozsvárt. [...] A székelyket sem feledte el. Aranyosszéket, melynek területe addig Torda-várhoz tartozott, nekik ajándékozza; mégpedig mint egy későbbi oklevél mondja, a kézdi székelyeknek [...] egy szünetelen rajzó méhkast állított a magyar elem
számára. [...]
Ily nemes foglalkozások közt veszi IV. László király a hírt, hogy a Moldvában maradt
kúnok, kiket Magyarhonba telepedettek is segíthettek, felkeltek, s Erdélyen át Magyarhon fele tartanak. László, ki mint egy Alcibiades, ha vészt látott, elveté a kéjpohárt, fegyvert ragad, csatára száll.
A nyomuló kúnok Erdélyben a fennebb látott hatalmas Loránd vajdát találták, ki addig is, míg a király, ki 1282. Au. végén Csanádról indult, megérkezett, őket fenntartani
igyekezett. A király és vajda lelkesült serge csakhamar egyesül, és Oldamur kún herceget
Kolozsvártól nem messze, a Mezőségen, a Hadostó mellett megtámadják. A félóra hoszszat nyúló, cegeinek is nevezett tó partja oldalain rémítő vérontás lesz. A nyilazásban jártas kunok a lankás oldalakon nyilaikat igen nagy sikerrel forgatták; de az öreg történészek
szerint a kereszténység istene a pogány nyilakra záport bocsátott: a nyilhúrok elveszték
rugékonyságukat, s a magyar sereg a kunokat tönkretette. A király is szépen harcolt, főleg
Loránd hatalmas példája lelkesíté a székelyeket, a mesés eredetű Micbán György és testvérei is jeles részt vettek, végre is a kunok vagy a csatamezőn vesztek, vagy fogságra jutottak, vagy futásban kerestek menedéket.
A megmenekült kunok bosszújokat tovább forralták; egyesültek szövetségeseikkel, a
nogai tatárokkal, kik akkor a Fekete-tenger északi felén laktak, s őket hazánkra vezették.
E tatárság 1284-ben jelent meg Erdély határain. Mint vihar futják be Erdélyt, hirtelen
mindent feldúlnak, felégetnek; csak az ország szívében sikerült őket szerencsével megtámadhatni.
A tatárok éppen a Torockó feletti vár ostromával voltak elfoglalva. Toroczkai Vencel
alvajda benne volt a családjával. A tatárok tüzes nyilaikat oly mérgesen szórák a várba,
hogy már a bevevés sem vala messze. E szorult helyzetben a nemrég e tájra telepített székelyek a tatárokat körülfogták, szétverték, a várat felszabadíták, vagy ezer foglyot elvettek. S e felszabadítás jutalmául Toroczkai Vencel Toroczkó várát, mely később Székelykő
nevet kapott, az aranyosszéki székelyek oltalmába adta, Aranyosszékhez csatolták. [...]
A most települt aranyosszékieknek kiváltságlevelet ada ki, mit eddig nem bírtak,
melyben a tatárok ellenében harcolásuk mellett a kunok ellen tett jószolgálatukat is
mint érdemet hozza fel, s a tért, mit apja, V. István nekik adott, okmánnyal biztosítá.
Ugyan e föld szomszédságában Gerendkeresztúrt, Őrkét, s tán Gyérest Gerendi Miklósnak adományozá, aki az erdélyi nemességgel a fellázadt Szepesség ellen vitézül harcolt
mellette.”
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Dr. Ioan Raţiu (Torda, 1828. augusztus 19. – 1902. december 4., Nagyszeben)
Az Erdélyi, Bánáti és Magyarországi Nemzeti Párt kezdeményezője és elnöke, a román
nyelvű iskolai oktatás támogatója, az Astra Román Kulturális Egyesület alapítója, a 19. század második felében kibontakozó nemzeti mozgalom (Memorandum) vezető egyénisége.

181. Dr. Ioan Raţiu

182. Dr. Ioan Raţiu szobra Torda főterén

Szabó Sámuel (Székelyföldvár, 1829. május 16. – 1905. január 1., Kolozsvár)
1836–1848 között a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban tanult. Időközben egy
évet a segesvári lutheránus gimnáziumban végzett. 1848 őszén Pesten hadtudományi
előadásokat hallgatott, ezután a nagyváradi tüzérképző iskolában tanult. 1849 tavaszától Kézdivásárhelyen a székely tüzérség oktató altisztje. Háromszéken Gábor Áron mellett harcolt. A szabadságharc bukása után a Teleki gró család gernyeszegi birtokán rejtőzött el, asztaloslegényként kereste kenyerét. Magánnevelő, s időközben a pesti egyetemen vegytani–természetrajzi előadásokat hallgat. 1856 őszétől tanulmányutat tesz Heidelbergben, Göttingenben, Párizsban, vegytant, ásványtatnt, növény- és állattant tanulva. 1858-tól Marosvásárhelyen, 1968-tól Kolozsvárt tanár. A kolozsvári egyetem megnyitása után, 1873–1876 között tovább folytatja egyetemi tanulmányait.
Részt vesz a 19. században kibontatkozó népköltési gyűjtőmozgalomban. Diákjai segítségével mintegy 900 népköltési alkotást, szokást jegyez le. Gyűjtésükből szemelvényeket tesz közzé korabeli lapokban.
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Kőváry Mihály (Torda, 1837–1900. december 18., Kolozsvár)
Tordán és Kolozsvárt járt középsikolába. Jogi tanulmányai befejezése után Kolozsvárt
nyitott ügyvédi irodát. Több évig Prágában dolgozott. Múltidéző és jogi kérdéseket tisztázó írásai különböző lapokban jelentek meg. Okleveles vívómester, a Kolozsvári Athlétikai
Club alelnöke.
Fekete Lajos (Torda, 1837. június 18. – 1916. június 29., Selmec)
Tordán látta meg a napvilágot. Középiskolai tanulmányai után a Selmeci Erdészeti
Akadémiára iratkozott. Itt állapodott meg, s lett az akadémia tanára, tanszékvezetőjeigazgatója. Az általa oktatott tudományterületek a növénytan, az állattan, az erdészeti
rovartan, az erdőtenyésztéstan, az erdővédelem. A kopár mezőségi dombok befásításáról írott szakmunkájával (Kolozsvár, 1876) alapozta meg tudósi hírnevét. Tanulmányait az Erdészeti Lapok című szakfolyóirat közölte. További munkái: Az erdővédelem körvonalai (1877), Erdészeti rovartan (1878), Erdészeti talajtan (1882), Erdőrendezéstan
(1902).
Nagy Miklós (Torda, 1840. május 30. – 1907. július 10., Budapest)
Középiskolát Kolozsvárt végzett, majd Budapestre költözött jogot tanulni. Korának
úttörő, jelentős újságírója és -szerkesztője volt. Közkedvelt lapokat szerkesztett (Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Képes Néplap, Világkrónika). Szerkesztője volt a Magyarország képekben (2 kötet, 1867–1868), Jókai Mórral együtt pedig a sok szerző által
összeállított, a monarchia természetrajzi, történelmi és néprajzi leírását tartalmazó Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványnak (21 kötet, 1885–1902).
Moldován Gergely (Szamosújvár, 1845. március 12. – 1930. július 6., Kolozsvár)
Moldován Gergely (Moldovan Grigore) nem a mi vidékünk szülötte, s hamvai sem itt
nyugosznak. Mégis szólnunk kell róla, mert munkája hosszú ideig Torda környékéhez kötötte.
Szamosújváron született 1845-ben. A kolozsvári jogakadémia elvégzése után, 1876-tól
Torda-Aranyos vármegye tanfelügyelője. Később, 1886-tól a kolozsvári egyetem román
nyelv és irodalom tanára, a lozóa kar dékánja, 1906–1907 között pedig az egyetem rektora.
Román család szülötteként és magyar nyelvű tanulmányokat folytatva egyaránt ismerte a román és a magyar nyelvet, irodalmat, kultúrát. A román politikai gondolkodás magyar környezetben való népszerűsítése végett cikksorozatot közöl. A román folklór
magyar nyelvre való átültetésével a román kultúra értékeit teszi hozzáférhetővé a magyar
közönség számára. Ungaria címmel folyóiratot indít 1892-ben, 1895-től e lapnak Román–Magyar Szemle címmel jelenik meg melléklete. Magyarbarát érzelmei miatt román
társai elfordulnak tőle. A Kisfaludy Társaság 1909-ben levelező tagjává választja.
Művei: Román népdalok és balladák (1872), Román közmondások (1882), Koszorú a
román népköltészet virágaiból (1884), A románság (1896), Alsó-fehérvármegye román
népe (1889), A magyarországi románok (1913).
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Az alábbi fordítás az 1872-ben megjelent kötetből származik.
Cholera
Tova la Prut partján
A jó Vilkul lakásán,
Három leányt tart a térden
S nem gondol a cholerára.
Gondoskodik anyja róla,
Könnyes szemmel eképp szóla:
– Drága Vilkul, drága am!
Te csak iszol egyre-másra,
S nem gondolsz a cholerára…
Szokd el már a részegséget,
Minden rosszra visz az téged;
Prutban van már a cholera,
Vagy talán átlépett rajta…
És az ifjú szót fogadott,
Négy szép ökröt befogatott,
A szép lovát fölnyergelte,
Le a völgybe útját vette;
Utazni ment messze tájra,
Kereskedni jónak látta.
Egy gyönyörű téres völgyben,
A kanyargós Prut vizében
Vajjon, vajjon mit is láta?
Egy aranyos fogasbába,
A testéből méreg árad,
És a bőre csonthoz száradt;
Lobog haja kibomolva,
Rút kígyókkal van befonva;
Ugrál ide, ugrál oda,
Töviseket termel nyoma;
Szárad a fű a nyomába,
Embert küld a más világba…
– Derék ifjú, csendes utad
Oly büszkén merre halad?
– És kend, bába, térne vissza!
Merre vész el majd az útja?
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– Megyek a szép Prut partjára,
A jó Vilkul lakására!
Hogy életét vegyem hátra,
S menjek vele más világra!
– Te utazó rút nyavalya,
Rút betegség! Kérlek arra,
Vedd a lovam, fegyveremet,
De ne bántsd az életemet…
Nekem otthon van szép lányom,
Engedd, hogy őtet meglássam!
A szekerem s ökröm vidd el,
Vidékünket ne pusztítsd el…
– Nem kell nekem ember-fegyver,
Van énnekem ördög-fegyver;
Láthatatlan három kaszám,
Tüzes vassal van kiverve;
Az egyik a hős ifjaké,
A másik a csecsemőké,
A harmadik nagy lányoké
És az ifjú menyecskéké!
Nem kell nekem ökrös szekér,
Három kaszám titeket kér,
Élteteket veszem hátra,
S megyek vele más világra!
Vilkul álla megkövülve,
De Cholera hozzá szökve
Zörgő csontját kinyújtotta,
S szegény Vilkult körülfogta,
Száját teszi a szájára
És az ajkát ajakára –
Az életet ki is szívta,
Vilkul vissza azt nem vívta.
Vilkul halva le is rogyott,
A Prut vize közelében,
A szép mező közepében!
Varjú, holló rá is szállott –
S a Cholera görbét nézve,
Sántikálva tovább állott.
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Rédiger Géza (Torda, 1845. november 25. – 1905. június 7., Szabéd)
A tordai gimnáziumban és a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. Kriza János gyelemmel követte fejlődését. Részt vett a lengyel szabadságharcban. Tanított Székelyudvarhelyen, lelkész volt Homoródújfaluban és Szabédon. Költeményeket, prédikációkat,
zsoltárfordításokat közölt. Több kötete látott napvilágot.
Harmath Lujza, Keszi (Torda, 1846. május 21. – 1910. október 31., Marosvásárhely)
Több korabeli lap munkatársa volt. Romantikus fordulatokban gazdag novellái és regényei közkedveltek voltak.
Nagy Tamás, Kövendi (Kövend, 1849. június 8. – 1887. március 19., Hódmezővásárhely)
Tanító, csillagász. A selmecbányai bányászati akadémián, majd Budapesten végezte tanulmányait. Az ógyallai csillagvizsgálóban végzett meggyeléseket, Konkoly Thege
Miklós csillagvizsgálójában. Hódmezővásárhelyen tanító. Meggyeléseit, tanulmányait
szaklapok (Természet) közölték. Tanulmányai: Tűzgömbhullás Olaszországban (1872),
Protuberenciák és napfoltok (1873), Észleljünk hullócsillagokat (1873).
Kádár József (Várfalva, 1850. január 23. – 1939. február 12., Dés)
Aranyosszéken született, középsorsú unitárius családban. Tanulmányait is részben
itt végezte. A tordai unitárius gimnázium diákjaként Remény címmel diáklapot indított. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban fejezte be (1871),
majd Budapesten a Polgári Tanítóképzőben szerzett oklevelet (1876). Élete és munkássága ettől kezdve eltávolította Aranyosszéktől, Déshez kötötte. A dési ú-, majd leányiskola tanára, igazgatója volt. Szerkesztette a Tanügyi Tanácskozó című folyóiratot.
Tagja volt a dési Monographiai Bizottságnak, a Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi, Történelmi és Ethnographiai Társulatnak, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak. Cikkeit a dési
Szolnok-Doboka, a kolozsvári Magyar Polgár, a budapesti Magyar Nyelvőr, a tordai
Aranyosvidék című lapok közölték.
Mint helytörténész, megírta Szamosújvár és Szék monográáját. 1890-ben jelent meg
Désen a Belső-Szolnok és Doboka megye története 1848–1849 című munkája. SzolnokDoboka vármegye nevelés- és oktatásügyének története (Dés, 1896) című munkája 317
helység 247 iskolájának történetét foglalta össze. Réthy László, Tagányi Károly, Pokoly
József társszerzőkkel 1901–1905 között, Désen jelentette meg a Szolnok-Doboka vármegye monographiája hét kötetét. Ezt a munkát Aranyosszéken Orbán Balázs végezte el.
Olvasmány. Kádár József kéziratban maradt, Népi csodás történetek és hiedelmek Dés környékén és
Aranyos vidékén című írását a Művelődés közölte. E tanulmányból válogatjuk ki a Várfalván feljegyzett
adatokat.
„Kenyeret felső héjával vagy vágott felével az ajtó felé fordítani nem szabad, mert akkor nemcsak a kenyér, hanem minden vagyonod kimegyen rajta s szegénnyé lész.
Ha a szoba szemete, estefelé a szemetet nem viszik ki, hanem az ajtó mögött hagyják s befelé sepernek,
különben a szerencséjüket sepernék ki.
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A vetemények elvetésénél aki a magot elveti, először a lába körül forgassa azt meg, hogy olyan vastag
legyen a murok vagy a petrezselyem, mint a lába.
A tyúkot mielőtt megültetnék, az alá teendő tojásokat egy fér kalapba szokták tenni, hogy a kikelendő csirkék kontyosak legyenek.
A virágokat holdtöltetkor szokták elvetni, hogy azok teljesek legyenek.
A férget a juh, disznó vagy ökörből úgy űzik ki, hogy az udvaron lévő pukkanó végét megfacsarod
s eközben mondod a ló, disznó vagy ökör nevét és háromszor olvasol tíztől visszafelé, s mikor a kilenc,
nyolc, hét s az egyhez érsz, köpdöss s mondjad: Rózsi, Virág stb. egy nyű se legyen benned s az akkor facsargatott pukkanó hegyét hajítsad a földre, s csak arra vigyázz, hogy az olvasást el ne vétsed. Ugyanígy
teheted ezt bodázval is, csak olyannal, amely hármas szálban nő ki egy tőről.
Amely háznál fehér kígyó van, az a ház nagyon szerencsés, azért az ily kígyót nagy tiszteletben tartják.
Ha valaki megölné, nagy szerencsétlenséget okozna vele a ház gazdájának. Annyira jámbor és szelíd, hogy
sokhelyt, midőn a gyermeknek a ház vagy a pitvar földjén tejet adnak inni, a tej szagára előjő s a gyermekkel együtt eszik, anélkül, hogy bántanák vagy ő is bántana valakit. Ha valaki egy ily megölt fehér kígyó
húsából eszik, bármely beteget meggyógyít, az ilyen ember keze áldásthozó lesz, s amellett belát az ember
jövendő sorsába. Egy ilyen ember gyógyította meg Árkosi János Béla nevű ának a szemét, amelyet a doktorok nem tudtak meggyógyítani. Fehér mályvát főzött meg tejben és azzal kezelte a beteg szemét. Anyja
mesélte nekem, 1876 nyarán, Várfalván.”

Fogarasi Albert (Torda, 1851. március 24. – 1945. november 19, Nagyenyed)
Tordán született, tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumban végezte.
Tanár, történész, helytörténész. Több írásában idézte fel Nagyenyed és a kollégium múltját (Régi diákélet a Bethlen-kollégiumban, 1922). 1906-ban évtizedeken keresztül működő szabadegyetemet indított útjára. A tiszavirág életű Erdélyi Hírlap (1903) című nagyenyedi hetilap főmunkatársa volt. Megjelent kötete: Egyiptom földjén (Nagyenyed,1897).
Téglás István (Sepsiszentgyörgy, 1853. szeptember 23. –1915. augusztus 14., Torda)
Kora megszállott tudós embere, kutatója, Torda művelődési életének lelkes szervezője volt.
Édesapja Gábor Áron egyik ágyúöntője volt. Testvérbátyja, Téglás Gábor példaképe,
munkatársa volt. Tanulmányait Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden végezte. Gyógyszerészeti diplomával a tarsolyában kezdett tanítani, bátyja biztatására. Az évek során tanított Déván, Fogarason, Brassóban, Nagyszebenben. Amerre ment, mindenütt természetrajzi, régészeti, népköltészeti kutatásokat végzett, feljegyzéseket készített, eredményeit a
kor tudományos lapjaiban közölte. Tanulmányozta Déva, Petrozsény vidékét, a tömösi
szorost, a Kisküküllő, a Nyárád, Hátszeg, a Homoród, Görgény vidékét. Kortársai „kiváló
műveltsége, beható tanultsága, enciklopédikus ismeretei bőségének, széleskörű tudásának kiváló kvalitásai, megnyerő modora, élettapasztalatainak beforrottsága, kimértséggel
párosult vezető erélye” révén tartották számon. 1894-ben báró Eötvös Lóránd kultuszminiszter Tordára nevezte ki tanfelügyelőnek. Ettől kezdve kutatásai főleg Potaissa, a Legio
V. Macedonica légiótábor emlékeinek felkutatására irányultak. Házimúzeumot szervezett, amelyben több mint 2400 tárgy volt számontartva. Közöttük római leletek, érmek,
néprajzi tárgyak, hímzések, templomi tárgyak, cigánykincsek, varázseszközök szerepeltek. Elimerésként több tudományos társaság választotta tagjai sorába. Mintegy 100 cikket közölt. Rajzai lapokban jelentek meg, s albumokba gyűjtve őrződtek meg.
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Tanulmányai: Római maradványok Torda-Aranyos megyében. Archeológiai Értesítő. 1898. 431–433.; A Torda melletti sziklahasadékokról és a potaissai kőfaragó műhelyéről. Archeológiai Értesítő. 1899. 351–352.; Építő áldozat emléke Tordán. Néprajzi Értesítő. 1910. 60–61.; Vándorcigányok útijele. Néprajzi Értesítő. 1911. 196–199.; Cigánykincsek. Néprajzi Értesítő. 1912. 50–52., 124–131., 268–273., 1913. 135–143.; Építőáldozat Tordán. Néprajzi Értesítő. 1913. 99–102.; Galambbúgos kapuk Tordán. Néprajzi
Értesítő. 1914. 124–127.
Kanyaró Ferenc (Torda, 1859. május 25. –1910. március 21., Kolozsvár)
Kanyaró Ferenc Tordán született 1859-ben. A kolozsvári unitárius főgimnázium tanáraként jelentős egyház- és irodalomtörténeti kutatómunkát fejtett ki. Munkáit önálló
kötetekben és a kor legrangosabb folyóirataiban tette közzé (Irodalomtörténeti Közlemények, Századok, Egyetemes Philológiai Közlöny, Erdélyi Múzeum). Kanyaró Ferenc kéziratos hagyatékának feltárása alapján Olosz Katalin bizonyította be, hogy gazdag népköltési gyűjtése méltatlan sorsra jutott. Az 1896-ban a Kisfaludy Társaságnak postázott, 275
verses epikai művet tartalmazó gyűjteményére évszázados homály borult. A 348 lapos
kéziratra Olosz Katalin bukkant rá a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában.
E kéziratos gyűjtemény mellett az Unitárius Egyház Levéltára (Kolozsvár) 52 csomagban
őrzi Kanyaró Ferencnek Tordára és környékére vonatkozó adatokban gazdag kéziratait,
apró jegyzeteit, újságkivágásait.
Munkái: Zrínyi ismeretlen munkája (1890), Unitáriusok Magyarországon (1891),
A Zrínyiász kelte és költője (1894), Unitárius történetírás és Kálvin-orthodoxia (1895),
Dávid Ferenc (1906).
Borbély György (Aranyosrákos, 1860. szeptember 2. – 1930. február 8., Zalaegerszeg)
Tordán, Kolozsvárt és Debrecenben tanult, Kolozsvárt szerzett egyetemi oklevelet magyar–latin szakon. 1885-től nevelő Mezőzáhon Ugron Sándor családjánál. 1886-tól tanár Kolozsvárt, Tordán (1889–1896 között), majd Zalaegerszegen. 1891–1895 között az
Aranyosvidék szerkesztője. Távgyalogló, élsportoló, kerékpárral járta be Balkánt, Nyugat-Európát. Síkfutásban megkapta az Erdély bajnoka címet. Sportvetélkedőket kezdeményezett és szervezett. Többezer cikke jelent meg. Útijegyzeteket, verseket közölt, történelmi, irodalomtörténeti népszerűsítő cikkeket és tanulmányokat. 1889-ben Párizsba kerékpározott a Világkiállítás megtekintésére. 72 nap alatt négyezer kilométer utat tett meg,
visszafele jövet Turinban meglátogatta az emigrációban élő Kossuth Lajost.
Művei: Kerékpáron Keletre (Torda, 1895), Kerékpáron Párisig és vissza. Úti emlékek
(Budapest, 1889).
Bogdánfy Lajos (1861. február 18. – 1902, Torda)
Tordán, Déván és Nagyváradon tanult. Budapesten jogász oklevelet szerzett. Ügyvéd
Tordán. Fordításait Gyulai Pál karolta fel. A budapesti Révai Testvérek gondozásában
1887-ben jelent meg az Újabb franczia és német költőkből című kötete, a századvég 14
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francia, 12 német szerző költeményeinek fordításával (közöttük Victor Hugo, Théophile
Gauthier, Alfred de Musset, Emanuel Geibel). A Kisfaludy Társaság 1901-ben Anthológia
a XIX. század francia lírájából címmel (Franklin Társulat, Budapest) a magyar fordítók
élvonalának tolmácsolásában (Pető Sándor, Szász Károly, Gyulai Pál, Hegedüs István,
Kozma Andor, Kacziány Géza) népszerűsítette a század francia költészetét. Itt Bogdánfy Lajos Auguste Brizeux breton költő egyik versét ültette át magyar nyelvre. 1902-ben hunyt el.
Victor Hugo: Várakozás
Kis csalitból szállj, evetke,
Szállj a tölgyre, mely felette
Építé lombsátorát!
Nádfödélnek hű lakója,
Szállj magasba, könnyű gólya,
Míg eléred a mogorva
Bástya roskadó fokát!
Bús odúnak csöndes őre,
Vén sas, szállj a bérctetőre,
Mit örökké hó lep el!
Víg pacsirta, ki szerényen,
Pelyhes magzatid körében
Élsz a dús vetés ölében,
Szállj a kék magasba fel!
S most a fáról, bástyaromról,
Kék magasból, bércoromról
Nézzetek szét hirtelen!
Láttok-e a szikla mellett
Pejt, amely vígan közelget?
Tollat, mit a szellő lenget?
Látjátok-e kedvesem?...
Grail Erzsébet, Torday (Torda, 1862. március 11. – ?)
Tanítónő, főiskolai tanár Budapesten, előadóművész, színműíró. Kolozsvárt, Erzsébetvárosban és Nagyszebenben tanult, Kolozsvárt és Budapesten szerzett tanítónői oklevelet. Előadóművészi tanulmányait anyagi körülmények miatt nem fejezte be. Előadókörútjain az országban és külföldön a magyar költészetet népszerűsítette, előszeretettel
szavalta a népies és a romantikus költők műveit. Szülővárosa tisztelettel követte sikereit, ünneplésben részesítette látogatásai idején. Több mint 40 színműve került színpadra.
Halálának ideje ismeretlen.
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Bogdánfy Ödön (Torda, 1863. december 18. – 1944. március 13., Budapest)
A budapesti műegyetemen tanult. A hidrológia úttörője. Magántanár a Műegyetemen,
az Országos Vízépítészeti és Talajjavító Hivatal munkatársa, a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának megalapozója, a Hidrológiai Közlöny alapítója, a Vízügyi Közlemények szerkesztője, az első hidrológiai és csapadéktérkép szerkesztője. 1951től kerül kiosztásra a hidrológusok Bogdánfy Ödön emlékérme. Munkái: Hidrológia (Budapest, 1901), Hidraulika (Budapest, 1904), A természetes vízfolyások hidraulikája (Budapest, 1906), A vízierő (Budapest, 1914), Az Alföld hidrológiája. Vízi munkálatok az Alföldön (Debrecen, 1925).
Borbély Sándor (Aranyosrákos, 1866. január 14. – 1932. december 9., Vác)
Borbély Sándor tanulmányait Tordán, Zilahon és Budapesten végezte. Tanári pályája
a tordai algimnáziumban kezdődött 1889-ben. Tordáról Vácra távozott, ahol előbb a siketnémák intézetének tanítója, 1892-től tanára, 1899-től igazgatója volt.
Szülőföldjével kapcsolatos meggyeléseit tanulmányokban tette közzé: Az aranyosszékiek tánca. Ethnographia. 1891, Torda-aranyosszéki népmondák. Erdélyi Híradó.
1893. További írásai: Nyelvünk védelme (Vác, 1910), Vezérkönyv a siketnémák beszédtanításához (Vác, 1911).
Betegh Miklós (Nagybánya, 1868. január 10. – 1945. április 19., Nagyvárad)
Kolozsvárt és Budapesten jogi és politikai tanulmányokat végzett. Torda-Aranyos vármegye al-, majd főispánja, 1914-től pedig Erdély, később a Bánságnak is főispánja. 1918
után az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség elnöke. Gyéresszentkirályi kastélyában
Erdély a háborúban. Néhány erdélyi adat az 1914–1917. évek történetéhez címmel 1924ben írta meg a történelmi és politikai életben szerzett tapasztalatait (Dicsőszentmárton,
1924). E munkájának bevezetőjéből idézzük az alábbi sorokat.
„Többször megtörtént bizalmas baráti beszélgetés közben, hogy a szó a világháborúnak azon részleteire terelődött, melyek itt Erdélyben játszódtak le. Ahányszor e tárgyhoz
hozzászólottam, mindig élénk csodálattal láttam, hogy azok a kis mellékrészletek, melyekről én tudomással bírtam, nemcsak azok előtt voltak ismeretlenek, kikről korábban
azt gondoltam, hogy ezeket legalább is épp oly jól ismerik, mint én, hanem azt is, hogy
ezek az előttem talán már csak megszokottságuknál fogva is, jelentéktelennek látszó események, másoknak érdeklődését menntire lekötik.
Röviden: kezdtem meggyőződni arról, hogy az említett események nem is annyira ismeretesek, mint amilyeneknek én tartottam őket és hogy közzétételük jobban érdekelne
igen sok embert, mint ahogy azt eddig hittem. […]
1914. június hó 28-át írtuk. Talán az utolsó napot életemben, mikor a jól teljesített kötelesség nyomán jelentkezett eredmény, a megelégedettség érzetét váltva ki, megengedte,
hogy megnyugvással tekinthessek vissza múltamra és bizalommal irányíthassam szemeimet a jövőre.
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Hosszú éveken át voltam Torda-Aranyosnak, szülővármegyémnek alispánja, négy év
óta pedig főispánja. Alispánságom alatt sikerült a vármegye közigazgatását jelentékenyen
felemelnem, mint főispán pedig már ezen alapon tovább építhettem. A közigazgatás menetének rendezettsége lehetővé tette, hogy szemeimet messzebb fekvő célokra is irányíthassam. A politikai kérdések, melyek rendesen minden főispánnak egész idejét elfoglalják s gyakran életét is megkeserítik, nálam számottevő nehézséget nem okoztak.
A politikai életet akkor két főkérdés uralta. Egyik volt az úgynevezett »negyvennyolcas« politikai párttal való szembenállásunk, a másik a »nemzetiségi« kérdés. […]
A nemzetiségi kérdésben határozott szerencsém volt. Nemzetiségi vidéken születtem, ott
nőttem fel. A pór népet boldogult atyámnak gazdaságában már gyermekkoromban tanultam
megismerni. Ott sajátítottam el nyelvüket is. Sajnos, ebből csak annyit, amennyit ennek a
gazdasággal foglalkozó népnek tudása, szókincse megengedett. Az ő ismereteiken túl terjedő
fogalmakra, elvont képzetekre stb. ma sem ismerem a kellő kifejezéseket. Boldogult atyám,
ki a közéletben tevékeny részt vett, a román értelmiséggel gyakran érintkezett. Az ő körében
ismertem meg én is őket. Azt a rokonszenvet, melyet atyám házában részemre előlegeztek,
midőn én is a közélet mezejére léptem, a bizalom váltotta fel. Valószínűleg azért, mert tudták, hogy nem csak céltalannak, de egyenesen károsnak találtam azt a politikát, melyet Tisza
István gróf később a »tyúkszemre hágás« politikájának bélyegzett. A románság e magatartásomat mindig ismerte s minden kérdésben lehetőleg egyértelműen támogatott.
A két – akkor legjelentősebb – politikai párt tehát nem volt minden áron ellenem, de
elismerve szándékaimnak helyességét, a legtöbbször támogatott is.
Volt tehát időm és munkakedvem, hogy a vármegye legnevezetesebb közgazdasági
kérdéseit kiszemeljem s tartósan szolgálatukba szegődjem.
Pár évvel korábban fedezték fel a sármási földgázt. Mikor megértettük, hogy mit jelent
ez a felfedezés, mily megmérhetetlen jelentősége lesz gazdasági életünkre, a gáz bírásáért
versenyre keltek városok és vármegyék.
Ismertem Tordának természeti kincseit, tisztában voltam vele, hogy melyeket lehet
a földgáz után legnagyobb haszonnal értékesíteni. Ezeket vonultattuk fel a kormány elé.
Sajnos, a vasúti fővonal Tordát évtizedekkel előbb, földalakulati okokból kikerülte. Ezáltal a város kikapcsolódott a forgalomból, hosszú évtizedeken keresztül visszamaradt fejlődésében azon többi erdélyi városok mögött, melyek szerencsésebbek voltak és fővonal
útján a nagy forgalomba kerültek. A kormány méltányolta érveinket és én előre láttam,
hogyan fogja Tordát nemsokára ellepni a létesítendő gyárak kéményeinek erdeje.
Ugyanekkor tárgyaltuk egész komoly formában Tordának Kolozsvárral közvetlen vonal útján való összeköttetését s napirenden voltak más, a vármegye és város gazdasági
életét közvetlenül érdeklő, nagy horderejű kérdések is. […]
Hálával volt eltelve szívem az Úr iránt, ki megengedte, hogy szülővármegyémnek szolgálatot tehessek.”
A fenti idézettel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a vármegyeháza a tordai volt
pártszékház, a mai városháza épülete volt. Illetve, Betegh Miklós családi kastélya máig áll
Aranyosgyéresen.
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Józan Miklós (Tordatúr, 1869. december 6. – 1946. január 7., Kolozsvár)
Tordatúron született. Első tanulmányi éveit Tordán, középiskoláit a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, majd az unitárius teológián folytatta, s az angilai New Collegeben fejezte be tanulmányait (1895). Lelkész volt Torockón és Budapesten, majd 1941-től
haláláig kolozsvári unitárius püspök. Budapesten megalapította az Unitárius Értesítőt,
Kolozsvárt szerkesztője volt a Keresztény Magvetőnek. Költőként a nemzeti érzések, valamint az egyetemes emberi és az unitárius vallásos eszmények megfogalmazására tett kísérletet. Különböző alkalmakra írott versei, szárnyaló ódái és alkalmi beszédei a hallgatók
érzelmeit vették célba. Magyarra fordította a világirodalom néhány alkotását.
Művei: A fejedelem és a papja (előadások János Zsigmondról és Dávid Ferencről,
ódák. Budapest, 1940); Szemtől szembe (beszédek, Kolozsvár, 1943), Aratás (versek, előadások, műfordítások, Kolozsvár, 1943).
Feladat. Józan Miklós Aratás című kötetéből a Dávid Ferenc emlékét megidéző verset vettük át. Vallásórán tisztázzátok, ki volt Dávid Ferenc. A verset unitárius vallásos ünnepségen szavaljátok el.
Ki volt Dávid Ferenc?
Kincses Kolozsvárnak kicsiny kunyhójára
Rámosolyog a napnak legelső sugára:
Arannyal vonja be a szalmafödelet,
Mely alatt a mi nagy Mesterünk született.
Keskeny kis ablakon játszva szűrődik át,
S míg az édesanya ringatja kis át, –
Homlokon csókolja a drága csecsemőt
S visszaszáll az égbe, ahonnan ép’ lejött.
Korán eljegyezte őt az Ég magának,
Játszótársai is angyalok valának,
Együtt barangoltak erdőn, mezőn, réten,
Tapsolt az öröm ott hangos jókedvében…
Szomjukat hűs forrás habjaival oltva,
Ajkuk a nagy Isten dicsőségét szólta:
„Nagy ő a nagyokban, nagy a kicsinyekben,
Porszemben, fűszálban örök, véghetetlen.”
Int a jó szerencse. Elragadja távol
Szép szülőföldjétől, bérces kis honától.
Idegen világba, napnyugotra, messze,
Hol ifjú szívét a honvágy is epessze…
Nagyratörő lelkét rokon lélek várja,
Hitvédő nagy Luther kebelére zárja;
S el-eltűnhődnek a wittenbergi váron,
Mint valami régi, ismerős határon.
Hősünk csupa tűz még… Láng atal korban
Gondol nagy merészet – kérve-kérdi: „jól van?”
Szelíd biztatásssal felel néki az agg:
„Ily gondok bennem is régen virrasztanak…
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Tisztemet betöltém, helyemet megálltam
Az osztó igazság fényes csarnokában.
Vezessen téged is lelkiismereted…
Küzdd végig jó magad ezt a történetet.”
Tűnt az alkony-óra…Titkos sejtelemmel
Társalognak még az egy igaz Istennel;
S míg az agg szemében öröm könnye forrna,
Az ifjú nagy bátran villámait szórja…
Színes ábránd szárnyán mind magasbra törve,
Látnoki lelkével belát a jövőbe:
Igazáért mint küzd a nagy prédikátor,
Diadal-útjában százezernyi tábor.
Hófehér zászlaját fennen lobogtatja,
Harsány visszhangra kél buzdító szózatja;
Körötte hullámzik népe, mint a tenger,
Ostromolja váltig könnybe lábadt szemmel:
„Szólj, beszélj mihozzánk angyaloknak nyelvén.
Hit – remény – szeretet igéit hirdetvén:
Nyisd meg előttünk az új eget, új földet,
Miről oly sok szépet hallottunk tetőled.”
S megered a beszéd zengzetes ajakán,
Csüng a nagy sokaság bajnoki alakján;
Arca derűjében boldog hit sugárzik,
Felhat egészen a fényes Mennyországig…
Hangja lágyan csendül, mint az est harangja,
A viharzó kedélyt csillapulni hagyja:
Majd mennydörög ő is, szívet-lelket rázón –
S nagy világosság gyúl szép Erdélyországon.
Lelkesült morajjal övezi népözön;
Élő szoborként a híres kerek kövön
Úgy megáll ő, mintha egy félisten volna:
Messze századoknak világító tornya…
Szent zsolozsma kél a komor szentegyházban,
Áldoz az emberszív hálatelt fohászban;
Eltörpül az oltár, de a szószék ragyog.
Jézus maga beszél: „Testvéretek vagyok.”
*
Egy kép a más után elvonul előtte,
Úgy, maint forrongó képzelet szőtte:
Most a hír, dicsőség büszke glóriája,
Majd a kínszenvedés rémes Golgothája…
Sejti, tudja jól, ez mind valóra válik,
Égi szózat hívja: „légy hű mindhalálig!”
Szent örömtől repes örök-ifjú lelke:
Őt a mindenható jobbjára emelte.
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Apáti Abt Sándor (Torda, 1870. január 14. –1916. március 23., Budapest)
Szobrász, keramikus. Tordán született. Tanulóéveit Budapesten és Münchenben töltötte. Mesterei voltak Mátrai Lajos, Strobl Alajos. 1898-tól a pécsi Zsolnay-gyár színes kerámiái mintázatának tervezője. 1909-től rajztanár. Számos mellszobrot készített, többek
között Jósika Miklós szobrát is.

183. Apáti Abt Sándor előadást tart a gyár tanonciskolájában, 1890-es évek eleje

Pálfy Móric (Bágyon, 1871. október 21. – 1930. augusztus 16., Budapest)
Tordán járt iskolába, majd a kolozsvári Tudományegyetem természettudományi karán tanult. Geológus és hidrogeológus. Kőzettani és őslénytani kutatásokat végzett, ezután az Érchegység, a Bihar-hegység, a rudabányai hegység geológiai leírását végezte el.
A budapesti Földtani Intézet főgeológusa volt; egyetemi magántanár; a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Akadémiai székfoglaló beszéde: Az arany előfordulási viszonyairól az erdélyrészi Érchegységben és Nagybánya környékén (1916).
Rass Károly (Aranyosgyéres, 1872. április 12. – 1962. december 8., Kolozsvár)
Tanulmányait Torockón, Kolozsvárt és Gyulafehérváron, egyetemi tanulmányait
Gyulafehérváron a római katolikus teológián végezte, majd Kolozsvárt, Münchenben és
Bécsben. 1896-tól a gyulafehérvári Római Katolikus Főgimnázium magyar–német szakos paptanára volt. Írói pályáját novellistaként kezdte, első, novellákat tartalmazó kötete
Baksálmok címmel jelent meg (Kolozsvár, 1895). Írásait, kritikáit különböző lapok közölték (Ellenzék, Magyar Nép, Pásztortűz). Művelődés- és irodalomtörténészként a kö-
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zépkori erdélyi iskoláztatásról, Vörösmarty Mihály életművéről, Ady Endre vallásos költészetéről, Reményik Sándor költészetéről, a modern francia irodalomról, az erdélyi regényirodalomról értekezett.
Fő művei: A mai regény (Kolozsvár, 1925), A párisi irodalom 1925-ben (Kolozsvár,
1926), Torda a magyar irodalomban (Kolozsvár, 1928).
Olvasmány. Rass Károly Torda a magyar irodalomban című tanulmányának bevezető gondolatait
idézzük.
„Tordával szemben nagyon mérsékelni kell az igényeinket, ha irodalomról van szó. Torda nem Athén,
Weimar, Florenc, sőt még Debrecen, Keszthely vagy Kassa sem. A történelemben fáklyák égnek ormain, a
földrajzban is fénypontok jelölik sóbányáit s páratlan természeti szépségét: a hasadékot. Még a gasztrológiában is beszélnek a tordai pogácsáról és a tordai pecsenyéről, de az irodalomban nem tudnak róla. Egyszer zavart egy kis vizet az újtordaiak derék lelkipásztora, de ennek nincsen semmi jelentősége. Tordának
nincs szerepe a magyar irodalomtörténetben.
Ebben természetesen nincs semmi szégyellnivaló. A nemzetek nem egyformán vesznek részt a nagy
isteni színjátékban: egyik tudományával, másik pénzével, harmadik ízlésével, negyedik diplomáciájával,
kardjával, talán ipari vagy most sport-készségével…Torda nagyon előkelő tényezője volt Erdély politikai
történetének; arról a városról, amelynek falai közt 127 országgyűlés zajlott le, nem lehet azt mondani,
hogy aludt a történelem folyamán. Az irodalomban azonban nem mozgatta meg a faleveleket.
Ezen nincs mit csodálkozni. Az egész magyar irodalom nem ismeri az úgynevezett irodalmi életet a
XVII. század végéig. […] Torda nem is válhatott irodalmi tényezővé, mert nem volt olyan szellemi gyűjtő
fogháza, amely irodalmat teremthetett volna. Ezeket az irodalmi kohókat rendesen magasabbrendű iskolák tanárai hordták össze. Tordán ez hiányzik. Iskolája neveztes ugyan már a XVI. századtól kezdve, de a
teljes gimnázium csak 1911-ben indul el a kultúra útján.”
Feladat. Rass Károly tanulmánya áttekinti a Tordán született, Tordán élt írók életművét. A fenti idézet
alapján beszélgessetek el arról, hogy Aranyos-vidék miben segítette/hátráltatta szülötteit és az itt élt írókat, művészeket kibontakozásukban.

Pálf Márton (Várfalva, 1873. november 11. – 1936. augusztus 11., Kolozsvár)
Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsvárt végezte. A kolozsvári tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári oklevelet szerzett (1899). Tanár volt a kolozsvári
Unitárius Kollégiumban. Cikkeit, fordításait rendszeresen közölte az Ellenzék, az Erdélyi
Múzeum, az Ifjú Erdély, a Keresztény Magvető, a Keleti Szemle, a Pásztortűz, az Unitárius Közlöny, a Vasárnapi Újság. Latin, angol, nn, francia, román és svéd nyelvből fordított. Hosszasan tartózkodott Finnországban. Finn dalok címmel kötetben jelentette meg
nn irodalmi fordításait (Kolozsvár, 1912). Régi unitárius költők címmel antológiát állított össze (Kolozsvár, 1930).
Basa Jenő (Tordatúr, 1879. március 23. – Zürich, 1909. május 26.)
Festő. Fia születésekor apja tanító volt Tordatúrban. A ú Budapesten végezte tanulmányait. Az iparművészeti főiskola dekoratív festészeti szakának elvégzése után hosszasan tartózkodott Zürichben, Párizsban, Londonba és Rómában. A tüdővész korán végzett
vele, a halál Zürichben érte. Művészetét a táj és a tárgyak pontos ábrázlására való törekvés teszi felejthetetlenné.
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Gyallay Pap Domokos (Bencéd, 1880. augusztus 4. – 1970. április 11., Budapest)
A kolozsvári egyetemen történelem–latin szakos oklevelet szerzett 1906-ban. Tanári
hivatását követve telepedett le Tordán 1905-ben, az unitárius algimnázium tanáraként.
Tordán alapított családot. Fia, Gyallay-Pap Zsigmond Tordán született. Tordai tartózkodása idején az Aranyosvidék felelős szerkesztője, főmunkatársa volt. Szerkesztőként síkraszállt a főgimnázium létesítése mellett, a színészet pártolására biztatott, sürgette a magyar közművelődési ház megalapítását, nyílt levélben hívta fel a tanfelügyelő gyelmét a
415 beiskolázatlan tordai tanköteles gyerekre, internátus felállítását sürgette. A Székely
Társaság titkára, az Erdélyi Kárpát-Egyesület tordai ókjának titkára. Az 1912-ben a fejedelmi palotában berendezett közművelődési ház történelmi részlegének vezetője volt. Itt
gyűjtötte össze és kutatta az aranyosszéki székely családok levéltárait, a tordai céhek levelesládáit. 1909-ben Torda és környéke címmel turistakalauzt jelentetett meg. Tordán
alapított családot. A lapok rendszeresen közölték írásait (Újság, Pesti Napló, Erdélyi Lapok, Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny). Megjárta az I. világháború frontjait, négy
évig harcolt az orosz fronton. A háború után Kolozsvárra költözött. Előbb az unitárius
kollégium történelemtanára volt. Újraindítja és szerkeszti az Unitárius Közlönyt. Ezekben az években a legtöbb erdélyi folyóiratban közöl. 1921-ben megindítja a Magyar Nép
című hetilapot, 1923-ban pedig a Magyar Nép Könyvtára sorozatot. Állandó munkatársa a Pásztortűz című folyóiratnak. 1941-ben Budapestre költözött. Nyugdíjba vonulásáig
szerkesztő és tanár. Elismerésképpen a Kisfaludy Társaság, a Kemény Zsigmond Társaság és a Pető Társaság tagjai közé választotta, 1932-ben Baumgerten-díjjal tüntették ki.
A válságba került falu megismerését és felemelését vállaló Erdélyi Fiatalok című folyóirat és csoportosulás munkatársa volt, a faluszemináriumok egyik előadója, akárcsak
Balázs Ferenc. Novelláinak visszatérő témája a falusi élet, a világháború, valamint a történelmi múlt. A torockószentgyörgyi vár múltja, a Thoroczkay család és Torockó városa
közötti koniktus ihleti nagysikerű regényét, a Vaskenyéren-t. További kötetei közül a
következőket emeljük ki: Firtos ördöge (elbeszélés,Torda, 1913), Föld népe (elbeszélés,
Berlin, 1924), Falusi színház (egyfelvonásosak, Kolozsvár, 1928), Genovéva (széphistória, Kolozsvár, 1930), Tűz a szigeten (elbeszélés, Nagyvárad, 1935), A hegyek beszélik (elbeszélés, Budapest, 1940), A kontár (színdarab, Budapest, 1946), Erdélyi legendák (elbeszélés, New York, 1968).
A Vaskenyéren (1926) című regényről Gaal György irodalomtörténész sorait idézzük.
„Mint minden jó történelmi regény, a Vaskenyéren cselekménye is kétféle elemből épül
fel. Az egyik a történelmi tényeknek, a nagy eseményeknek, kikristályosodott legendáknak a feldolgozása, a másik pedig az így kínált keretet kitöltő írói fantázia, mely a sivár,
sokszor szűkszavú adatokba életet visz. Gyallaynak e regénye megírásakor szerencséje
volt, mert rengeteg adat, hagyomány állott rendelkezésére.”
A cselekmény történelmi szála a torockói bányászok többévszázados helyzetével kapcsolatos. A tatárjárás idején elpusztult kiváltságlevél helyett III. Endre király 1291-ben
újabb okiratot állít ki, amely a bányavárosnak szabad bíróválasztást, szombati vásárt, erdő-,
víz- és legelőhasználati jogot biztosít. Továbbá, a bányászokat felmenti a Thoroczkay család
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fennhatósága alól, s a királynak rendeli alá, a települést adózetésre csak a királlyal szemben kötelezi. Egy ármánykodás folytán 1516-ban kibocsájtott újabb okirat azonban újra jobbágysorba veti őket. A regény a város és a földesúri család ellenségeskedését az 1700-as
évek elejére, a kuruc időkbe helyezi. Ily módon a Thoroczkay család érdekei találkoznak a
Bécs-párti labanc urak érdekeivel, a bányászok szabadságküzdelme pedig a Rákóczi vezette kuruc harcokkal. A történelmi tények mellé a regény a fantázia termelte szereplőket állít.
Koncz Miklós, a külföldi tanulmányokról megtért bányászlegény hozzáértéssel szolgálja a
város érdekeit. Koncz Miklós, a városi bíró lánya, Tóbis Judit, az árva Csegezy Anikó és Van
Norden között bonyolult érzelmi viszony szövődik.
„A szomszéd szobában nagy kerek asztal mellett, Thoroczkay főkapitány táborzott az
aranyosszéki hadnagyokkal: Csegezy, Pálffy, Gaál, Csongvay, Csép, Taar, Szilágyi uramékkal. Közöttük ült Szaniszló Zsigmond alispán is, ami azért érdemel megjegyzést, mert
a vármegye és a székelyszék közt állandó patvarkodás dúlt, a vármegye tisztjei és a hadnagyok egyike-másika között – kard ki kard – vagdalkozások is gyakorta esének. Szaniszló Zsigmond most mégis a székelyek közé telepedett, már csak inkább húzódott meg itten,
mintsem hogy amott, a másik szobában, holmi császári tányérnyalókkal, bányainspectorokkal, mikkel üljön egy asztalhoz. De meg a székelyek asztala mellett olyan beszélgetés
folyt, ami Szaniszlót, a jeles vitézt, igen-igen érdekelte.
A főkapitány mellett egy német tiszt ült, aki tört magyarsággal, de irgalmatlan folyékonysággal mesélt valamit, miközben seprűforma, nagy szemöldöke merészen ugrándozott az előadás ritmusára.
Az asztalon ezüstfedelű, virágos, nagy cserépkancsók, mindenki előtt aranyosbélű
ezüstpohár.
Amint Rabutin belépett a szobába, a német tiszt felugrott és feszesen jelentkezett.
– Excellentiádnak alázatosan jelentem, ezek az urak az aranyosszéki székelyek tisztjei.
Megkértek, hogy mondjam el nekik a zentai ütközet lefolyását.
Rabutin arcáról eltűnt az érzékenység.
– Úgy? No, lám! Érdeklődnek a hadi dolgok iránt? – mosolygott gúnyosan. Intett Miklósnak, hogy lépjen elé. – Kérem, monsieur, mondja el az uraknak a következőket. Nagyon örülök, hogy legalább szóból alkalmuk van megismerni a történelem egyik legnevezetesebb ütközetét. Így, kényelmes, házi lozóával megállapíthatják, hogy az a hadi
szervezet, amit ők képviselnek, egy fabatkát sem ér. Nemzeti felkelés? Kényes, engedetlen
urak cifra készülettel? Gyakorlatlan, fölszereletlen parasztok?… Vagy a zabolátlan székelyek? Ugyan mit tudnak ezek ma már művelni akár várostromnál, akár mezei harcokon?
El kell tünniök ezeknek a korhadt szervezeteknek! A bécsi kormány már gondolkozik is
az átalakításon, készüljenek rája.
– Mondd meg, öcsém, a tábornok úrnak, hogy ezeket a kérdéseket a constitutió szabályozza és ő felsége diplomát adott nekünk constitutiónk megtartásáról –, fordult a főkapitány égő szemmel Miklós felé.
– Constitutio? – nevetett föl Rabutin a tolmácsolásra. – Mondok kegyelmednek valamit, kedves házigazdám! Nincsen a világon tehetetlenebb ember, mint az alvó ember, ha
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még olyan hősi dolgokról is álmodik… Egyébiránt mit tárgyalunk most ilyen komoly dolgokról? Bocsássanak meg, ha tán elrontottam jókedvüket…
Epés mosollyal meghajtotta magát és a székelyek öldöklő pillantásaitól kísérve, a következő szoba felé lépdelt. Itten néhány öregebb tiszt és az abrudbányai, zalatnai, tordai
inspectorok körében a Péterek praesideáltak. Vígan koccintgattak, nagyokat nevettek. A
felemás beszédből egy szó csendült ki legsűrűbben: Bruder!
A consiliarius macskasímasággal sunnyogott Rabutin mellé.
– Generális uram, íme Erdély jövője! – mutatott a Péterek társaságára. – A császár
hívei: Bruderek.
Rabutin kegyesen biccentett. Kezet nyujtott Miklósnak és néhány éles szisszentéssel
letelepedett az asztal mellé. A consiliarius aranyos billikomot tett eléje, a tisztek támogatóan ülték körül: tudták, hogy ebből az ültéből nem fog fölkelni a maga erején.
Miklós visszatért a táncolóházba, megállt az ajtó szárnya mellett. Nagyon kedvét szegte mindaz, amit látott és hallott. Ez hát az okulás, amiért Sárossy útra serkentette? Micsoda szakadékok! Nemcsak a magyarok és idegenek között, de magyarok és magyarok
között is. Mértéktelen gyűlölet és oktalan alázat…
Azon vette észre, hogy egy csomó szem fürkészően tapad rája. Az éltesebb férak, akik
nem táncoltak, csoportokba verődtek a terem sarkaiban és hevesen gesztikuláltak, a hölgyek táncosai karjáról a fércsoportok felé neszeltek.
Néhány úr köréje szállingózott.
– Hogy történt, öcsém, mit mondott Rabutin? – kérdezte egyikük. – Igaz, hogy gyalázta az alkotmányt és a magyar vitézséget?
Miklós megzavarodott kissé, de magához tért és határozott hangon mondotta:
– Bocsánat, uraim, tolmács voltam és tolmácsnak nem illik fecsegnie.
– Eh, hagyjátok! – fortyant föl egy tömzsi, bővérű, mezőségi nemes. – Rabutin embere… hagyjátok!
A társaság megvető mosollyal oldalgott el Miklós mellől.
Mi volt ez? Miklós zavarodottan nézett szét. Mindenünnen ellenséges szemek tüzeltek
feléje. Dermedten állt ottan, nem tudta, merre forduljon. Rabutin embere… mit akarnak
ezzel mondani?
Dac lobbant föl benne, fölemelte fejét, hogy farkasszemet nézzen a társasággal. De ekkor új ijedelem szakadt rája. Kovács Mózes, a várőrség hadnagya lépett hozzája és csöndesen mondotta:
– A főkapitány úr kéreti az úrt!
Miklós erejefogyottan követte Kovács Mózest. Gúnyos suttogást hallott háta mögött,
mintha fagyos szél süvített volna utána… Valami rettenetes dolog fog történni vele, ki fogják utasítani a várból. Rabutin embere!…
Kovács Mózes előrevilágított a gyertyával. Lehaladtak a lépcsőn, végigmentek a vár
udvarán. A kapu felé fordultak. Miklósnak kínosan vert a szíve: ez a kiutasítás! Kovács
Mózes a kapu bástyája alatt megállott és az őrszoba felé intett.
– Itt várja az úrt főkapitány uram.
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Miklós benyitott az őrszobába. István úr az asztal mellett állt s valami írást vizsgálgatott a gyertyafénynél. Oldalt a homályban két császári katona két alabárdos várőr között.
– Gyere, öcsém, gyere, magyarázd meg ezt az idegennyelvű írást! – intett barátságosan a főkapitány.
Miklós nagyot lélekzett, hát mégsem! Átvette és tüzetesen megnézte az írást.
– Ez a vár alaprajza… ezek meg itten magyarázatok a rajzhoz – mondotta. – A vár kerületének mértéke, falak, bástyák erőssége… hadiszerek elrendezése.
– A gazok! – tört ki a düh István úrból. – Hát erre használják a vendégséget: kémkedésre. Kérdezzük ki csak őket, öcsém!
Miklós a császáriak felé fordult. Egyikükben azonnal fölismerte a szebeni stab
ingenieurjét, de úgy szólt hozzájuk, mint közkatonákhoz.
– Miért csináltátok ezt a rajzot?
– Semmitsem felelünk! – mondotta az ingenieur kihívóan.
– Majd megfelel az ármányos gazdátok! – rázta meg öklét a főkapitány. – Majd kinyitom én az ország szemét, kik s mik vagytok. Mózsi, rekeszd meg a gazckókat reggelig!
Köszönöm, hogy jól vigyáztál, ez szerencsés fogás volt. Neked is, öcsém, hogy fáradtál,
– nyújtott kezet Miklósnak. – A dologról azonban senkinek se szólj, majd eljön az ideje!
Az udvaron megállt István úr és fölkacagott.
– Hallottad, milyen dölyfösen becsmérelte Rabutin a mi katonáinkat? Hát mégsem
vagyunk olyan utolsók, lefüleltük a ravaszokat. Nem adnám egy zsák aranyért!…
Az ajtó előtt karonfogta Miklóst, együtt léptek be a táncolóházba. Éppen valami
dájcsot húztak, a tisztek izzadva forgatták a leányasszonyokat.
A főkapitány nagyot kurjantott az ajtóban és összeverte a tenyerét. A cigány alázatosan sunyított oda és pár vonással befejezte a keringőt. Szilaj magyar nótára gyújtott rá. A
főkapitány tapsolva, csuhajgatva vonult a terem közepére. Mintha tüzes hullám csapott
volna végig a magyarokon. A szemek kigyúltak, vad ujjongás hangzott mindenfelől. A
tisztek zavarodottan néztek össze, egyik-másik ki akart állani a táncolók sorából. De István úr rájuk dördült:
– Csak rajta, uraim, csak rajta! Mi is jártuk az urakét, az urak is járják a miénket.
Mondd meg nekik, Miklós öcsém!
Miklós udvariasan adta tovább a nyers szavakat. A házigazda igen örülne… A tisztek
haboztak, rendre mégis nekifogtak a szilaj erőpróbának.
Minden épkézláb magyar táncra kerekedett. Még a vén Dobay társasága is fölbomlott.
A félszemű kuruc (Thököly kuruca) a legelső szobában hosszú asztal mellett ütött tanyát,
körülte a tánctól húzódozó, kuvaszkodó úrak… Samuka is, az idegenektől való sok félszeg riadozás után, a Dobay seregéhez csatlakozott. Most ezek is kisereglettek a nagy kurjongatásra.
A főkapitány fennszóval biztatta meg őket:
– Rajta, ckók, ne lopjátok a napot!
Megélemedett nemesek virtuskodva ugrottak neki komaasszonyaikkal. István úr a feleségét hívta táncra. Méltóságos, gyönyörű pár voltak, példájukkal még jobban felgyújtot-
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ták a társaságot. Sistergett, csapongott, tüzes gomolyaggá formálódott a táncoló sereg…
Egylelkű, szilaj, keleti szertartás!…
A tisztek rendre sokalni kezdték a dicsőséget. Némelyiket úgy megforgatta táncosnője,
hogy a szeme is fölakadt a jámbornak.
Ömlött a nóta, dübörgött a tánc. A falak mentén és a sarkokban mind több császári
uniformis verődött össze, mint zuhogó ár szélén a hordalék.
Miklós is ott állt a fal mentén. A főkapitány barátságos magatartása eloszlatta előbbi
keserűségét, ő is táncolni kezdett, de egy borosszemű, nyalka ckó elkapta a párját. Tréfa
is, sértés is!… Van Norden közeledett feléje. Attól is elkapták Csegezy Anikót.
– Mi ez, Miklós? – kérdezte elszontyolodott képpel.
– Ez, barátom, a magyarok kutya-kedve! – felelt Miklós keserű mosollyal.”
Halmágyi Samu (Alsószentmihály, 1880. május 22. – 1962. december 31., Arad)
Vidékünk szülötteként számon kell tartanunk Halmágyi Samut. Dicsőszentmártonban,
Székelyudvarhelyen, Aradon tanított. Udvarhelyszéken Tompa László költő baráti köréhez tartozott, munkatársa volt Benedek Elek Cimbora című gyermeklapjának. Ady
Endre a Nyugat című folyóiratban e szavakkal hívta fel a gyelmet verseire: „Különösen kedves s erdélyi, hogy Tinódi Sebestyént juttatja eszünkbe Halmágyi Samu. Ez, ilyen
a mai Tinódi, ódonságos, de nyugtalan krónikás.” Verseskötetei: Még egyszer és mindig
(Dicsőszentmárton, 1914), Hadak útján (Dicsőszentmárton, 1916), Utam (Székelyudvarhely, 1923).
Viski Károly (Torda, 1882. április 12. –1945. szeptember 5., Budapest)
Néprajzkutató, nyelvész, egyetemi tanár. Tordán és Székelyudvarhelyen végezte középiskolai tanulmányait, majd latin–magyar szakos tanári oklevelet szerzett a kolozsvári

184. Viski Károly
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tudományegyetemen. Tanárként dolgozott Székelyudvarhelyen, Nagyszalontán, Tordán,
Budapesten. 1919-től kutatóként dolgozott, majd a Magyar Néprajzi Múzeum munkatársa lett. 1940-től a kolozsvári, 1941-től a budapesti tudományegyetem tanára. Kutatási témái: népi építkezés, lakáskultúra, mesterségek, népművészet, néprajzi csoportok, népnyelv. Tanulmányozta a tordai kerámia sajátosságait, megírta a tordai nyelvjárás monográáját.
Fő művei: Erdélyi magyarság. Népművészet (Budapest, 1920), Székely hímzések. 1.
Csíkmegyeiek (Budapest, 1924), Dunántúli bútorok 1. Székek (Budapest, 1925), Székely
szőnyegek (Budapest, 1928), Magyar népművészet (Bátky Zsigmonddal és Györffy Istvánnal, Budapest, 1928), Gravures sur bois populaires roumains de Transylvanie (Budapest, 1931), Le village hongrois et son art (Paris, 1932).
Gálffy Zsigmond (Mészkő, 1886. január 13. – 1958. december 26., Kolozsvár)
Műfordító, tanár. Tordán és Kolozsvárt tanult. Görög és latin szakos oklevelet szerzett
a kolozsvári tudományegyetemen. A kolozsvári unitárius főgimnázium tanára és igazgatója volt.
Borbély István (Torockó, 1886. november 23. – 1932. március 20., Kolozsvár)
Marosújváron, Budapesten, Nagyenyeden és Kolozsváron tanult. Az I. világháborút a
szerb, orosz és olasz fronton élte át. Hazatérve unitárius lelkészi oklevelet szerzett. A kolozsvári unitárius kollégium tanára, 1925–1928 között a kollégium igazgatója, 1928-tól a
teológiai akadémia tanára, a Keresztény Magvető, az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztője. Történész, irodalomtörténész, egyháztörténész.
Művei: Heltai Gáspár (Budapest, 1907), Pető költészetének korszakai (Kolozsvár,
1921). Könyveket írt szülőföldjéről is: Torockó története 1848/49-ben. (Kolozsvár, 1906),
A régi Torockó (Kolozsvár, 1927). Jelentős műve: A magyar irodalom története I–II.
(Kolozsvár, 1924–1925.
Olvasmány. Borbély István A régi Torockó című művéből másoltuk az alábbi, a honfoglalásról és Torockó benépesedéséről szóló részleteket.
„Az Ákos-nemzetség a legrégibb erdélyi magyar főúri nemzetségek közül való; a középkori magyar
krónikások a hét honfoglaló vezér ivadékaival állították egy sorba. Ákos, a nemzetség ősatyja, tényleg Árpád vezérrel jött be az országba, s vele együtt vett részt a honfoglalásban. […] Az Ákos-nemzetségnek […]
más része Árpád s a hét vezér parancsára Töhötöm vezetése mellett Erdély elfoglalására indult. […]Az
Ákos-nemzetségnek egy külön ága […] szállta meg Székelykő várát s a torockói völgyet. […]
Batu kán tatár fővezér seregével 1241-ben végigpusztította Magyarországot. Seregének balszárnya ez
év március 31-én, éppen húsvét vasárnapján, lépett Erdély földjére. A tatárok rengeteg embert öltek le.
Patakokban folyt a vér útjukon. Nyomukban óriási földterületek váltak lakatlanná. Április közepén Torda megyét már végig száguldták, felgyújtva s legyilkolva benne mindent, mi útjukba akadt. Mikor aztán egész Magyarországot végigpusztították, 1242 márciusában megkezdték visszavonulásukat. (...) Zsákmánnyal telt szekerekkel, baromcsordákkal, juhnyájakkal és rengeteg sok fogollyal érkezett Erdélybe, hol
lépésről lépésre átkutatva a barlangokat, meg a berkek sűrűjét, lassan haladt előre a törcsvári szoroshoz.
Rablóhadjáratuknak nyomát mindenütt pusztulás mutatta, leégett helységek, temetetlen halottak, miket
a tavaszi meleg időben egy még borzalmasabb pusztítás követett: a dögvész.”
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Diamant Izsó (Vágújhely, 1886. február 25. – 1944 ősze, Budapest)
Neve halhatatlan, bár ma már alig emlékeznek rá. Kolozsvárra költözése után, 1920ban kezdeményezte Kolozsvárt a Sodronyipari Rt létrehozásását, amelynek 1940-ig vezérigazgatója maradt. A gyár Aranyosgyéresen kezdte meg működését. A Romániai Gyáriparosok Szövetségének erdélyi ügyvezető alelnöke volt. A művészet pártolójaként több
ezer darabból álló könyvtárat, valamint kép- és metszetgyűjteményt állított össze. Munkatársa volt a Keleti Újság, Vasárnapi Újság, a Korunk című kiadványoknak. 1944 őszén,
feleségével együtt, zsidó szármása miatt vesztette életét.
Bors Mihály, Csíkszentkirályi (Szind, 1887. október 17. – 1937. január 8., Szind)
Bors Mihály 1887-ben született Szinden. Tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban, majd a gazdasági akadémián végezte. Szülőfalujába visszatérve 2000 holdas birtokán gazdálkodott. Modern gondolkodását, a megváltozott időkhöz való igazodását bizonyítja az általa alapított szindi kőkitermelő.
Váratlan, tragikus haláláról az Aranyosvidék megrendülten tudósította olvasóit. A
tragédia mind az unitárius egyház, mind az Erdélyi Kárpát-Egyesület, mind a környék
életében megrázó esemény volt. Bors Mihály ugyanis az Unitárius Főtanács tagja, a Torda-Aranyos egyházkör felügyelő gondnoka, az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke, a Torda
vármegyei Magyar Párt alelnöke volt. A mintegy 2000 gyászoló jelenlétében lezajlott temetésén elhangzott beszédek egyikéből másoljuk ki az alábbi sorokat: „Ha nyugtalan lelked sírodon túl is olykor felsajog, enyhülést nyújtson az a tudat, hogy tetemedet, emlékedet tízezrek fogják kegyelettel megőrizni. A Hegyeskő és Tündérkert között elterülő kis
völgy századokon át fogja susogni, hogy volt egyszert egy nagy és hatalmas kőkirály, akinek neve: csíkszentkirályi Bors Mihály.”

185. A szindi kúria, 1990-es évek

186. Bors Mihály sírköve
a szindi temetőben
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Feladat. Figyeljétek meg, milyen szertartás keretében temették Bors Mihályt.
„A gyásszertartást a Turdai Dalkör gyászéneke és Benczédi Domokos rimiteai unitár. lelkész gyászimája vezette be, majd Lőrinczy Dénes turdai lelkész tartott az elhunyt tragikus sorsát méltató gyászbeszédet.
Ezután dr. Boros György püspök az Egyház és Főtanács nevében dr. Gál Miklós képviselő az unitár. egyház világi vezetői, Árkosi Tamás esperes az Arieşi Egyházkör és lelkészei, dr. Tavaszi Sándor az E.K.E. és
dr. Kiss Elek theol. tanár az unitár. theológia akadémia nevében vettek megható búcsút Bors Mihálytól. A
Dalkör éneke után a koporsót 12 ökrüs, feketébe volt falusi szekérre, a koszorúk tömegét külön gyászkocsira tették. A holttestet vivő szekeret két oldalt 12 román és 12 magyar sânduleştii földész legény, majd a cluji
unitár. theológia énekkara kísérte, mely a temetőig zsoltárokat énekelt. Künn a sânduleştii unitár. temetőkertben a nyitott sírnál Lőrinczy Dénes lelkész búcsúfohásza s a Dalkör éneke után bocsátották le Bors Mihály koporsóját szülőfaluja földvánkosába.” (Aranyosvidék, 1937. január. 6.)
Anekdota. A háború előtti aratásokra havasi aratómunkásokat fogadtak fel Tordán és a környező falvakban. A kaszások a tordai piacra álltak ki munkájukat felkínálni. Egyszer jön Bors Misi és így szól hozzájuk:
–Van munkátok? –Nincs. –Na ha nincs, nekem fogtok kaszálni, de itt helyben. Torda főterén a köveken
kaszáltatott saját maga és mások mulattatására. Még fentek is a kaszások. Az idősebbek a hiábavaló munkára ma is azt mondják: dolgoznak, mint Bors Misi kaszásai. (Aranyosvidék, 1990. VII.26.)

Létay Balázs (Aranyosrákos, 1888. október 31. – 1914. augusztus 25/26., Galícia)
Szülőfalujában, majd a tordai unitárius gimnáziumban, a kolozsvári főgimnáziumban
tanult. Jeles tanárai keze alatt tudása és érdeklődése látványosan szélesedett. 1906–1911
között a kolozsvári tudományegyetem történész hallgatója volt. Lelkesen kapcsolódott be
az érem- és régiségtári munkába, a kolozsvári Farkas utcai református templom körüli
és más feltárásokba. Az Egyetemi Intézet régészként, az unitárius kollégium történelem
és latin szakos tanárként alkalmazta. 1911-ben Londonban és Oxfordban tökéletesítette
nyelvtudását, tanulmányozta a múzeumok ókori és keleti állományát. 1913–1914 között
Párizsban és Londonban ismerkedett a mezopotámiai ásatások leleteivel, ékírást, keleti nyelveket tanult. Mezopotámiai ásatásokra készült, amelyeknek intézményi hátterét a
felállítandó Keleti Intézet biztosította volna. A világháború kitörése derékba törte pályáját. 1914. augusztus 25-én vagy 26-án hunyt el a galíciai fronton. A „magyar asszirológia
legszebb reménye” (Vincze Zoltán) foszlott szerte halálával.
Finta Gerő (Tordatúr, 1889. december 31. – 1981. július 5., Budapest)
Tordatúron átutazva vagy a Túri-hasadékban tett látogatáskor kell felidézni a falu szülötte, Finta Gerő emlékét. 1889. december 31-én született. A nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban, majd Budapesten és Kolozsvárt folytatta tanulmányait. Székelyudvarhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon volt tanár. A két világháború közötti irodalmi élet ismert személyisége volt. Írásait a Cimbora, az Erdélyi Szemle, a Vasárnapi Újság, a Pásztortűz című lapok közölték. Két verseskötete látott napvilágot. 1945-től az 1981-ben bekövetkezett haláláig Magyarországon élt.
Művei: A fák. (Versek. Székelyudvarhely, 1923); Pacsirtaszó. (Versek. Kolozsvár,
1927); Berzsenyi Dániel és költészete szemelvényekkel (Tanulmány. Brassó, 1936); Eminescu költeményeiből. (Fordítások. Kolozsvár, 1939).
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Mihai Eminescu
A tó
Kék taván a rengetegnek
Rózsák bontják szirmaikat.
Ezüst habot ver a hullám,
Mely egy bárkát játszva ringat.
Tóparton alá s fel járok
Hallgatózva, várakozva,
Nád közül hogy ő kiszökken
S odaomlik a karomba.
Vizek szelíd szava csábít,
A kicsiny csónakban párom;
Kihull kezemből a kormány,
Pihen evezőlapátom.
Holdnak halvány sugaránál
Ringunk esve bűvöletbe.
Szellő lebben, zizzen a nád,
Az ezüst hab csendül csengve…
Oh, de nem jön! Én magamban
Sóhajtozom egyre mind itt
A kék tónál, melynek tükrén
Tündérrózsák ezre nyílik.
Teodor Murășanu (Aranyosgyéres, 1891. július 19. – 1966. szeptember 2., Torda)
Görög katolikus lelkész, tanár, költő. Őrkei parasztcsalád a. A balázsfalvi szemináriumban, 1912–1916 között Budapesten, 1918–1919 között a kolozsvári tudományegyetemen tanult. Rövid ideig lelkész, 1919-től a tordai Ferenc Ferdinánd Líceum romántanára. Szerkesztette a Turda és a Pagini literare lapokat. Egyik megalapítója volt a Turda
nevű könyvkiadónak. Vers- és novellakötetei jelentek meg. Mellszobra 1995 óta áll a Mihai Viteazul Líceum előtt.
Camil Mureşanu történész, akadémikus (sz. 1927) apja.
Tulogdy János (Torda, 1891. október 12. – 1979. október 1., Kolozsvár)
Tordán született. Gyermekkorában az édesapjával a Tordai-hasadéknál tett látogatása
egész életére meghatározza érdeklődését. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végzi föld-
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rajz–természetrajz szakon. 1915-ben az első világháború harcterére kerül, ahol hamarosan lövés éri lábát, s hadirokkanttá válik.
Földrajztudós, egyetemi tanár. Előharcosa a 20. században kibontakozó természetvédelemnek. A neves román professzorokkal együtt 1927-ben kezdeményezi a védett nemzeti parkrendszer létrehozását. Kutatásai a karsztjelenségekre, a folyó- és forrásvizek eróziós és akkumulációs munkájára, Erdély földrajzi jelenségeire irányultak.
Gazdag életművének néhány alkotása: Erdély geológiája (Kolozsvár, 1925), A Tordaihasadék (Kolozsvár, 1939), Földrajzi kislexikon (Bukarest, 1976 – társszerző).
Feladat. Értelmezzétek a tudós alábbi kijelentését: A természetjárás fejleszti önuralmunkat, akaraterőnket, erkölcsi érzésünket.
Olvassátok el a vidék mai arculata kialakulásának leírását. „Erdély középső részén – a hegyek által körülzárt alacsonyabb dombos területen – régen tenger volt. Ha ezen a területen vizsgáljuk a dombok anyagát: mészkövet, homokos, kavicsos, agyagos rétegeket, szürkéskékes meszes agyagokat; palákat, márgákat találunk. Ezekben a tengeri halak, kagylók, csigák és tengeri moszatok megkövesedett maradványait,
kövületeit gyűjthetjük. E rétegek közt találjuk a kősó és gipsz előfordulásokat is és ezekből a rétegekből
tör fel a földgáz is.
Mindezek azt bizonyítják, hogy e területen sok évmillióval napjaink előtt tenger volt. [...]
[A] későbbi korok mélyben megrekedt láva anyagának átalakító hatása, mélyből feltörő vastartalmú oldalok hatása következtében keletkeztek Torockó körül csillámpalában a vasérctelepek… A Marossal
párhuzamosan tőle északra keletkezik egy hatalmas törés, melynek mentén a mai Túri-hasadék déli oldalától a Székelykő mellett végighúzódva […] nagy erővel tör a felületre a láva-anyag…”

Kovács László (Gerendkeresztúr, 1892. december 25. – 1963. július 2., Budapest)
Gerendkeresztúr őrzi emlékét neves szülöttének, Kovács Lászlónak, a két világháború közötti korszak irodalmi élete egyik szervezőjének. A korabeli lapok szívesen közölték verseit. Novellái gyűjteményes kötetben láttak napvilágot, Történet a férről címmel
(1930). Irodalmi tanulmányait Az irodalom útján címmel 1941-ben tette közzé. Munkatársa volt a Pásztortűz, az Ellenzék, a Keleti Újság című kolozsvári lapoknak. 1926-tól
munkatársa, majd kiadói vezetője az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadónak. 1932–1944
között a korszak jelentős irodalmi folyóiratát, az Erdélyi Helikon-t szerkesztette.
Pál Miklós (Alsó-, Felsőszentmihály, 1895. szeptember 5. – 1981. november 3.,
Alsó- Felsőszentmihály)
Az elemi iskola befejezése után gazdálkodni kezdett. Első írását a budapesti Szabad
Szó közölte 1917-ben. Munkatársa volt az Aranyosvidék és Aranyosszék című tordai lapoknak. Balázs Ferencről írott, Útépítők című társadalmi színművét és az Érik a búzakalász című népszínművét Tordán mutatták be. Elbeszélései kötetbe gyűjtve, 1930-ban
jelentek meg Tordán, Testvérek vagyunk. Elbeszélések a falusi nép számára címmel. A
Magyar Népi Szövetség helyi alelnöke volt. Balázs Ferencet támogatta szándékai megvalósításában. Megalapította a Balázs Ferenc Népfőiskolát, az Ady Endre Ifjúsági Kört. Tagja volt a Román Irószövetségnek.
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Balázs Ferenc (Kolozsvár, 1901. október 24. – 1937. május 22., Torda)

187. Balázs Ferenc

Balázs Ferenc nem Aranyosszéken született. Holtteste azonban a mészkői temetőben
nyugszik. Nem a sors szeszélye, nem a véletlen hozta ezt – Balázs Ferenc választása volt.
Pontosabban: tervei valóra váltásához egy falura volt szüksége. Mészkőn váratlanul megürült az unitárius parókia és szószék – Balázs Ferenc örömmel kapott az alkalmon.
Kolozsvárt született 1901-ben. Tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte. Ekkor esett át azon a tüdőfertőzésen, amely alkatát, természetét, majd pályaválasztását meghatározta. Erről az időről jegyezte fel: „Az a bizonyos »miért ?«, a gondolkozás kezdete, amikor az ember, ha gyermek is, az egyes dolgokat már a dolgok rendszerében kívánja megérteni, az a bizonyos miért csak akkor tolult az elmémbe, mikor már egy
esztendeje ágyhoz, heverőszékhez nyűgözött a korán fellépő tüdőbetegség. Ez a hosszú
egyedüllét magamra utalt; nem egészen ugyan, közben ráértem arra is, hogy szerelmes
legyek, meg csalódjam is a szerelemben. Már a második nyarat töltöttem annál a kedves
családnál, egy Kolozs megyei uradalom erdész-ispánjánál. Reggel kihurcolták a heverőszékemet a szérűskertbe, az étkezésekre bejártam a házhoz, este bevonultam a szobámba,
hogy korán lefeküdjem. Magamban voltam a nyár minden napján. Olvasnivalót kértem,
a szüleim gondoskodtak…” Orvosa szerint olyan foglalkozásra kellett gondolnia, amelyet
tiszta levegőjű falun gyakorolhasson. Így döntött a papi hivatás mellett. „Diák koromban
gépészmérnök akartam lenni. Akkor a számok és a fogaskerekek érdekeltek. Azután jött a
betegségem. Két esztendeig nyűgözött le a tüdőcsúcshurut. Amire felgyógyultam s készülni kezdtem az érettségire, az orvos tanácsa nyomán tisztán állott előttem: ha élni akarok,
olyan pályát kellett választanom, hogy az a falura kössön.
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Hát akkor legyek gazdatiszt! [...]
Nem volt nekem kedvem ahhoz soha, hogy lelkész legyek. De talán mégis igaza van
édesapámnak: jobb a falu szolgája lenni, mint a grófé. Hát jól van, nem bánom, legyen
pap belőlem.”
A kolozsvári unitárius teológián időt szakít az írásra. A Keleti Újság Mesevilág rovata,
majd Benedek Elek Cimborája közli meséit. Később Előre címmel diáktársaival szerkesztenek újságot. Szobája találkozási hely volt az ifjú generáció számára. Egyik társa, Kacsó
Sándor emlékszik vissza erre a mozgalmas időszakra: „Időm java részét az unitárius teológián töltöttem Balázs Ferencék társaságában, szenvedélyes viták közepette. Itt »szerkesztődött« ugyanis az Előre, és itt alakult a Tizenegyek antológiája a vitára bocsájtott
versekből, novellákból, mesékből, cikkekből. Ide látogatott sokszor Tamási Áron is, s a
»külsők« mind a »belsők« ugyanis maguk a teológusok voltak. Balázs Feri, Dobai, SzentIványi, akik mindig tudtak helyet biztosítani valamelyik munkateremben úgy, hogy hangos vitáinkkal a másik terembe űztük az éppen ott foglalatoskodó teológusokat.”
Teológiai tanulmányai elvégzése után, 1923-ban két évre ösztöndíjjal az oxfordi unitárius teológiára utazott. Tanulmányai mellett sok időt szakít az olvasásra, valamint arra,
hogy kerékpárral bejárja Angliát, megismerkedjék Hollandiával, Németországgal. Nagy
élményt nyújtott számára a „szabadságra megérett ifjak” mozgalma. Ez azoknak az ifjaknak a szervezkedése volt, akik szenvedélyektől függetlenül, szabadon kívántak élni. Sok
időt töltöttek a természetben, vitatkoztak, énekeltek, imádkoztak.
Angliából ösztöndíjjal tovább utazott Amerikába, újabb két évre. Ekkori tapasztalatai alapján, az angol szövetkezeti mozgalom, az amerikai farmer-gazdálkodás és a dán
népfőiskola szervezkedését látva érett meg benne a falufejlesztési terv, amelyet később
Mészkőn ültetett gyakorlatba. Amerika más élményt is tartogatott számára. Megismerkedett Christine Frederiksen dán származású amerikai lánnyal, majdani feleségével, akinek
ilyen szavakkal kérte meg kezét: „El tudnád-e hagyni barátaidat, rokonaidat és az egész
országot, s tudnál-e választani más nyelvet, más országot, más kultúrkört, hagyományokat és eszményeket? Gondoltál-e valóban arra, ki gazdag és fejlett ország lánya vagy, hogy
elmenj úttörőnek egy nép körébe, amely értelmes, jóakaratú, művészetkedvelő, de meg
van fosztva a civilizáció és a magasabb kultúra előnyeitől?”
Amerikából 1927 őszén indult haza. Tudásszomját követve Japánon, Koreán, Indián,
Palesztinán, Egyiptomon át vezetett az útja. 1928 nyarán ért haza. 1928 és 1930 között felügyelő volt a székelykeresztúri unitárius kollégiumban. Közben megpályázta a mészkői
unitárius lelkészi állást. Lelkészi beköszöntőjére 1930. április 30-án került sor.
Balázs Ferenc abban a korszakban érkezett Aranyosszékre, amikor nemcsak az ipari
termelés, a nagyvárosi életforma (a gazdasági válság kora volt), hanem a hagyományos
falusi gazdálkodás és mentalitás is válaszút előtt állt. Egyrészt a szájhagyományban öröklődő tudás, a hagyományos munkaszervezés, másrészt az önellátó családi gazdálkodás, a
csupán a család körére szorítkozó vállalkozás bizonyult elégtelennek és hatékonytalannak.
Balázs Ferenc világkörüli útjának sok tapasztalata alapján keresett és kínált fel megoldásokat e válsághelyzetre. Újításait a következőképpen lehetne összegezni. 1. Összeválogatta
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és felújította a helyi hagyomány azon elemeit, amelyek a megváltozott körülmények között
is helytállóak. (Szövés, alabástrom kitermelés és feldolgozás, népmesék, népdalok közös
hallgatása). 2. E tudást kiegészítette a korszerű, a gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel.
A népfőiskola keretében az ifjak és a felnőttek önkéntesen a számtan, mértan, földmérés,
jog, irodalom, földrajz, történelem, gazdálkodás, írás, levélírás területére tartozó ismereteket sajátítottak el. Ismételten kísérletet tett az írástudás, az olvasás népszerűsítésére. 3.
A hagyományos lokális kultúra szűk horizontját megnyitotta a nagyvilág felé. Különböző
összejövetelek alkalmával beszélt, vetített utazási élményeiről. Előadókat hívott a népfőiskola összejöveteleire. A gyerekek között a világ népeinek hangszereit osztotta szét. A atalokat ifjúsági konferenciákra küldte. Eszperantó nyelvre tanította az érdeklődőket. 4. A
gazdálkodás terén korszerű eljárásokat honosított meg. Szilva- és barackfával ültették be
a földművelésre alkalmatlan területeket. Nagyobb hasznot biztosító vörös izlandi és fehér
leghorn tyúkok tenyésztését kezdeményezte. Nemesített vetőmag beszerzése, a szójabab
termesztése. A műtrágya növényenként eltérő alkalmazásával kísérleteztek. A nyersanyag
értékesítése helyett a helyileg készített termékeket (vaj, szőttesek, alabástrom tárgyak) értékesítették. A közös gazdálkodás és a piacra termelés elemi formáit léptették érvénybe
(közösen vásárolt cséplőgép, tejcsarnok, a termékek üzleti és kihordók általi értékesítése).

188. Balázs Ferenc és a mészkői nőszövetség tagjai

E sokirányú kezdeményezést a négyéves falufejlesztési tervbe iktatta be. Az első évben (1930–1931) a nőszövetség üléseit és a közművelődésre is alkalmat teremtő vallásos
estélyeket állandósította, a helyi kertészet és növénytermesztés korszerűsítését kezdeményezte. A második évben került sor a népfőiskolai előadások állandósítására, a játszótér
kialakítására, a napközi otthon, az iskolakönyvtár és az iskolai szövetkezet megszervezésére. Ugyanebben az évben szervezték meg a faluszépítési akciót (utak, utcák javítása,
gyümölcsfák ültetése). Szükségessé vált a megrongálódott templom felújítása. E munká-
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hoz Debreczeni László építész készítette el a tervet. A templommennyezet festett kazettáinak terveit szintén Debreczeni László készítette el, a festést maga Balázs Ferenc végezte
el. A felújított templomot 1931. október 25-én avatták fel. Szintén Debreczeni László tervei alapján épült fel az új papilak.
A következő évben (1932–1933) került sor az orgonavásárlásra, az iskola bővítésére és
felújítására, a baromtenyésztés modernizálására és a háziipar (kenderfeldolgozás) kiterjesztésére. 1933–1934 folyamán tejcsarnokok létesültek a tej begyűjtésére, helyi feldolgozására és értékesítésére. Ekkor alakult meg a Vidékfejlesztő Szövetkezet, amely egybehangolta az aranyosszéki termékek (tej, zöldség, háziipar) összegyűjtését és értékesítését.
A termékek egy, Torda főterén nyitott boltban kerültek a vásárlók elé.
E szerteágazó munkában Balázs Ferenc leghűségesebb támogatója és segítője felesége volt. Christine Frederiksen Mészkőre költözött, elsajátította a magyar nyelvet. Amerikai kapcsolatai révén többször szerzett támogatást férje kezdeményezéseihez. Önfeláldozását, segítőszándékát Balázs Ferenc ilyenképpen foglalta össze: „Szegény feleségem,
idegenből átültetett virág, egy darabig megpróbált velem tartani. […] Újra és újra belefogott valamibe. Minden újszülött gyermeket meglátogatott, segített a bábának, tanácsokat adott az anyának. Jaj, azt a pólyát meg kell oldani, nem szabad a kicsikét úgy lekötözni, ne ringassa, ne kapja föl mindig, ha sír. Ébresztőórát ajándékozott az egyik anyának,
hogy bár a tizedik gyermekét rendes időközökben szoptathassa. Babaruhákat kölcsönzött, napirendet írt elő, együtt aggódott azzal, akinek nem volt teje. Vajon ezért csökkent
a gyermekhalandóság Mészkőn?” Kislányuk, Enikő–Solveig 1932. június 11-én született
meg Dániában.
Balázs Ferenc atalkori betegsége újra kiújult. Hogy családját a fertőzéstől megóvja,
1933-ban a falu fölötti dombra, ahonnan egész Aranyosszéket beláthatta, kis házikót épít-

189. A kis ház

284

III. FEJEZET. VALLÁSOS ÉS KULTURÁLIS ÉLET

tetett, ahol elkülíthette magát. Állapota romlása miatt egyre több időt kellett szanatóriumokban, kórházakban töltenie. 1936 szeptemberétől Tordán telepedett meg. Halála itt
következett be, 1937. május 22-én. Temetésén egész Aranyosszék, s a atal erdélyi értelmiség gyászolta Balázs Ferenc félbeszakadt álmát. Szót kért Gálffy Margit (Nőszövetség),
Nagy Dénes (a környék lelkészei), Kis Elek (Teológia), Fikker János (Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet), Tamási Áron (a Helikon írói), Maksay Albert (Tizenegyek), László Dezső (Erdélyi Fiatalok). A temetésről Christine így számolt be egyik rokonának: „természetesen Ferit Mészkőn temették el. Mintegy száz ember jött be a faluból (ti. Tordára)
tizenkét szép fehér ökörrel, hogy hazaszállítsa. Hosszú, megható menet alakult ki sok kocsival, szekérrel, hátul jöttek a tordai barátok; szóltak a harangok Tordán, Szentmihályon
és Mészkőn. Mészkőn az egész román lakosság éppen úgy, mint a magyar, mind egy szálig felsorakozott a hídnál és végig az utcákon; önkéntes tiszteletadás volt ez. Az itteni szokás szerint valamennyi csoport képviselői beszéltek, amelyekkel Ferinek kapcsolata volt.”
Síremlékére A rög alatt könyvének sorai kerültek:
Tudjátok meg mind,
Én itt meg nem haltam,
Egy falu sara engem le nem nyűgözött.
Én csak elvetettem magam egy picinyke helyre,
Oda bújtam a rög alá,
Hadd lám: kikelek-e?
Lesz-e rajtam virág?
Termek-e gyümölcsöt?
Balázs Ferenc szándékait és eredményeit kortársai élénk gyelme követte.
Szervezője volt annak a csoportosulásnak, amely 1923-ban megjelentette a Tizenegyek antológiát. A kötet egy új generációt képviselő tizenegy induló, ifjú szerző írását
közölte. Közöttük volt a majdani irodalomszervező Kemény János (aki helyet adott a romániai magyar írók összejöveteleinek), a regényíró Tamási Áron, a publicista és szervező Kacsó Sándor. Balázs Ferenc munkatársa volt több korabeli folyóiratnak. A Kolozsvárt
1930–1940 között megjelent Erdélyi Fiatalok című folyóirat, amely a falu megismerését, felemelését, az ifjú generáció szereptudatának kialakítását, egzisztenciális gondjainak enyhítését tűzte ki célul, szellemi vezérének tekintette.
Világkörüli útját úti jegyzetekben örökítette meg Balázs Ferenc. A Bejárom a kerek
világot első kiadása Kolozsvárt jelent meg 1929-ben. E könyvben megtaláljuk a nyugateurópai, amerikai és ázsiai utazás fontosabb állomásainak leírását. Balázs Ferenc nem a
látványt, nem a tényeket kívánta megörökíteni. A Kelet-Európából származó utazó rácsodálkozik mindarra, ami számára új és szokatlan a nyugati világban. Az oxfordi könyvtárban elámul azon, hogy az olvasó maga válogatja ki a polcokról az őt érdeklő könyveket,
maga regisztrálja a kölcsönzést: nem gyanúsítják meg a tolvajlás szándékával. A városokat járva fedezi fel, hogy a fényes, jómódról árulkodó központtól, villasoroktól távol mil-
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liók tengetik életüket nyomornegyedekben. A kényelem, a luxus ára mások nincstelensége. A fejlett kapitalista világban elszomorodva tapasztalja, hogy az ember a gép rabjává vált, amely a tervezésről, az álmodozásról, önmegvalósításról szoktatja le az embert.
Az ipari civilizációban az ember egyre távolabb kerül a természettől és a természetességtől. Hosszasan elidőz a szabadságra megérett ifjakkal való találkozásánál. Ezek azok a
keresztényi szemlélettel átitatott atalok, akik, ha tehetik, hátat fordítanak a városnak,
sátrakban laknak, hosszú sétákat tesznek a természetben, vitakoznak és éneklelnek, hadat üzennek az élvezeti cikkek (ital, cigaretta) fogyasztásának. Indiában Rabindranath
Tagoré-t látogatta meg, aki az apjától örökölt területen rendezte be a Békesség hajlékát.
Itt az iskolában a gyerekek a természetben beszélgetve ismerkednek meg a környezetükkel, énekelnek, játszanak. Még nagyobb ámulattal szemlélte a lozófus falufejlesztő telepét, ahol a atalok számára ismeretterjesztő előadásokat szerveznek, környezetszépítő
rendezvényekbe vonják be őket, hasznos gazdálkodási tudnivalókra oktatják a lakosokat, a betegeknek ingyen osztanak gyógyszert. A könyv minden lehetséges alkalommal kihangsúlyozza, hogy az összefogás, a bölcs vezetés tudja megváltoztatni a világot.
A könyv megjelenését a kritika elismerő hangon méltatta. Egyik korabeli írásból idézzük az alábbi sorokat: „Minden utazó más szemmel utazik, s minden szem más szögben
látja az ugyancsak állandóan mozgó képeket… Balázs Ferenc könyve egészen különös.
Bejárta a kerek világot, s akármilyen akkurátusan olvassuk is végig a könyvet, az útirajzok jól felfogott értelmében alig utazunk, alig látunk valamit… Így utazott egy erdélyi ifjú
1923 és 1928 között, ezekkel a lélekgondokkal: mit kell tenni, hogy kell élni, mi a bajok
oka és melyik a menekvés útja.”
1933-ban Tordán jelentette meg az Aranyosszéki tervek című röpiratot, amelyben
falu- és vidékfejlesztő elképzeléseit gyűjtötte össze. A tervek megvalósításáról, az eredményekről, a kudarcokról és a tévedésekről betegen készített számvetést. A rög alatt című
szociográai munka első kiadása Tordán jelent meg, 1936-ban. A könyvet zajos, elismerő kritika követte. A kortársak Balázs Ferenc munkájának két pozitivumát méltatták. Az
egyik a világkörüli úton szerzett tájékozottság, az értelmiségi szerepének, feladatainak
újrafogalmazásása. A másik e feladatoknak, terveknek a helyi adottságokhoz és szükségletekhez való hozzáigazítása.
A rög alatt a hat év alatti mészkői kezdeményezéseket tekinti át. A kudarcok, a munkáját követő gyakori értetlenkedés ellenére a szerző hangja sosem vádoló. Sosem szűnt
meg szeretni azokat az embereket, akiket felvilágosítani, nevelni, segíteni kívánt. Tudatában volt annak, hogy az évszázados, örökölt beidegződéseket nehéz levetkőzni, négy év
túl rövid idő a mentalitás, az életvitel, a gazdálkodási gyakorlat megváltoztatásához. Magának egyetlen hibát ró fel: a türelmetlenséget.
Súlyos betegen újabb könyvet írt, amelyben a falu életének néhány eseményét regény
formájában örökítette meg. Címe: Zöld árvíz (Kolozsvár, 1936). A regénybe épített események és személyek a falu emlékezete alapján máig azonosíthatók. Kelemen Lőrinc a
Kövespadon keresztül gyalogol be Terebesre orvost hozni beteg unokaöccse számára. Sógora a Ciglából hoz tüzelőt családja számára. Fekete Vince a Szőkemál szőlősei között
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enyeleg Verebes tanító lányával. A mészkőiek ma is ugyanozon a kövek szagatta úton
járnak a falu központjától a temető irányába, amelyen a három atal, Vince, Klárika és
András a szőlős felé indul. A regényben Mészkő Lekenyés, a közeli város, Torda Terebes,
Kolozsvár Balavár, Aranyosgyéres Berkenyés, Sinfalva Berkes, Alsó- és Felsőszentmihály
Sásd, a falu határában elfolyó Aranyos pedig Hevenyő néven szerepel. Máli néni, a lázas
kisgyereket eredményesen gyógyító „öreg boszorkány” Jobbágy Máli néven közismert,
kedves gurája volt Mészkőnek. Pataki Domokos Bíró András, Gagyari Sándor Halmágyi
Tamás, Kerekes József Kereki József névre hallgatott. Bálint Samu valódi neve Gálffy Balázs, a falu harangozója volt. A frissen a faluba került Gergely Dezső tanítót a helybéliek
Zsigmond Ferenccel, Balázs Ferenc tanító kollegájával, Mikó Imre Szabó Dezsővel azonosítják. A gyermekét villámütés folytán elveszítő Sebesi Dénesné tragédiáját a szájhagyomány is megőrizte fél évszázadon keresztül. Az asszony egyébként serénységéről kapta
a nevét Balázs Ferenctől. Hasonlóan emlékezetes a regényt lezáró két tragédia, a veszett
farkas garázdálkodása és a hirtelen hóolvadást követő áradás.
Közérthető evangélium címmel olvasmányosan mesélte el Krisztus, a vallásújító, a reformer élettörténetét (Torda, 1935). S amiről szintén nem feledkezhetünk meg: közel száz
verse jelent meg korabeli lapokban, illetve maradt fenn kéziratos formában.

190. Balázs Ferenc feleségének
emlékirata

191. Balázs Ferenc sírja, 1980-as évek

Feladat. Balázs Ferenc néhány versét közöljük. A szerző három tematikus tömbbe csoportosította őket.
Ezek: A világ, Az asszony, A halál. A verseket a keletkezés sorrendjében adjuk közre.
A versben, és általában a szépirodalmi szövegben található kijelentéseket nem szabad a szerző vallomásaként felfognunk. A műalkotásban található helyzetek, viszonyok nem feleltethetők meg életrajzi eseményeknek, tényeknek. Ezzel számolva az egyes versek elolvasása után beszélgessetek el az alábbi kérdésekről. Az Azt hittem című vers alanyát a költő „öreg utcai énekesnek” nevezi. Miért? Mit énekelt el, miről
szeretne még énekelni kedvesének? Miért énekesnek nevezi az életéről, terveiről beszélő embert? Szerintetek miért vers az alábbi szöveg? A költő miért tördeli ennyire szokatlan formában a verset?
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Azt hittem
Azt hittem, hogy már mindenről beszéltem,
Ami a világon érdekelhet.
Tudod, mit akarok az életemmel.
Tudod, mikre vagyok kíváncsi.
Tudod, hogy mivel mulatom magam.
Azt hittem, hogy újat már nem mondhatok.
Öreg utcai énekes:
Elénekeltem minden dalomat.
Hát a dolog nem éppen így van.
Van egy hajó, mely mindkettőnket
Egy távoli országba elvihetne.
S valahol vár reánk egy kicsi ház,
Tűzhely, munka, jó emberek…
Erről hallottál-e?
(Berkeley, 1926)
Az alábbi vers, bár Indiában íródott, japán mondát dolgoz fel. Eszerint Japán legmagasabb hegycsúcsa, a Fuji Yama vulkán ormáról tündérlány ereszkedett le a tenger partjára, ahol emberré alakult. Levetett tündérszárnyát egy arra haladó halász magával vitte, s a lánynak a földön kellett maradnia. Tragikus-e
a tündérlány sorsa? Melyek azok a képi és nyelvi elemek, amelyek sejtelmessé teszik a történetet? Milyen
keretbe illeszti a költő a régi történetet? A mitológiai, mesei lények alakváltása sok kultúrában ismeretes
motívum. Tudtok-e olyan népmesét, szépirodalmi alkotást említeni, amely hasonló történetet mond el ?
(Ne feledjétek: az átalakulás, a metamorfózis jelentése töreténetenként változhat.)
Nippon tündéri lánya
Halhátú hegyek, fenyők, folyók különös nép szigete: Japán. Ha ad lennék, elhagyni nem tudnálak,
ha elhagynálak, csak egy napra
tehetném. Estére kelve partjaidhoz térnék,
mielőtt a hold arcát bársonyos hegyeid
hátára fektetné.
Öreg ballada zengne valahol.
Három húrú számiszen pattogna nyomában.
Mint gyermek facipője, kopogna a dob.
Kis falu szélén állanék,
Távol az ördögi gyárak zajától.
A házak tetején
Fénylő harmatban fürdenék a hold.
Tiszta volna a levegő.
Ezüst volna, tiszta és átlátszó,
Mint a holdsugár: ezüst.
Az énekes hajlongó árnyéka
Megjelenik a papír ablakon.
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„Tündér leányka felhőn lovagol.
A tengerparton leszökik.
Hófehér szárnyát fára akasztja,
Emberi létnek most van pillanatja.”
Pik-pak, szól a számiszen,
Dalol a dalos.
„– Ó, be jó földön lenni újra.
Nippon szép földjén, tenger partján! –
Emberi szíve sebesen ver.
Két kezével motoz, a földre les,
A homokban kavicsot keres.”
Pik-pak, szól a számiszen,
Dalol a dalos.
„Nippon tengere reszket,
Fölszalad lábaihoz.
– Visszajöttél, leányom, még egyszer?
Most itt maradsz-e örökre velem?
Vagy visszatérít tündér szerelem? –„
Pik-pak, szól a számiszen,
Dalol a dalos.
„…A halász megfogta a halat,
A hallal hazafelé indul.
Amint egy fa mellett elhalad,
Valami tündéri, mint lehelet,
Tűnik szemébe: vajon mi lehet?”
Pik-pak, szól a számiszen,
Dalol a dalos.
„A tündér leány felel a tengernek:
– Vissza, tündér hazámba szívesen mennék.
Fudzsi, a szent hegy homloka körül
Tündér testvéreimmel egész nap
Énekelnék, táncolnék vidáman…
De nézd! A halász viszi a szárnyam…”
Pik-pak, szól a számiszen,
Dalol a dalos.
A házak tetején
Fénylő harmatban fürdött a hold.
Falu szélén állottam,
Távol az ördögi gyárak zajától.
Az énekes keze leesett,
Földön a legyezője.
Nippon tengere reszketett.
Felhő szállott a Fudzsi felé
S a házban a fény kialudott.

(Bombay, 1928.VI.18.)

Az alábbi verset olvasva a halál közelében élő ember vívódására gyeljetek. Milyen kéréssel fordul a
környezetében élőkhöz? Hogyan szoktatja magát a közeli halál elfogadásához?
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Mégsem szeretném
Nem, azért azt mégsem szeretném,
Hogy megmondják, ha meg kell halnom.
Csak legénykedem, ha ilyesmit kérdek,
De be nem vallom.
Csak biztassatok, jó emberek!
Mondjátok, hogy van még reménység.
Én is olyan vagyok, mint minden ember,
Élni szeretnék.
Pedig nem félek a haláltól.
Eleget éltem, sokat éltem.
Eleget láttam, végeztem, magam
Sohsem kíméltem.
Most megsiratna mindenki itten.
Nevezne széttört reménységnek.
Pedig az újat már mások hozzák.
Mi végre éljek?
Elsóhajtanák: még mi mindent
Lehetett volna várni tőlem,
…S én éltem volna meddőn tusázva,
Hiún, letörten.
(Torda, 1937. II. 14.)
Ars poeticának, költői hitvallásnak nevezzük azokat a verseket, amelyekben a szerző a művészet hivatásáról, a vers értelméről, szerepéről értekezik. Ilyen Balázs Ferenc alábbi verse is. A vers elolvasása után
értelmezzétek azt a kijelentést, hogy a versek „teherhordani jók”. Milyen érveket sorakoztat fel annak bizonyítására, hogy a vers a csüggedt, megfáradt, társtalan ember bánatának levezetésére szolgál? A költő
miért nevezi a versek szereplőjét „fonnyadt, száraz másom”-nak?
Teherhordani jók
Nem vagyok én szomorú ú,
De a verseim csak teherhordani jók.
A borút és a balsejtelmeket
Hordozhatják csak a szomorú szók.
Az örömeimet elkacagom.
Nekik nem marad boldogság és csók.
Ha céljaim vannak: tenni szoktam.
Egy falu hagnszerén zengett a húr.
Ha gondolataim, könyvet írok.
Ha vágyaim, hát élek boldogul.
Csak a bánatomból nem kér senki.
Verseknek adom, mint szolgának az úr.
Hordozzátok a kínjaimat.
Igy egy kissé könnyebben élek.
Nem csüggedek, nem fáradok.
Terhével nem ver le az élet.
S ha iszonyú tükröt mutattok,
Elfordulok, mégis remélek.
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Nem én vagyok az, ki a versekben él.
Az csak a fonnyadt, százarz másom.
Fekete a szemem és a hajam,
Nem költöttem még el az ifjúságom.
Betegen, félhalottan is
A föltámadásomat várom.
(Torda, 1937. II. 15.)
Feladat. Az iskolai könyvtárban, a család és ismerősök könyvtárában keressétek meg Balázs Ferenc írásait, köteteit. Egy magyaróra idejére készítsetek kiállítást a könyvekből. Figyeljétek meg, milyen kiadó jelentette meg az egyes könyveket. A kiállításra Balázs Ferencről szóló írásokat is gyűjthettek.

Balázs Ferenc megjelent művei: Mesefolyam (Szatmár, 1922), Bejárom a kerek világot (Kolozsvár, 1929, új kiadása: Bukarest, 1975), Kis hittan (Torda, 1932), Aranyosszéki
tervek (Torda, 1933), Közérthető evangélium (Torda, 1935, újabb kiadás 1981, 1996), A
rög alatt (Torda. 1936, újabb kiadása: Budapest, 1936, 1939, 1943, Marosvásárhely, 1943,
1998), Zöld árvíz (Kolozsvár, 1936, újabb kiadása: Budapest, 1937), Mesék, amiket neked írtam (Bukarest, 1973). Balázs Ferencről írott monográa: Mikó Imre – Kicsi Antal
– Horváth Sz. István: Balázs Ferenc. Monográa. Bukarest, 1983.
Balázs Ferenc írásai a következő korabeli lapokban jelentek meg: Aranyosszék, Brassói Lapok, Cimbora, Ellenzék, Előre, Erdélyi Fiatalok, Erdélyi Helikon, Ezermester,
Független Újság, Ifjúság, Keleti Újság, Keresztény Magvető, Kévekötés, Korunk, Napkelet, Önképző, Pásztortűz, Új Erdély, Újság, Unitárius Egyház, Unitárius Közlöny,
Unitárius Szószék, Vasárnap Délután.
Feladat. 1. Nézzétek meg, hogy a parókia könyvtára, a család könyvtára nem őrzi-e a fenti lapok valamelyik számát, évfolyamát. A tartalomjegyzék átolvasásával állapítsátok meg, milyen kérdésekkel foglalkozott szívesen a lap és lap olvasórétege. Miért érdekelte a lap szerkesztőségét és olvasóit az aranyosszéki
emberek sorsa? A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon kötetei segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre: Hol jelentek meg a fenti lapok? Kik olvasták a fenti lapokat? Kikkel osztotta meg gondjait és gondolatait Balázs Ferenc, amikor a fenti lapokban tette közzé írásait?Vajon miért ezekben a lapokban közölt
Balázs Ferenc?
2. Részletet közlünk Kormos Jenőnek az Aranyosszékben (1937. 11.) megjelent nekrológjából. (A nekrológ elhunyt személy érdemeit méltató cikk, beszéd.) Mi enged arra következtetni, hogy Balázs Ferenc
halálakor mindenki tudatában volt az Aranyosszéket és az Erdélyt ért nagy veszteségnek? Kiknek a fájdalmát említi fel a nekrológ írója?
„Múlt szombaton reggel Turdán hunyta le örök álomra fáradt szemét, honnan szerető hivei kettős koporsóban a szomszédos Cheia–Mészkő unitárius templomába szállították. Utolsó útja annak az útvonalnak egy részén vezetett, melyen annyit küzdött, fáradott, szenvedett érettünk. A közbeeső turdai Vidékfejlesztő szövetkezetet, melynek legelső kezdeményezője és egyik alapítója volt, zászlóhajtással mondott
neki köszönetet és utolsó istenhozzádot. Volt egyházközségének népe egy emberként zokogva várta őt a
falu szélén. Azok is, akik hatévi áldásos lelkészi és szövetkezeti munkájában sokszor elgáncsolták, életét
még küzdelmesebbé, még nehezebbé tették. De ott a falu végén egy emberként állottak, a nagy halottat
gyászolva, kit az utána maradt nagy űr emelt mindenki előtt igazán naggyá. Abban a kedves kis templomban ravatalozták fel, melyet ő és művészlelkű felesége tett széppé, gyönyörűvé, magyarossá, olyanná, amilyenben még a leghitetlenebb, a legdurvább és legfásultabb lelkületű ember is közel érzi magát Istenhez,
a szépség örök forrásához.
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24-én délután négy órakor kezdődött a temetési szertartás, de azt megelőzően sűrű tömegekben zarándokoltak a ravatalhoz az elhunyt író pap mindenféle társadalmi rendbeli hívei, tisztelői és barátai. Fehérruhás, könnyesszemű, atal falusi leányok állottak díszőrséget a koszorúk sűrű tömegében levő, üvegablakos érckoporsó körül.
A temetési szertartást a cheiai-mészkői dalárda éneke vezette be, utána Benczédy Domokos rimeteaitorockói unit. lelkész megható imája, majd Árkosy Tamás esperes mély baráti érzésről tanúskodó, szívhez
szóló gyászbeszéde következett. Azután a dalárda énekhangjai mellett felszegezték a kettős koporsó sötétbarnára festett, kék-fehér díszítésű, székelymintás fedelét. Megindult a gyászmenet, elöl a koporsót vivő,
környékbeli összes unitárius lelkészek, utánuk a gyászoló családtagok, Varga Béla dr. püspökhelyettes,
Mikó Lőrinc dr., Henkinson amerikai unitárius lelkész, az íróbarátok, a református egyház képviselője,
a helybeli román lelkész, a Vidékfejlesztő Szövetkezet igazgatói, tisztviselői, különböző társadalmi egyesületek és a hivek hosszú sora. Az unitárius és a gör. katholikus templom harangjainak megkapóan szép
összjátéka közben ért ki a menet a temetőbe.”
3. Alább V. Nagy Dénes alsójárai unitárius lelkésznek, a Lelkészkör elnökének Balázs Ferenc temetésén, a sírnál elmondott búcsúbeszédéből idézünk. Balázs Ferenc milyein műveire találtok utalást a szövegben?
„Átvette Ceres22 jobbjából az elolthatatlan fénnyel égő fáklyát és kereste vele a tökéletesedésre vezető
utakat; átvette Mercurius23 sarkantyú szárnyait és bejárta velük a Kerek Világot, hogy összegyűjthesse a
boldogulás és boldogítás örök eszményeit, Pállal és az apostolokkal bejárta a tudományok berkeit, kereste
a rög alatt az igazi ember eszményképeit és Új evangéliumot adott azoknak kezébe, kik még az élet útján
nem találkoztak Jézussal. Mintha szellemszárnyai lettek volna, ott volt mindenütt, prédikálta az Isten és
az élet igéit, hirdette a megváltást új utakon, kereste az üdvözülést új eszközökkel, új intézményekkel. Magas röptű sas volt, kinek szárnyalását sokan nem tudták követni…”
4. Balázs Ferenc emléke máig él Aranyosszéken. Az 1980-as években rögzítettük néhány személy emlékeit. Figyeljétek meg, mi maradt emlékezetes Balázs Ferenc kezdeményezéseiből, viselkedéséből. Környezetetekben ti is készítsetek felmérést arról, hogy mennyire ismerik Balázs Ferenc életét, munkásságát,
munkáit.
Mind télen, mind nyáron, vasárnap, mikor kivert az eső a mezőről, hazakerültünk, ki hol lelte helyét. Hová mész? A pap udvarába. Hol voltál? A pap udvarában. Ott öregnek, atalnak, nőnek, gyermeknek, kicsinek, nagynak helye volt, és mindenkinek megvolt a maga szórakozása. (Gálffy Eszter sz.
1921) Mikor festették a tornyot, kérdezte, hogy milyen színű legyen. Mondták, hogy legyen piros, zöld,
kék. Aztán úgy csinálta, hogy a négy felét különböző színre festette. Piros, kék, zöld, barna. (Fülöp Ferencné Gálffy Rózsika sz. 1921) Mindenkivel jót tett, senkit be nem csapott, nem igyekezett azon, hogy
bosszút álljon, ha vele rosszat csináltak. Hanem mindig, hogy legyen jól, az ember nem kell haragudjon a másikra. (Fülöp Ferencné Gálffy Rózsika sz. 1921) A kicsi házban ő mind írt. Ő ott rengeteget írt,
mutatta is nekem, csak hát persze, hogy én nem értettem, hogy hát ő most könyvet ír. És mindig ott a
nyugágyán feküdt és mindig írt. (Fülöp Ferencné Gálffy Rózsika sz. 1921) Két ellentét között harcolt, dolgozott, amiért neki szenvedése is volt. (Pálffy Miklós sz. kb. 1900) Hogy milyen temetése vót! Gyönyörű vót s szomorú is vót. Harangoztak Tordán, Szentmihályon, mindenhol. Hat fehér ökör vót béfogva.
A leányok fehérbe öltöztek, fekete szalag le a vállaktó. A úk csizma, priccses nadrág, lájbi, fehér ing,
kalap s fehér szalag. A templomban ravatalozták fel, őrség állt a koporsó mellett. (Halmágyi Mózesné
Gálffy Ida sz. 1911)
5. Balázs Ferencről az alsó- és felsőszentmihályi parasztíró, Pál Miklós Útépítők címmel színművet
írt. Vásárhelyi Géza szintén drámában örökítette meg alakját. Bágyoni Szabó István versciklust szentelt
Balázs Ferenc emlékének. Alább ebből választottunk egy verset. Értelmezzétek a vers azon ismétlődő kijelentését, hogy „sorsom már nem az enyém.”

22

Ceres a gabona- és a gyümölcs-, általában a termés, a termesztés istennője a római mitológiában. Ő biztosította az áldást és ő okozta a szárazságot, az éhínséget. A görög mitológiában Ceres megfelelője Démétér.
23
A római mitológia alakja, a görög mitológiában Hermész a megfelelője. Az istenek hírnöke, az ügyesség, a
leleményesség, a feltalálások istene, a kereskedők és tolvajok pártfogója. Szép szavakkal ő segíti a szónokok
ékesszólását. A betűvetés feltalálója.
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Bágyoni Szabó István
Sorsom
már nem az enyém,
sokak tövisét hordom testemben.
Idegeim televénytüdőt bíznak reám fedezetlen…
Sokak testében tövis
lettem, tudom, „elrontója jónak”.
Megfosztanának attól is,
amit enyéimért
hiszek tüdőt-érdemlő valónak. –
S nem csupán enyéimért,
ma már millión rászorulnak
elfogadni, mit kimér
kontár pap szószékéről az Úrnak.
Sorsom már nem az enyém…
Biztos mozdulataimban
paraszt-tornácok huzata jár át.
Néha úgy szeretném
palástomba szedegetni
kerékvetők bizonytalanságát.

Balázs Ferenc : Zöld árvíz (részlet)
„Egy napra rá, hogy Gergely Dezső elcsüggedten tért nyugovóra, december első napjaiban egy este,
Hevenyő-parti kis házában fölébredt Király Dénes, mert künn a tornácon valami motoszkálást hallott.
Ágyából föl sem kelt, jobb kezével kinyitotta az ajtót, hogy kitekintsen. Villogó szemekkel valami hatalmas
vadállat esett be rajta, megragadta a meglepett fért és kihurcolta a szűk udvarra.
A felesége akkor ébredt föl álmából, egy pillanatra megmeredt attól, amit látott, de aztán őrjöngve ugrott ki ágyából.
– Prikulics, prikulics –, kiáltotta veszettül s a konyhakést előkeresve kibotorkált a vaksötétben a férje segítségére.
– Fogd a balkezedbe, Dénes, szúrjad a lelkit –, vacogta mit sem véve észre abból, hogy közben a veszett farkas az ő arcát is véresre karmolta.
A Nagy Sándor kutyája megérezte a veszett állat közelségét. Kaparta a földet és testében reszketve
szűkölt.
– Mi a baja annak a kutyának, Klári? – kérdezte türelmetlenül a fér.
A kutyának nem volt semmi baja, de a férre ráugrott a farkas, mielőtt az ajtón belül kerülhetett volna.
– Ne engedj, Klári, fogd meg a karomat, Klári! – tört ki a férből a kétségbeesés hangja.
Halálos vetélkedés ott a szoba nyitott torkában. Melyik fog győzni, a farkas-e, vagy az asszony? A fér karjából csorgott a vér, Király Dénes és Király Dénesné aléltan feküdtek az ősszemocsolt ház küszöbén,
– a felső utcán pedig dőlingézve most tart hazafelé Szekeres András, egy kis szorongással a bordái között,
hogy vajjon odahaza mit fog szólani az asszony.
Előbb azonban a farkassal kellett megküzdenie.
A falu kutyái veszettül orgonáltak. A földön óriás sündisznó hempereg. A hó valamitől megfeketedik.
Bálint Demeter, aki töltött puskával szaladt elé, nem tudja megítélni, melyik rész az ember, melyik rész a
farkas. Ami mozdulatlan ottan marad, az ember bizonyosan, legalább is az volt percekkel ezelőtt. A farkas
már a kocsmán túl liheg, az alszeget veszi be vérrel.
Tódorán Sándorné nyolc gyerekét teszi aludni. Ötöt ágyakba, hármat a ház sarkába. Nagy csörömpöléssel betörik az ablak. Rajta keresztül megjelenik maga az ördög. Az asszony maga sem tudja, mit csinál, az asztalt nyomja a farkas fejére, míg a macska a kemence lyukában, mint egy kis gyermek felüvölt.
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Király Pista fejszével keresi szülei megcsúfolóját. Most, hogy hallatszik a lihegése, jön vissza a borzalmas fordulóról. Egyszer neki is meg kell halnia. Végigterül a kapu egész hosszában, a fejsze nyomán
messze freccsen a vére.
Most már felébred a falu, vasvillás emberek járnak házról házra, kutaknál szédülő emberek mosakodnak, asszonyok jajveszékelnek. Dezső és Vince összetalálkoznak a bolyongásban. Együtt adják ki a rendeleteket. Valaki lóhalálában verje fel a terebesi városi orvost. A csendőröket is föl kell zavarni Sásdon. Csak
nem aludhatnak egyedül ők, amikor az egész falu ébren virraszt?
Szekereket kell keríteni, puha szénával kibélelni. Hajnalban kilenc embert kell bevinni a balavári veszettek kórházába. Ki kíséri el őket odáig?
Ilyen éjszakája sem volt Lekenyésnek soha.
*
Három nap múlva halott volt Király Dénes, akinek nem sikerült balkézzel a prikulicsot megszúrnia.
Szekeres Andrásnak a torkát harpta át a bestia. Negyedik napra ő is követte vetélkedő társát a férgek
paradicsomába.
Nagy Sándoron azonban egy hétre kitört a veszettség.
Őrjöngeni kezdett egy este, kiugrott az ágyából, a földre szórta az ágyneműit. Veszekedett hideg télben letépte magáról minden ruháját. A szűk ablakokat betörte, az ajtónak vadul neki támadt. Künn puskás emberek őrizték, hogy lelőjjék azonnal, ha ki talál szabadulni.
Kelemen Lőrinc erővel vitte el az ablaktól Bálint Demetert, aki hat vitézségi érmet hozott haza a nagy
háborúból. A megrészegedett ember most újra ölni akart, föltámadt benne a vérszomjúsága.
– Hadd, hogy lőjjem le, hadd, hogy lőjjem le – kiabálta. – Úgyis meghal, mindenki látja. Még bajt talál okozni valakinek.
Egy óra múlva a szerencsétlen fér lecsendesedett, a roham véget ért, barátságosan szólott ki az ablakon.
– Most bejöhettek, Lőrinc, nem lesz semmi bántodásotok.
A férak nem akartak hinni neki.
– Te tudod-e, Sándor, hogy ha valamelyikünkhöz hozzáérni próbálsz, le kell lőnünk, mint egy veszett
ebet?
– Jöhettek bátran, nem lesz bántásotok.
Lefeküdt a csupasz ágydeszkákra, végignyújtózkodott rajtuk. Mozdulatlanul maradt, mint a halott. Az
emberek óvatosan kinyitották az ajtót. Bálint Demeter a puskáját lövésre készen tartotta. Oda húzták az
asztalt a kemence közelébe, körülülték, kártyázni kezdtek.
– Jertek közelebb, Lőrinc, hogy én is lássam.
Felült az ágyon, érdeklődve nézte a játékot. A feleségétől enni kért.
– Egy kis kenyeret nem hoznál-e, Klára?
A szájával nyúlt a kenyér után, de nem a kenyeret, az asszony kezét akarta megharapni.
Bálint Demeter a puskájához kapott.
Mindenki látta, hogy valamire készül. Most még egyelőre a beteg nyugodtan feküdt kemény fekvőhelyén. De kisvártatva fájdalmai kezdettek lenni. A szemeit nyugtalanul forgatta, hallhatóan nyögött. A
férak abbahagyták a kártyázást. Az ablakon bederengett a hajnal. Aztán egyszerre a néma csendben elordította magát a veszett ember. A kártyák a földre repültek, a hat ember eszét veszítve menekült kifelé a
szűk ajtón keresztül.
Megint egy órai pokoli kín őrizőknek és halálraítéltnek egyaránt.
A betegnek habzott a szája, a földre dobta magát, az asztalt darabokra törte.
– Hadd, hogy öljem meg, hadd, hogy öljem meg – küzködött az ablak alatt Bálint Demeter.
A szekér előállott, hogy Terebesre vigye.
Nagy Sándor az ágyon ült lecsendesedve és zsoltárokat énekelt.
A feleségét hívta, mert valami régi mese jutott az eszébe. – Te emlékszel-e erre, Klári? – kérdezte,
mint egy gyermek.
A hat ember bilinccsel a kezében belépett hozzá.
Nem ellenkezett, engedelmesen hagyta, hogy megkötözzék; nyugodtan szállott a szekérre.
Mire elérték volna a várost, halott volt szegény, szerencsétlen Nagy Sándor.”
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Kérdések. Hol volt Tordán a kórház? Értelmezzétek Bálint Demeter viselkedését. Kérdezzétek meg
nagyszüleitektől, a településeteken került-e sor hasonló esetre? Tájékozódjatok, mi okozza a veszettséget,
hogyan folyik le a betegség? Mi az alszeg?

Bejárom a kerek világot (részlet)
„Két teljes napig paskolt a kölyök-tájfun24. Huszonnégy órával a jövetele előtt már tudtuk, hogy szembe fog találni. A hajótisztek minden órában megvizsgálták a kabinok ablakait, azokat a rézzel vasalt kerek
üvegszemeket, amelyek olyan csodálatosan állanak ellent a legerőszakosabb hullámcsapásoknak is. Én
az ágyból lestem az előkészületeket, ahova óvatosságból húzódtam. Tapasztalásból tudtam, hogy a hátamon biztosabb a fekvés, mint a lábamon az állás, amikor a hajó inog. A hajó pedig ingott. Az összes tartalék élelmiszereimet, úgymint az ezüstpapírba csomagolt sajtokat és a bádogokba fejtett sűrített tejet, a
lehető legmesszébb toltam magamtól, hogy még a szagjukat se érezzem. Ilyen berendezéssel még élvezni
is tudtam azt a száraz reszketést, ami a hajón végigfutott, amikor annyira az orrára bukott, hogy hátul a
csavarja kiemelkedett a vízből.
A japáni szigetek közelében csendesebb vizekre jutottunk. A partok keskeny, zöld sávja szelíden tükröződött a hullámtalan tengeren, s a sirályok eljöttek, hogy látogatásukat leróják.
– Az ott Macusima – valaki magyarázta –, költők által megénekelt hely, a szépség japáni háromságának egyike.
Ezer gyönyörű kis sziget, nagy zöld kenyerek, vitorlás bárkák húznak vonalakat körülöttük. Ide minden
japáni eljön egyszer életében, hogy kedvelt tankáit25 elszavalja. Akkor valami derengeni kezdett bennem erről a csodálatos népről, amelyik a szépért annyira lelkesedik. Vajon mi, Erdélyben akik annyira büszkék vagyunk a hegyeinkre és a vizeinkre, beszélünk-e annyit róluk, tárgyaljuk-e őket annyira úton-útfélen, hogy
világosan lássuk, zengzetes versekben hirdessük, melyik a legvadregényesebb hegyvidék, a legmerészebb
vízesés, a legakaratosabb borvízkút, a legszelídebb síkság és a legkéklőbb tengerszem? Japán már régi időkben megtette a választását, s a kíváncsi turisták könyvek és nyomtatványok százaiból ismerkedhetnek meg
Macusimával, az apró szigetek rajával, a mennyország hídjával, ahol a fjordszerű26 tengeröblöt hosszú beszögellő keskeny földsáv metszi ketté, s Mija-dzsimával, ahol párás, meredek hegyek alatt hatalmas tórii
vagy istenkapu épült az apálykor elhúzódó tenger vizébe. Ez a három minden szépség koronája Japánban.
A nyugati világ az emberi test kultuszának hódol, s rendezi egyre szépségversenyeit. A japániak is
rendeznek ilyenfajta versenyeket, de ők a választásukat a természet szépségei között teszik. Nemrégiben
két elterjedt napilap akarta megtudni, hogy melyik a legszebb hegység, tengerpart, folyó, tó, szakadék,
melegforrás, vízesés és síkság Japánban. Az érdeklődés arányait jellemzi, hogy a kitűzött határidőn belül
több mint 92 millió szavazatot adtak le másfél ezer helyre.”
Megjegyzés. A torii fából készült kapu. A japánok nemzeti vallásában, a sintoizmusban szimbolikus szerepe van. A kereszténységgel szemben, ahol a szentséggel való találkozás, együttlét, a szentek kultuszának
helye a templom, a sintoizmus tanítása szerint a kamik, a felsőbbrendű szellemek az egész természetet
benépesítik. Ezért a sziklákat, erdőket, a vizeket egyaránt tisztelet illeti. A természetben elhelyezett kapuk
arra gyelmeztetnek, hogy a természet teljes egészében szent hely a kamik jelenléte miatt.
A rög alatt (részletek)
„Lassan ereszkedtünk bele a mészkői életbe. A tavasz is olyan csendesen lepett el, mintha a fölébredéstől féltett volna. A meggyfák és a barackfák rügyei meghasadtak. Virágtengerben úszott a falu. Az utcákon már fölszáradt a sár. Előbb kis nyomdékok mutatták az emberek lépéseit, aztán ösvénnyé szélesedtek

24
25
26

Pusztító trópusi forgószél Kelet-Ázsiában
A tanka kötött formájú ötsoros régi japán versforma.
A fjord meredek sziklák által határolt keskeny tengeröböl.
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a nyomdékok. Már szárazon lehetett járni mindenfelé. Egy nap nagy fölfedezések vágyával indultunk le
a Kopta-kertbe. Az út ott kapaszkodott meg az Aranyos egy ága mellett a meredek oldalon. Sűrű berkek
között csilant meg a víz csíkja. A malom vízkereke vidáman forgott; a méhek derűt döngicséltek. Aztán
a malomárok egyszerre derékba fordulva szaladt el a hegytől, s kitárult előttünk a hegyoldal öblében bizalmasan meghúzódó kert: kis földcsíkok százai egymás mellett, egymás lábánál sorban, mint egy játékos
asszony szőnyege.”

192. A regény címlapja

„Sokat sétálgattunk eleinte. Még nem fogózkodott belém a falu: engedett. Gyűlések nem voltak, intézni nem kellett azt, miről még nem is tudtam. Kézszorítások; mosolygó arccal, boldog kíváncsisággal föltett
kérdések, egyszerű feleletek. Szeretem Mészkőn? Szeretem Mészkőn. A tiszteletes asszony még nem tud
magyarul? Most tanul, még sokat nem tud. De azért megért mindent, mert a mosolygást érti, s az minden.
A gyermekekkel barátkoztunk össze a leghamarabb. Az ő életüknek a legegyszerűbbek a fogaskerekei.
Nekik kell a legkevesebb olajozás, hogy forogni kezdjenek. Csoportosan jöttek az udvarunkra, s mi különös, sohasem látott képeket és játékokat mutogattunk nekik. A nyári konyhát berendeztük a számukra.
Deszkából az ácsok padokat és asztalokat róttak össze. Kilószámra színes krétával kirajzolták a gondolataikat. Vasárnap délután pedig eljöttek az asszonyok és az ifjak is. Igazi öröm volt elvegyülni a bolygásban.
Tele volt az egész udvar. A gabonás előtt a nagyobbak kergetőztek; az üres diszóól mellett, a magtár háta
mögött a kisebbek tanulták az új játékokat. Benn a szobában a Kínából hozott szamárbőrből kivágott, színes árnyékú hercegkisasszonyok, hercegúrak, sárkányok és lovak jártatását tanulta egy pár leány, hogy a
rögtönzött színpadon bemutatót rendezhessenek. Egyszer, meggondolatlanul, kiosztottuk a Japánból, Kínából, Indiából hozott dobokat, csörgőket, réztányérokat és sípokat. Csak egy óráig bírtuk a minden keleti
méreteket felülmúló hangzavart. Azokat azután hét lakat alatt őriztük mindvégig.
A legényeknek futball-labdát vettünk, a lányoknak croquette27-fölszerelést esztergáltattunk Tordán.
De azon a nyáron s még a rákövetkezőn is az ifjakat a nyári tánc kötötte le. Ott táncoltak minden vasár-

27

Angol játék. Fakalapáccsal a színes tekéket kis kapuk alatt kell előre ütögetni, füves játszótéren.
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nap délután sötétedésig a Szolga János vagy a Gál Máté csűrjében. Száz új pap százféle új varázsszere
sem csalogathatta őket el, ameddig a kövendi vagy sinfalvi cigányok a hegedűt le nem tették. Hát hadd
táncoljanak. Magam is közibük állottam volna, ha annyira nem kellett volna magamra ügyelnem, s ha a
feleségem tudta volna a csárdást. Így is gyakran elmentünk, hogy gyönyörködjünk bennük, az ifjúságukban és a jó kedvükben.
Amikor a Tordai-hasadék füveit lekaszálták, akkor megrendeztük az első nagy kirándulást. Egy napig
sütöttek-főztek az asszonyok, hogy a másik nap legyen mit megenni a fűbe heveredve. Kinn volt az egész
magyarság. Délelőtt a fenyvesben, szemben a két puszta sziklafallal, amelyek között hangosan tört magának utat a Hesdát pataka, szabadtéri istentiszteletet tartottunk. Más faluból hívtam a szónokot, hadd
legyen teljes az ünnepélyesség. A széles ösvény félkörben vette körül a kis dombhátat, amelyen mint fák
alatt meghúzódó virágok s széles kalapú, tarka gombák, az emberek szokatlan szomjúsággal hallgatták a
szónok szavait. Az ebédnél már rágyújtott a cigány egy pár hallgatónótára, s később, miután a szamárfuttatásban és zsákfutásban győztesek már el is vásárolták a díjul kapott rézpénzeket, megkezdődött a tánc.
Alkonyatkor hazaindult mindenki, hogy a jól kezdődött napot további tánccal fejezze be a faluban.
Ezeket a Tordai-hasadéki kirándulásokat azóta is minden esztendőben megrendezzük. A jövedelemből az első nyáron négy ifjúnak zettük fele útikültségét a nagyajtai ifjúsági nagygyűlésre. Az azutániak,
igaz, nem sikerültek annyira, mint az első. Egyszer a széle nem futotta a hosszát, s az ígért malacot sem
adhattuk meg a szerencsés nyerőnek. (Mai napig is fölemlegeti ezt a szerencsés nyerő.) Másszor a táncból
verekedés lett. Arra az alkalomra meghívtuk a románságot is a kirándulásunkra, de nyilvánvalóvá vált,
hogy a két nemzet még nem felejtett és nem tanult eleget ahhoz, hogy bornál és táncnál megmaradhasson.
Egy ilyen kis faluban is, mint amekkora Mészkő, amelynek háromötöde román és kétödöde magyar, olyan
erősek a nemzeti ellentétek, hogy azokat a legjobb szándékkal is nehéz legyőzni.
Pedig a jó szándék megvan.
Bennem is megvan; a feleségemben még inkább.
Engem a külföldön eltöltött esztendők nagyon közel hoztak más nemzetekhez. Oxfordban és Berkeleyben találkozhattam az öt világrész minden tájékáról egybesereglett ifjakkal. Magyarnak s székelynek megmaradtam, de ez nálam nem hatalmi, nem politikai állásfoglalás, hanem a tényleges adottság elismerése.
Magyar vagyok, mert magyarnak nőttem föl, magyar az eszemjárása és a vérmérsékletem. A román románul gondolkozik, táncol és alkot. Miért tenne ez bennünket ellenségekké? A feleségem még határozottabban néz át a válaszfalak fölött. Benne már a vér is összetettebb, hiszen az amerikai-angol ősök mellett apai
ágon dán, amelyhez a családi hagyomány szerint még egy törökverő magyar ős vére is hozzákeveredett. Az
udvarunkra a magyar gyermekek mellett a román gyermekeknek is szabad bejárásuk volt. Jöttek is eleinte
rendesen, gyúrták az agyagot és rajzolgattak együtt a többiekkel. De aztán elmaradtak. Ki tudja, miért?”
Kérdések. 1. Balázs Ferenc előző számvetését hasonlítsátok össze a mészkői lakosok visszaemlékezésével. Hol tapasztaltok eltérést? Gondolkozzatok el azon, hogy miért maradhattak meg az emlékezetben 60
év elteltével is a gyermekkori élmények? Mit gondoltok, mennyire pontosak ezek az emlékek?
Vitt kirándulni. Kivonultunk a Tordai-hasadékba. Zene is volt fogadva. A fenyves tetejire mentünk
ki. A tiszteletes úr felállott egy kődombra, s énekelték, hogy: – Erős várunk nékünk az Isten. Aj, milyen
szép volt, milyen szépen csengett. A gyermekeknek versenyt rendezett a szénafűn. Volt zsákbafutás, lepényevés. Egy nagy-nagy lepényt sütöttek, s ki ér hamarabb a közepére. S volt kacagás, hogy milyen
maszatosak lettek. (Halmágyiné Gálffy Ida sz. 1911) Közben aztán hívta oda a román gyermekeket. Ott
nem volt különbség, hogy magyarok vagy románok, mindig azokat is [hívta], hogy na gyertek ide játszani, együtt játszottunk. (Fülöpné Gálffy Rózsika sz. 1921) Ott öregnek, atalnak, nőnek, gyermeknek,
kicsinek, nagynak helye volt, és mindenkinek megvolt a maga szórakozása. Körbe voltak téve a padsorok. Aki oda akart ülni, annak ki volt téve az ablakba a rádió, hallgatta. A atalok fotballoztak, a még
atalabbak tekéztek, a másik röplabdázott, sakkoztak, játszottak. A gyermekeknek volt térkép összerakni való, tábla, mindenféle festék, s volt a gyermekeknek hosszú asztal. Oda papír annyi került, aemennyi
kellett. Ceruza volt, színes kréták.(Gálffy Eszter sz. 1921)
2. A Mészkőre költözött Balázs Ferenc egyazon rokonszenvvel állt szóba a magyar híveivel és a román
anyanyelvű lakosokkal. Értetlenül gyelte azt, hogy a két nyelvi közösség „nem felejtett” eleget ahhoz,
hogy békésen éljenek. Minden település emlékezetében élnek a korábbi viszályokról szóló emlékek. Ilye-
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nekről bizonyára a te környezetedben is esett szó. Gondolkozzál el, hogy az adott esetben mennyire indokolt a felejtés, a megbocsátás, mennyire a korábbi sérelmek felhánytorgatása.
3. A mészkői atalok nyári szórakozása a tánc volt. Kérdezzétek meg nagyszüleitektől, településeteken meddig volt szokásban a nyári tánc? Ki szervezte? Melyik hónapban kezdődött, meddig tartott? Honnan kerültek ki a zenészek? Hol szervezték? Hogyan zajlott le egy délutáni tánc? Hány éves kortól lehetett
eljárni a nyári táncba? Mennyit kellett zetnie egy legénynek a táncban való részvételért? Hát a lánynak?

193. Balázs Ferenc kézírása

Nagy Albert (Torda, 1902. október 5. – 1970. február 24., Kolozsvár)
Festő. Kolozsvárt, az Unitárius Kollégiumban érettségizett. 1921-ben beiratkozik a budapesti Műegyetem gépészmérnöki karára, 1922-től a Szépművészeti Főiskola hallgatója. Tanárai Rudnay Gyula, Edvi Illés Aladár, Stróbl Alajos. 1926-ban Rómában telepedik le, ahol első egyéni kiállítására 1934-ben kerül sor. Az olasz lapok ekkor gyelnek fel
művésztére, egyik kritikusa az év legjelentősebb kiállításának nevezi. 1937-ben Budapestre költözik, majd 1941-ben tér haza Kolozsvárra. Öccsének családja befogadja, s megteremti a feltételeket az alkotáshoz. Az Erdélyben ismeretlen művész elfogadtatása László Gyula történész közbenjárásának tulajdonítható. Ő ismeri fel Nagy Albert művészetének eredetiségét, „közép-európai” voltát. Művei a világ nagyvárosaiba (Bukarest, Peking,
Ulan Bator, Moszkva, Leningrád) jutottak el. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képtárában 1992 júliusában Nagy Albert emlékszoba nyílt meg, ahol megtekinthetőek
festményei, vázlatai, s ahol kéziratos hagyatéka olvasható.
Művészetét, mint minden eredeti életművet, nehéz besorolni a kortárs művészeti iskolákba. Miközben urbánus világban él, képein a falusi, kisvárosi környezet elemei láthatók.
Miközben naturalisztikus hitelességel dolgozza ki alakjait, tárgyait, ezekből elvont, jelképes, lozokus jelentés árad. Elhatárolódik az akadémizmustól, akárcsak a modernizmustól. Elutasítja a nonguratív megoldásokat, tudatosan realizmusra törekszik. Képeiből, az
ábrázolt tárgyiasságoknak, a kompozíciónak, a színezésnek tulajdoníthatóan humanizmus, s a szorongást érzékeltető kompozíciók, a drámaiság ellenére is optimizmus árad.
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Irodalom. Rózsikaédes! Levelek, elmélkedések. (Kolozsvár, 1975), Fehér volt a világ.
Tordától Rómáig, Pesttől Kolozsvárig. Levelek, vallomások, cikkek, tanulmányok. (Kolozsvár, 1997).

194. Nagy Albert
és olajfestménye

Vallomás
Apám íróember volt, aki az Arany–Pető vonalon mondotta el Torda, gyermekkori lakóhelyem eseményeit. És mivel ez a város egy nagy kiterjedésű paraszti tartomány központja, ez és apámnak az a szokása, hogy a legjelesebb népi irodalomból gyakran olvasott fel családjának, érthető a vonzalmam az egyszerű és természethez közel álló embertípus iránt. Ezt az emberfajtát egyben a legegészségesebbnek is
tartom, és véleményem szerint a modern művészet csak akkor kerülhet ki zűrzavarából, ha nyílt és szent
meggyőző becsületességgel merít ebből a tiszta forrásból. Igaz, hogy napjainkban könnyen adódnak vészjósló gondolatok, például főleg az egész emberiség uniformizálódásának a veszélye, a technika magas fejlettsége folytán, úgy érzem azonban, hogy ez a veszély nem olyan nagy, hiszen a Föld földrajzi felülete sokkal variáltabb annál, hogy ne tudná gazdagítani a végtelenségig a különböző tájakat lakó ember gondolkodásmódját és így művészetét is. A hitleri lombikember szörnyű és beteges túlzásait éltük át a legutóbbi
háborúk alatt, és sajnos, hogy világszerte még ma is jelentkeznek ellentétek, különös módon kényszerítve
mindnyájunkat erre a kérdésre: hol van a józan ész?…
Próbálom magam beleélni annak az űrhajósnak a bőrébe, aki visszatérve a szörnyű kietlenségből a
földre, szilárd talajt érez a lába alatt, és meg lélegzeni is tud hozzá, oxigénpalack nélkül. Ime a nagy egyszerűség: elérkeztünk a természetes lélegzetvételhez, mely a művészetnek is legfőbb erénye. (1961)
Feladat. A fenti mondatok alapján fogalmazzátok meg, miért tartja Nagy Albert a művészet alapvető feltételének a természetességet. Milyen művészeti törekvésektől határolja el magát? Miért mondhatta magáról azt, hogy „én a piktúrában valami olyasféléről álmodom, mint amit Kodály Zoltán teremtett meg a
magyar zenében.”
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Nagy Albert teljes szabadságot követel magának az alkotásban. Egyik vallomásában ez olvasható: „Én
a művészetet a legteljesebb odaaadással, minden hátsó gondolat nélkül tudom csak gyakorolni. Nem tudom megcsinálni azt, hogy azt mondja a megrendelő: nekem ez és ez kell, s erre én elvégzem a munkát,
legtöbbször azzal a gondolattal, hogy: az a fontos, hogy kizessék. Az új formai megoldások érdekelnek,
de csak annyiban, amennyiben egy Ady Endrét vagy Bartók Bélát érdekelték.” Értelmezzétek a fenti mondatokat.
Szilágyi Domokos
Nagy Albert halálára
Berci bátyám, hát többé nem vitázunk
az operáról, sem Szabó Dezsőről.
Míg engem gyorsacskán az élet,
Téged a porhanyó föld lassacskán megőröl.
Hogy lesz ezután? Mondhatom nyugodtan,
hogy az opera jócskán megkopott –
hallgatsz válaszul. S jaj, ki festi meg
immár az angyalt s Jákobot?
Csönd. Hallgatás. Nekem, ki oly sokat
Nem értek, és ezt olyan isteni
Nyugalommal értem meg – magyarázd el:
Halálod hogy lehet megérteni?!
Csönd. Hallgatás. Absztrakt, rút némaság!
Vitáink múlttá avasodnak.
Itt hagytad zúzmaráid szürke zamatát
S üzenetét tengernek, havasoknak.
(1970)
Értelmezzétek a fenti verset. Vajon miért hiányolja a vers alanya azt, hogy immár nincs kinek megfesteni az angyalt és Jákobot? Értelmezzétek a vers utolsó két sorát.

Kováts Dezső (Kövend, 1905. augusztus 24. – 1986. november 5., Sepsiszentgyörgy)
Színműíró. Rendre a temesvári, a szatmári, a marosvásárhelyi színtársulat tagja,
1956–1968 között a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház igazgatója. Több egyfelvonásos szerzője. Társszerzővel írt Vihar a havason című háromfelvonásos darabját a marosvásárhelyi (1952), Tűzszerszám című darabját pedig a sepsiszentgyörgyi (1972) társulat adta elő.
Dan, Pavel (Felsődetrehem, 1907. szeptember 3. – 1937. augusztus 2., Kolozsvár)
Falusi, földműves családból származott. Édesapja vállalkozó kedvű gazdaember, molnár és ács volt, mint annyian sorstársai közül, ő is szerencsét próbált Amerikában. Tanulmányait az alsódetrehemi elemi iskolában kezdi, ahova (Clapa nevű tanya) családja időközben átköltözött. Középiskolai tanulmányait Tordán a Ferenc Ferdinánd gimnáziumban végzi (irodalomtanára Teodor Murăşanu költő, szerkesztő), egy incidens miatt azonban Tulceán fejezi be, majd román–latin szakos diplomát szerez a kolozsvári tudományegyetemen. A tordai gimnáziumban nevelő, Balázsfalván tanár. 28 éves, amikor kiderül,
hogy rák támadta meg szervezetét. A műtét, a költséges kezelés sem tud segíteni rajta. A
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kolozsvári sebészeti klinikán hal meg, alig 30 éves korában. Testét a Házsongárdi temetőbe temetik.
Irodalmi érdeklődése, tehetsége korán megnyilatkozott. Tanulóként tagja, elnöke a
„Titu Maiorescu” olvasókörnek, közöl a frissen indult Fire de tort című lapban. A korabeli lapok szívesen közlik írásait. Novellái pályázatokon elismerésben részesülnek. Első kötete halála után egy évvel lát napvilágot.

195. Pavel Dan szobra Tordán

Pavel Dan írásművésztét világ- és emberismerete teszi felejthetetlenné. A világtól elzárt Mezőség parasztjainak gyarlósága, vívódása, torzsalkodása, küszködése a nyomorral és a földdel lmszerű pontossággal, hiteleséggel jelenik meg az írásokban. E világ
papjai maguk is régen elveszítették hitüket, reménységeiket, megszűntek vezetői lenni
az elesett embereknek. Aki kitörni akar innen, az a falu és a város között utazó, a környezetét és a nagyvilágot egyszerre gyelő értelmiségi, az „egyetemista”, aki megváltani szeretné ezt a világot, de körülményei tehetetlenségre ítélik. Az Öreg Urcan, az Öreg
Urcan temetése című novellák a mezőségi tájakat, embereket, a paraszetemberi mentalitást villantják elénk.
Művei magyar nyelven: Pavel Dan: Virrasztó. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969,
Virrasztó. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1988. Fordította Varró János.
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Olvasmány. Jellemezzétek az alábbi novellarészlet két szereplőjét. Mit gondoltok, mi ösztönzi az öreg
Urcant a koldulásra?
Öreg Urcan temetése (részlet)
„Egy keddi napon, úgy estefelé, az öreg Urcan szokatlanul hamar érkezett haza. Akárcsak máskor,
most sem tudta senki, hogy honnan jön: Tordáról-e, Marosludasról vagy még távolabbról. A mezőségi
dombokról gyakran ereszkedett alá egész a Maros völgyében elterülő síkságig vagy még annál is tovább,
le egészen a Küküllőig. Minél távolabb volt a saját falujától, az emberek annál istenfélőbbek, azaz adakozóbbak voltak.
Valószínűleg kevésbé ismerték. Egyébként a távoli vidékeknek is megvoltak a maguk csapdái meg
hurkai, a gyelmetlen ember bármelyik pillanatban beléjük pottyanhatott. Épp maga járta meg néhányszor. Egy alkalommal az egyik távoli Beszterce környéki faluban állított be egy paraszthoz, azon rongyosan, ahogy a világot járta: szétnyűtt bocskorban, lyukas kucsmában, melyből itt-ott kikandikált a haja,
harisnyája meg kabátja csupa folt, koldustarisznyával a hátán, a sok gyaloglástól fáradtan és porosan. Az
ember, akihez betért, s aki történetesen látta még az egyik vásáron, amint épp valami ökröket adott el, felismerte, s azt mondta neki:
– Mi az, Urcan bá? Gazdag ember létére kéregetni jár? Alighanem a feje tetejére állt a világ: a szegények otthon ülnek, a gazdagok meg tarisznyával a hátukon róják az utakat.
Mi több, Régen környékén az egyik gazda – katonacimborája volt a ának, Simionnak – nem engedte,
hogy amíg ők vacsoráznak, kint álldogáljon, mint a koldusok, hanem asztalához ültette, felségesen megvendégelte, végighallgatta a siránkozását, hogy tönkretette az árvíz, meg hogy leégett a háza; ágyba fektette, akár egy vőlegényt, vadonatúj pokróccal takarta, lábára párnát rakott, másnap pedig egy kupa búzát,
meg egy tojást adott neki, s azt mondta:
– Urcan bá, ezeket vigye Simionnak. Hadd termesszen magának ő is búzát; a tojást meg tegye a kotló
alá, hogy szaporodjék el a majorság az udvarán. S majd ha jól megy sora, többé ne hagyja, hogy az édesapja kéregetni járjon a nagyvilágban. Szégyellhetné magát…
Még jó, hogy az ilyen eset ritka volt, akár a szerencsés keddi nap. Az öreg fel sem vette; jól tudta, hogy
minden foglalkozásnak megvan a kellemetlen oldala. Fő dolog, hogy tudd elkerülni, s hogy milyen esetből
vond le a tanulságot, melyet szorult helyzetedben felhasználhatsz.
Ha egy faluban valaki másképp talált ránézni, mint a többiek, Urcan gondterhelten húzta válla közé a
fejét, szemét csaknem teljesen lehunyta, s miközben igyekezett minél kisebbnek látszani, lopva körülnézett, merre oldhatna kereket a leggyorsabban. Abban a faluban többé egyetlen házhoz sem ment be. Irányt
változtatott egy kerítéshágcsón, három-négy csaholó kutyával a nyomában kiment a mezőre, s az ekéket
meg a munkásokat messze elkerülve meg sem állt a másik határig.
»Gonosz emberek – mondta magában, miután a veszedelemtől megszabadult. – Hemzseg tőlük a
föld. Egye meg őket a fene!«
Ez volt a legsúlyosabb káromkodása. Természettől fogva jólelkű volt, nem kívánt ő rosszat senkinek.
Így járkált napokon, heteken keresztül, faluról falura, házról házra. Ott hált, ahol az éjszaka utolérte:
az erdőben, száraz avaron, ahol az éjszaka csendjében a szél cibálta ágak muzsikája meg a madarak éneke
ringatta álomba; hált a végtelen mezőkön, fejét egy-egy mezsgyén nyugtatva, a csillagos ég széles boltíve
alatt; szegény, hivő emberek házánál, lenn a földön a tűzhely mellett, egy öl szalmán.
Kapni kapott mindenfélét: tojást, búza- meg málélisztet, pénzt. Ha a tarisznyái megteltek, betért egy
zsidóhoz, s eladta az árut, ahogy meg tudtak egyezni. Az öreg – hogy ezután is szerencsét adjon neki az Isten – valamivel bővebben mérte. A zsidó meg néhány pohár pálinkával tisztelte meg ráadásul. Induláskor
az öreg vette az ajtó mögé hajított tarisznyákat, a hosszú botot, s a ruha korcába dugott pénzt tapogatva,
vidám kacagással búcsúzott:
– Minden jót, teins úr!
– Sok szerencsét, Urcan bá! Aztán ha még erre jár, ne kerüljön el.
– Na igen…persze…
A zsidó nézte, hogyan vonszolja bocskorát a bolt előtti porban, s közben párnás ujjú, puha, fehér kezeit dörzsölgette; aztán a torkát szorongató örömérzést visszafojtva csókot intett a parókás, sovány és vaksi
banyának, aki ott kuporgott az asztal mellett a túlsó szobában.
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Hetekig tartó kószálás után Urcan hazafelé is gyalogszerrel ment, éppúgy, ahogy eltávozott. A tüzes
szekérre, ahogyan ő a vonatot nevezte, fel nem tette a lábát egész életében; ha valamelyik dombhajlatnál
hirtelen eléje bukkant, keresztet vetett, s köpködött, mintha ördögöt űzne. A vonat ugyanazzal a mértékkel zetett: ahol csak megállt, egy-egy rakás csendőrt vagy egyéb – úri ruhába öltöztetett – fenevadat hagyott hátra, akik bármelyik pillanatban megkérdezhették: »Ki vagy, és hová mész?« A nagy országutakat
sem szerette. Az elhagyott mezei utakon érezte magát igazán otthon. Mindig akadt egy-egy emberséges
lélek, aki felvette a szekerére, s egy »köszönöm, az Isten tartsa meg a jószágaidat«-ért elvitte egyik határtól a másikig.
Tömött tarisznyákkal érkezett: egy kerítésről leemelt vadonatúj ing, egy csillogó játék valamelyik úri
csemete mellől, egy keszkenő, bádogdoboz… Miután bement a szobába, felesége belülről behorgolta az ajtót, s a két ablakot egy-egy párnával takarta el, »hogy ne mind bámuljon be az a seprű«, vagyis a menye,
Ludovica; aztán vette a tarisznyákat, s a feneküknél fogva az asztalra ürítette őket.
– Hogy mi mindent hoztál! – csapta össze a tenyerét a vénasszony ámuldozva.
Urcan a tűzhely előtt álló csutkóra ült, s egyetlen kérdésre sem válaszolt. Nyögve oldozta a bocskorszíjakat; az összeszáradt, szűk fűzőlyukakkal meg a nagy, fehér macskával beszélgetett, amelyik hamuval
teli ugrott le a tűzhelyről, hozzádörgölődött, s csak hogy a szájába nem dugta a farkát. A vénasszony minden darabot a kezébe vett, mérlegelte, közelebb hozta, majd távol tartotta a szemétől, hogy jobban szemügyre vehesse.
– Ezt a virágos keszkenőt Mărioarának, a cikudi húgomnak adjuk; a hímzett blúzmell találna
Ludovicának, idősebb asszonyoknak való. De nem adjuk neki! Ezt a kis motort meg Aurel kapja, a kicsi
unokaöcséd. Hogy fog örülni neki! Nézd csak, hogy ülnek benne az urak, a nyavalya a belüket! Mintha
élnének. Hogy tele vannak egyesek minden földi jóval! Hej…haj… ezek sohasem akarnának meghalni!…
Aztán az Urcan ujjasa következett, egy rongyos ujjas széthasogatva és megfoldozva száz helyen, hogy
az ember szegényebbnek látsszék benne. A két hegyével felfejtette az egyik foltot, ott, ahol ő tudta.
– Mennyit gyűjtöttél?
Urcan hallgatott. Az öregasszony gondosan összeszámolta a pézdarabokat – alakjukról meg nagyságukról ismerte meg őket –, aztán belecsavarta egy rongydarabba, s a ház földjébe ásott gödörbe, az ágy alá
rejtette. A többi holmikat az ágy szalmájába, ikonok mögött meg a láda fenekén dugta el.
Miután enni adott az öregnek, magára hagyta, hogy aludjék; fogta a guzsalyat, kiment, s újra leült fonni, oda a ház sarkára, a menye mellé.”
Napló (részlet)
„Alsódetrehem, szombat [1927. július vagy augusztus]
Én hallgatok és az idő múlik. Szerencsétlen naplóm pedig mellettem van az asztalon, én írok, ő meg
álmodik. Ki tudja, mennyi álom, mennyi szívem gyökeréből őszi szél szakította gondolat nem vergődik
benne. Látom – így, ahogy az asztalnál ülök és írok –, látom, amint itt áll mellettem becsukva, a két fekete
borító egymáshoz ragad, s olyan, mint egy ember, aki a halántékára szorítja kezét attól való félelmében,
hogy a feje beleszakad annyi sötét gondolat terhébe. Ki tudja, talán ő is gondolkodik!
Lehet ezer gondolat, eszme, elveszett illúzió, az élet mezején hiába szétszórt remény. Lehet, hogy felébred, lehet, hogy végiggondolja az egész múltamat: melyik a legjobb út, merre haladjak tovább. Itt alszik
mindaz, ami a legjobb és a legrosszabb bennem, minden, amit tettem, minden erőm, minden dicsőségem,
minden szeretetem és minden szegény úi könnyem. És mialatt alszom, mialatt a látomások szédítő sebességgel haladnak el tudatom előtt, mialatt az engem övező sötétség tele van emlékekkel, mint egy virágokkal tele mező az ezernyi pillangótól zsibongó ég alatt, ki tudja, talán múltamnak ezek a méhei ebből a
naplóból szállnak fel, mint a lépből.
Néha esténként otthon ülök, álmodom és a furulya szól. Szól, szól…
Egy dojna, amit tíz éve hallottam a falumbeli úktól. Én is jártam a juhokkal, kisú voltam, posztóharisnyás, bocskoros és nagy báránybőrsapkás, ebből csak a hidegtől piros orrom hegye látszott. Akkor
tanultam ezt a dojnát. Sucita teheneivel voltam Borşun, sötét és szomorú helyen, ahol annyi a kígyó, mint
a fűszál. És én ott legeltettem a teheneket a körülöttem levő dombokat betakaró erdő mellett.” (Fordította Keszeg Anna.)
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Borbély Samu (Torda, 1907. április 23. – 1984. augusztus 14., Budapest)
Tanulmányait Tordán, majd a kolozsvári Unitárius kollégiumban végezte, gépészmérnöki és matematikai tanulmányait Budapesten és Berlinben folytatta, ahol Einstennal került szakmai kapcsolatba. Kutatásai az aerodinamika és a matematika műszaki alkalmazása területére vonatkoznak. 1945 után a kolozsvári Bolyai Tudmányegyetem tanára volt.
1949-ben Magyarországra költözött.
Művei: A grakus analízis két alapműveletéről. (Kolozsvár, 1945), Bevezetés a felsőbb matematikába. (Kolozsvár, 1947).
Hajdú, Étienne (Torda, 1907. augusztus 12. – 1996. március 25. , Bagneux /Párizs)
Képzőművész, szobrász. Édesapja, Heksch Ödön a város állatorvosa, a család nevét
1906-ban magyarosította. Édesanyja Tordai Margit Olga. Iparművészeti tanulmányait
Újpesten végzi (1923). 1927-ben telepedett le Párizsban. É. Bourdelle, majd P. Niclausse
párizsi műhelyében tanul. Rodin, majd a francia román kori plasztika hatott rá, később a
nonguratív szobrászat mestere lett. A kubizmus hatása is érződik művészetén. Kedveli a
tiszta, végsőkig, geometriai elemekre leegyszerűsített formákat. Szobrainak formájában
és témájában elvont mitikus szemlélet érvényesül, a realitás és a fantázia ötvözése. Korrodálással a szobrok felületén megszünteti a fém öncélú csillogását.
Az 1950-es évektől állít ki. 1965-ben Nordrhein-Westfalen-ben szobrászati díjat kap,
1967-ben Isztambulban a nemzetközi kerámiakiállítás aranyérmét nyeri el, 1973-ban művészeti nagydíjjal tüntetik ki Franciaországban. Különösen kiemelkedőek márványszobrai és alumíniumreliefjei.
Anavi Ádám (Torda, 1909. február 26. – 2009. február 23., Temesvár)
Eredeti neve: Frucht. Tordán született 1909. február 26-án. Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a kolozsvári egyetemen szerzett lélektan–lozóa szakos oklevelet. Tanulmányai befejeztével Temesvárt telepedett le. Szervezője volt a város irodalmi
és művelődési életének.

196. Anavi Ádám temesvári lakásán
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1928-tól folyamatosan közölt. Verseiben hol a gondolkodó lozófust, hol a szavakkal,
a nyelvvel játszadozó költőt érjük tetten. Kötetei: Öregek igazsága (színmű, Temesvár,
1940), Hess, szegénység (versek, Temesvár 1944), Indulnak hadirendben (versek, Bukarest, 1953), Pellengér (társszerző, Bajor Andorral és Bodor Pállal, szatirikus versek, Bukarest, 1955), Etika és kibernetika (versek, Bukarest, 1970), Metaforás idők (versek, Bukarest, 1974), Csülök és a többi négy (versek, Temesvár, 1977), A sanda mészáros szemével
avagy Napóleon poloskája (versek, Temesvár, 1999), Az esztenák asszonya (színművek,
Temesvár, 2000).
A név kapu előtt (részlet)
A VERS GYÓGYÍT
MEGVÉREZ IS
A VERS HÓDÍT
MEGRÉSZEGÍT
A VERS KRISTÁLY
MEG ÉKSZER IS
SÚJTÓ VILLÁM
JÁTÉKSZER IS
A KÖLTŐ KÖLT ÉS VERSEL IS
JÁTSZANI KELL A VERSSEL IS
Feladat. A fenti vers többszörösen fogalmazza újra a költészet hatását, szándékát. Értelmezzétek egyenként a vers sorait. Igazat adtok az utolsó sorban található állításnak? Miért?
Körrepülés a szülőföld felett
Helikopteren érkeztem körözve –
az emlékezés helikopterén.
E l s ő k ö r a Székelykő felett –
lenn a faluban Jókai szerint kétszer kel a nap,
a házak homloka németes, de innen
egy életre tarisznyálhatsz szép magyar beszédet –
vasárnap a lányok most is népi díszben
vonultatják meg karcsúságukat,
bár tudják magukról „folklór anyag” –
és hétfő reggel miniszoknyában ugranak fel
a úk mellé a gyárba siető autobuszokra.
…S z á l l j, h e l i k o p t e r…
A szentgyörgyi várat nem hordták el,
van kő elég lenn a faluban, s az egyik házon tábla,
hogy itt született Brassai Sámuel –
pedig akkor még nem tudták, hogy ő lesz az utolsó
polihisztor.
A faluból ma hányan koptatják Kolozsvárt a nevét viselő kollegiumot?
S z á l l j, h e l i k o p t e r …
Épp most hasad Szent László lovának rúgásától
kettőbe a hegy – és kutatjuk Balika barlang-várából
a titkos kijáratot…
de nem a sziklát – szívünket vágja át a Hesdát,
szalad, szalad és mi sohasem érjük utol.
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S z á l l j, h e l i k o p t e r…
Mész és kő, mész és kő… Mészkő kikötőjében kötött ki
Ő, aki bejárta a kerek világot és most
Kétkerekűjén nyomja a pedált az Aranyos mentén
be a városba –
éppen Indiát hozta el nekünk:
„A fogadalmak szerint élő ember olyan,
mint aki egy ujjal zongorázik
és hamis hangot sosem vét –
hadd hibázzunk inkább néha-néha,
de zúgassuk mind a tíz ujjal a zongorát.”
Mondott még sok másegyebet is, de azután a Grófnő nem szervezett több előadást Balázs Ferencnek.

Erős Alfréd, dr. (Perestyén, 1909. július 7. – 1950. július 31., Kolozsvár)
Nem Tordán született, nem Tordán halt meg, de hamvai ott, szülei városában
nyugosznak. Fiatalkori írásait a Cimborát szerkesztő Benedek Elek olvasta és közölte.
Első kötete tizenkilenc éves korában, Az út címmel Aradon jelent meg, 1928-ban. 1928–
1936 között teológiai és bölcsészettudományi tanulmányait Gyulafehérváron és Rómában végezte. 1938-tól teológiai tanár. 1942-ben adta ki Székelyek dicsérete című újabb
kötetét. A Pázmány Péter Társaság, 1944-től a Szent István Akadémia rendes tagja. 1950ben a börtönbe zárt Márton Áron római katolikus püspök örökébe lépett. A Tordán, szüleinél töltött nyári szünidő idején megbetegedett. Kolozsvárt halt meg.
Gyallay Pap Zsigmond (Torda, 1909. június 7. – 1975. május 1., Englewood, New
Jersey)
Újságíró, rádiós hírszerkesztő és műsorvezető, egy időben követségi sajtóattasé.
Gyallay Pap Domokos a. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Besztercén végezte, unitárius teológiai és jogi tanulmányokat folytatott. Kolozsvárt az erdélyi falu sorsát
vizsgáló Erdélyi Fiatalok című folyóirat, a Kévekötés című lap munkatársa. Élt Budapesten, Koppenhágában, Stockholmban, Helsinkiben, majd New Jersey-ben telepedett le. A
Pester Lloyd, a budapesti rádió, a Magyar Távirati Iroda, a Szabad Európa Rádió munkatársa volt, 1957-től a rádió New York-i szerkesztőségét vezette.
Kemény Katalin (Torda, 1909. augusztus 31. – 2004. január 4., Budapest)
Műfordító, művészettörténész, költő.
Édesapja, Kemény Gábor (1883–1948) Szarvason született, Budapesten és Kolozsvárt végzett egyetemi tanulmányokat. 1912–1913 között a párizsi Sorbonne hallgatója.
1908–1918 között magyar és francia irodalmat oktatott Tordán, 1918-ban Torda-Aranyos
vármegye főispánja. Az első világháború után alaptalan váddal börtönbe zárták, majd a
családot kitoloncolták az országból. Budapesten telepedtek le. 9 könyv, 418 tanulmány
szerzője.
Kemény Katalin magyar–francia–lozóa és pszichológia, később kínai szakot végzett Budapesten. Kevés ideig oktatott. Valójában írásaiból tartotta el magát (Pásztortűz,
Magyar Írás, Független Szemle, A jövő útjain, Szociálizmus, Korunk szava, Esztétikai
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szemle, Erdélyi Múzeum). A világirodalom nagy műveit ültette át magyar nyelvre, verset,
esszét és tanulmányt közölt. 1937-ben házasságot kötött Hamvas Béla lozófussal. A férj
halála után (1968) Kemény Katalin gondoskodott a kéziratos életmű megjelentetéséről. A
pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon címmel összegyűjtötte édesapja pedagógiatörténeti írásait (1986). Szentendrén helyezték örök nyugalomra.
Művei: Erdélyi emlékírók (1932); Élők és holtak; Alain, a moralista művészetlozóája; Arc-maszk-ikon (1946); Az ablak, a táj, a valóság (Veszelszky Béla); Forradalom
a művészetben (Hamvas Béla társszerzővel, 1947); Az ember aki ismerte saját neveit
(Hamvas Béla Karnevál c. művéről, 1990); Labdajáték (Misztérium hét színben, regény,
1988); … de a Sivatag. Levelek a halott baráthoz (esszék, 1993); Sztélé nagyanyámnak
- A sötétség leányának ölében a világító tojásokkal (regény, 2002); A hely ismerője (eszszék, 2006). Fordításai: F. Rabelais: Gargantua; A. D. Neel: Arjopa; P. Valéry: Európa
nagysága és hanyatlása; Az olajárus és a kurtizán; Mostani és régi idők csodálatos látványai.
Egy interjú keretében 2002-ben a művésznő a következő emlékeit elevenítette fel: „Ha
azt mondom, hogy gyerekkorom élményekben gazdag volt, azt hiszem, ez valamennyiünk
gyerekkorának jelzője lehet. A világ csodája a még el nem homályosodott szem előtt a
maga káprázatos valóságában tárul fel, míg az elkerülhetetlen kamaszkori válság, az ártatlan és megrontott világ összeütközése el nem homályosítja az elsőt. Valójában itt kezdődik az, amit életküzdelemnek neveznek. Bizonyos, hogy a mai napig első tíz évem kincsesházából táplálkozom. Meghatározó volt az utolsó békeéveit élő idillikus kisváros atmoszférája, szüleim puritán jelleme, a fáradhatatlan anyai gondoskodás, apám gyermekien tiszta, játékos kedélye. Fárasztó közéleti tevékenysége, odaadó tanári működése közepette mindig volt ideje mesére, mókázásra. Hároméves voltam, amikor apám a Sorbonne-on folytatta tanulmányait. Szüleim engem is magukkal vittek Párizsba. Ma is élénken emlékszem, amint vállain lovagoltatva vitt a Luxembourg-kert játszóterére, de a tordai templomkertben az aranybarna vadgesztenyék gurigázása sem volt kisebb mulatság.
A háborús csapások persze bennünket is sújtottak, két nagybátyám maradt a harctéren
és apám nem egy tanítványa, akik szinte aiként voltak mindennaposak vendégszerető
házunkban. A gyerekparadicsom aranykorának hatéves koromban öcsém halála vetett
véget. Akárha ma hozná nekem nevetve apró kezében a szárukról szakított százszorszépeket. És ez csak e pillanatban tudatosodik bennem: valószínűleg az ő Murillo-angyal
alakja jelenik meg egy hosszabb elbeszélő művemben, a Nagy Folyóban, valamint a Feltámadás című novellámban. De hagyjuk az életrajzot, egy riport kereteit amúgy is szétfeszítené apám román fogsága, s azzal egy időben a család kiutasítása Erdélyből, a majd
egyesztendei vagonlakás, a húszas, harmincas évek hányattatásainak elbeszélése.”
Baróti Dezső (Torda, 1911. október 2. – 1994. szeptember 5., Budapest)
Eredeti családneve: Kratochll. Egyetemi és doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte, később az egyetem irodalomtörténet professzora. Alapító tagja
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. Kutatóként a 18. és a 20. század irodalmi
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életére gyelt. Kötetei: Juhász Gyula (Szeged, 1933), Dugonics András és a barokk regény (Szeged, 1934), Irók, érzelmek, stílusok (Budapest, 1971), Kortárs útlevelére (Budapest, 1977).
Fogarasi József (Torda, 1912. december 28. –)
Ügyvéd, közgazdász. Kolozsvárt a református kollégiumban és a Ferdinánd Tudományegyetemen tanult. A Bolyai, majd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója. Több
egyetemi jegyzet szerzője. Részt vett A Román Népköztársaság alkotmánya (1957) szerkesztésében. Jogi és közgazdasági írásai és tanulmányai különböző lapokban (Előre, Korunk) jelentek meg.
Nagy Miklós (Torda, 1913. május 3. – 1988. április 29., Kolozsvár)
Mezőgazdasági szakíró, szerkesztő. Tordán román nyelven végzett középiskolai tanulmányokat. A kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben szerzett agrármérnöki oklevelet
(1935) és állattenyésztő mérnöki szakképesítést (1936). A szarvasmarha-tenyésztésről
írott disszertációjával szerzett doktori címet (1946). Pályáját tanárként kezdte. Tanított a
csombordi Gazdasági Iskolában, Székelykeresztúron és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanítóképzőjében. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület támogatásával hathónapos tanulmányutat tett Dániában, Németországban és Svédországban. Rövid ideig a Mezőgazdasági Intézet előadótanára. A kollektivizálás időszakában Széken, majd Györgyfalván
agrármérnök. 1969–1974 között a Falvak Dolgozó Népe mezőgazdasági rovatát vezeti.
Szakcikkeit az Erdélyi Gazda, a Korunk, a Művelődés közli.
Harmincnál több állattenyésztési és növénytermesztési szakmunkát ültetett át magyar nyelvre. 15 önálló és társszerzővel közösen írt kötet szerzője. Szakcikkeinek és tudománynépszerűsítő írásainak száma meghaladja az ötszázat. Szakíróként a romániai
gazdálkodás kérdéseit sikerült európai összefüggésekbe helyeznie. Ilyen munkái a Pillantás a világ mezőgazdaságára (1975), az Állattenyésztés a nagyvilágban (1978). Téli
tanfolyomokon megtartott előadásain, cikkeiben kifejtett szaktanácsai a következő kérdésekkel kapcsolatosak: a rétek és legelők gondozása, szakaszos kihasználása, a célszerű
takarmánytermesztés, konzerválás, tárolás, új takarmánynövények termesztése, a silókukorica bevezetése, silóépítések lebonyolítása, az állványos szénaszárítás, új típusú gazdasági épületek megépítése, magas hozamú tenyészállatok beszerzése és terjesztése.
Fő művei: Állattenyésztésünk átalakítása (Bukarest, 1949), Bivalytenyésztés (Papp
Istvánnal, Bukarest, 1957), Háziállataink egészségvédelme (társszerző, Bukarest, 1981).
Deményné Szabó Piroska (Torda, 1917. június 17. – 1994. április 10., Kolozsvár)
Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a kolozsvári zenekonzervatóriumban
zongora szakos, majd zenetanári oklevelet szerzett. A kolozsvári zenei középiskola tanára volt. Faluról falura járva felkutatta a tehetséges énekeseket. Népdal- és balladafelvételeit Vetettem violát, Szivárvány havasán, Felsütött a nap sugára cím alatt a román
rádió magyar nyelvű adása közvetítette. Gyűjtéséből a Magyar Népzene Tára IX. és X.
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kötete közölt. Torda környéki gyűjtése Aranyosszék népzenéje címmel jelent meg Budapesten (1998). E kötet az 1970–1981 között sorra került 46 kiszállás eredményeként
jött létre. A gyűjtő a következő falvakban fordult meg: Aranyosegerbegy, Aranyosgerend,
Aranyospolyán, Aranyosrákos, Bágyon, Detrehemtelep, Gerendkeresztúr, Harasztos,
Kercsed, Kövend, Mészkő, Sinfalva, Alsó- és Felsőszentmihály, Székelykocsárd, Torockó,
Torockószentgyörgy, Várfalva. A gyűjtemény táncdalokat, katonadalokat, tréfás- és gúnydalokat, néhány balladát és szokásdalt (névnapi köszöntő, farsangi ének, menyasszonykísérő, sirató, virrasztóének), összesen 210 dallamot tartalmaz.

197. A kötet címlapja

Tóth Samu (Torda, 1918. május 27. – 1967. november 11., Kolozsvár)
Szerkesztő, könyvtervező. Kolozsvárt szerzett középiskolai és közgazdász egyetemi
oklevelet, valamint doktori címet. Rendre több folyóirat és könyvkiadó műszaki szerkesztőjeként meghatározta a lapok és könyvek arculatát. Munkatársa volt a Termés, a Március, az Utunk folyóiratoknak, a Józsa Béla Athenaeum Kiadónak, az Állami és Művészeti
Kiadónak, az Akadémiai Könyvkiadónak, az Ifjúsági Könyvkiadónak, a Tankönyvkiadónak. A könyvtervezésben egy új szakember nemzedéket indított útnak. Tudását, tapasztalatait A nyomtatott betű című könyvében összegezte. A kötet 1966-ban román, majd a
szerző halála után, 1969-ben magyar nyelven jelent meg.
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Keszy-Harmath Erzsébet (Torda, 1916. augusztus 10. – 1986. szeptember 9., Kolozsvár)
Kertészeti szakíró. Középiskoláit a kolozsvári Marianumban végezte (1934), a budapesti Kertészeti Tanintézetben, ill. Mezőgazdasági Egyetemen szerzett kertészmérnöki oklevelet (1942). Tanárként dolgozott Sopronban, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen.
Tanársegéd volt a kolozsvári Agrártudományi Intézetben, mérnök a Kertészeti és Szőlészeti Kísérleti Állomáson. Kötetei: Hogyan tartósítsuk a gyümölcsöket és zöldségféléket (1952), Zöldségtermesztés (társszerzőkkel, 1955), Szántóföldi növények termesztése
(társszerzővel, 1955), Héjasgyümölcsűek és bogyósok termesztése (társszerzőkkel, 1957),
Általános gyümölcstermesztés (társszerzővel, 1959), A családi ház kertje (társzerzőkkel,
1975, 1980).
Imreh Lajos (Sepsikőröspatak, 1917. április 18. – 1999, Sepsikőröspatak)
Imreh Lajos önzetlen és áldozatos tanári, majd közügyi munkálkodásának több generáció volt szemtanúja és haszonélvezője. Bár holttestére, síremléke ápolására családja és
szülőfaluja tartott igényt, Torda és Aranyos-vidék emlékezetében kitörülhetetetlen marad.
Sepsikőröspatakon született 1917. április 18-án. 1937-ben érettségizett a kolozsvári
Unitárius Kollégiumban, majd 1948-ban magyar nyelv és irodalom, valamint egyetemes
történelem szakos tanári oklevelet szerzett a Bolyai Tudományegyetemen. 1948 és 1973
között Tordán magyartanár, egy ideig iskolaigazgató. Generációkat nevelt munkaszeretetre, közösségszolgálatra. Ő maga évtizedeken keresztül állt a közélet szolgálatában.
Szervezte, vezette a Jósika Miklós Művelődési Kört, vállalta minden művelődési rendezvény szervezését. Tudósításait, írásait a Művelődés, a Falvak Dolgozó Népe, az Igazság/
Szabadság közölte.
1985-ben jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában a Sáska sógor című, székely tréfákat tartalmazó gyűjteménye. Könyve Vöő Gabriella Tréfás népi elbeszélések
(Kriterion, 1981), Duka János Kilenc kéve hány kalangya (Kriterion, 1982) című kötete
után a népi humor fellendült kutatásának újabb határköve volt. Az egyéniségkutató, az
egyén teljes tudását, tudatának szerveződését és működését, szerepét vizsgáló kutatási
irányt követve egy székely tréfamester, édesapja, idős Imreh Lajos tréfáit gyűjtötte össze
és tette közzé. Az egyéniségkutatás a magyar folklorisztikának az 1940-es évektől érvényesített kutatási irányzata.
A szerzőt kötete megjelenése után hívtuk el a Mihai Viteaul Líceum akkori IX. osztályával szervezett találkozóra. Az ekkor készített hangfelvétel részleteit közöljük.
– A tanári munka mellett hogyan jutott el Imreh Lajos a folklórgyűjtéshez?
– A népi kultúra mindig foglalkoztatott. Főképp, mert olyan környezetben nőttem
fel, hogy később aztán még közelebb jutottam hozzá. A népi humor, ugye, a népi kultúra része. S a mi családunk olyan volt, hogy valahogy a humor világában éltünk mindig.
Mert édesapám nagy humorkedvelő volt.
– Mi ösztönözte a könyv összeállítására?
– Hát elsősorban a családi hagyomány, a családi szájhagyomány. Sok mindent hallottunk otthon, édesapámhoz szerettek jönni a szomszédok, főleg téli estéken, folyt a tré-
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fálkozás, sok érdekes, humoros történetet mondtak el. Mi hallgattuk, élveztük. Ősszel,
kukoricafosztáskor nagy társaság gyűlt össze, akkor ott elsősorban édesapám szerepelt sok tréfával, és aztán mások is bekapcsolódtak, úgyhogy onnan is kaptam az ösztönzést. Az anyag nagy részét édesapámtól megkaptam, ő tréfáinak nagy részét leírta.
Amikor nyugdíjba kerültem, volt időm. Előtanulmányokat végeztem a témához, aztán
gyűjtöttem a testvérektől anekdotákat, tréfás, humoros történeteket, élménytörténeteket, amelyeket édesapám elfelejtett lejegyezni. S a falut is végigjártam. S így kiegészült
az anyag.
– Hogyan emlékszik vissza az édesapjára?
– Nagyon szerette a népdalt is. Munka közben is örökké énekelt. Tréfamondók voltak még a faluban, de ő kiemelkedett közülük. Közösségi ember volt. A társaságban, közösségben érezte jól magát. Hívták is, idegenek, lakodalomba, hogy szórakoztassa a lakodalmas tömeget. Egyik foglalkozása volt ez. De esténként, ha volt szabad ideje, vagy
vasárnap este, akkor kiment a főútra, mindjárt köréje gyűltek a atalok, a falubeliek, s
ő szórakoztatta őket. Vagy elment a tekepályára, s a szünetekben ott is a tréfákat mondta. S más összejövetelek alkalmával vagy mezőre menéskor. Magáról azt mondta, hogy
ő a családban hetedik gyermeknek született és burokban. S hogy azt jövendölték, hogy
nagy szerencse fogja érni. Szívesen beszélt gyűléseken, vagy ha valaki jött a faluba, ő
köszöntötte. Nem félt a szerepléstől, egyszerű ember létére. Szeretett olvasni, sokat olvasott, és nagyon szerette a számtant. Ilyen természetű ember volt. Jelszava volt: Menni, szólni és tenni. Ő a faluközösségért sok mindent tett. Ott volt minden közmunkán,
hangadó volt, mozgató. Sokszor mondták gyűlésen is, hogy Lajos bácsi nélkül nem tudtunk volna boldogulni.
– Miért Sáska sógor lett a kötet címe?
– Nem én adtam ezt a címet, hanem maga szerkesztő, Szabó Zsolt választotta. Neki
megtetszett. Van egy ilyen élménytörténet. A mezőn voltunk, én is ott voltam, mint gyermek. Minket már kicsi korban munkához szoktattak. Legnagyobb testvéremet, Józsefet,
kicsi volt, tíz év körüli, apám befogta nehéz munkára is. Reggel fölkeltette hat órakor,
hogy lássa el a marhákat, s készítsen elő mindent. Édesanyám sajnálta, hogy olyan kicsi. Akkor azt mondta édesapám, hogy a lovat kiscsikó korában törik be a hámba. Kicsi
kortól kell a munkához szoktatni a gyermeket, hogy szeresse meg a zikai munkát. Tehát a mezőn dolgoztunk, s eljött a délidő, leültünk ebédelni. Már reggel kivittük a mezőre az ebédet, a zöldpaszulyt. És valahogy az ételhordónak a fedele félrefordult, s a sáskák beleültek az ételbe. Na, mikor odakészülünk, hogy együnk, az, aki tálalni akart, észreveszi, hogy né, mennyi sáska ült bele. Édeapám mondja, hogy kanállal a tetejét szedd
le, s dobd el. S megszólal az egyik napszámos, aki nekünk segített, hogy azt a tetejét adják nekem. A tetejét lekanalazta az ő tányérjába, s kezdte enni. A sáskák ott voltak. A kanállal így né, merített, s aztán mondta, hogy sáska sógor, húzd össze a lábadat, szerusz.
S akkor súrolta a hasát, hogy jaj, milyen jól csiklandozzák a gyomorfalát a sáskák. Na,
aztán a szerkesztőnek innen tetszett meg a Sáska sógor. Én eredetileg ezt a címet adtam,
hogy Na, ezt jól megmondta.
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Olvasmány. „Édesanyánk ragaszkodott ahhoz a régi szokáshoz, hogy az új szalonnát csak akkor szabad
megkezdeni, amikor a kakukk megszólalt. Addig a padláson, a füstön kell tartani. Másként – mondja népi
hiedelem – a szalonna megnyüvesedik. De ez inkább csak ijesztés volt. Valójában az egész felfogás mögött
az a szándék húzódott meg, hogy elegendő időt kell biztosítani a teljes megéréséhez. Ugyanakkor ezzel
igyekeztek elejét venni annak, hogy időnap előtt elfogyjon. Ezt a szükség parancsolta, mert bizony az úgy
volt jó, ha a szalonna kitartott őszig, hogy mindig ott legyen a terítéken a mezei munka verejtékes napjain.
Megtörtént, hogy mi, gyermekek, igen megkívántuk a szalonnát. Édesanyánk nem engedett a huszonegyből, mondván, hogy amikor a kakukk megszólal, akkor ehetünk belőle. Erre az egyik testvérünk a hiuban
kakukkolni kezdett: »Kakukk, kakukk!«
– Hallja, hallja! Édesanyám, megszólalt, megszólalt a kakukk! – harsogtuk ugrándozva mi a többiek.
Egyikünk máris szaladt a késsel, hogy vágjon a szalonnából.
Édesapánk nem mert nyiltan pártoskodni, de tudtuk, hogy suttyomban izgul értünk, mert az ő foga is
vásott a szalonnára. A vállalkozás sikere után kacagva mondta, mintegy elismerésképpen:
– Huncut kölykei! Jól kibabráltatok anyátokkal!
Édesanyánk is megadta magát. Még élvezte is a kedves gyermeki ravaszságot. De hát mit is tehetett
volna? Ő csak szeretni tudott! Mégis a maga megnyugtatására annyit megjegyzett:
– Jó, jó! Majd meglátom, mit tesztek a tarisnyába akkor, amikor a legjobban kellene.” (Sáska sógor.
Imreh Lajos tréfás történetei. Kriterion, Bukarest, 1985)

198. Sáska sógor. Címlap

Létay Lajos (Aranyosrákos, 1920. január 23. – 2007. szeptember 26., Kolozsvár)
Költő, szerkesztő. Középiskolába Kolozsváron járt, majd magyar szakos tanári oklevelet szerzett a Ferenc József Tudományegyetemen (1944). Rövid ideig tanár, a kolozsvári Magyar Színház dramaturgja. 1956-tól az Utunk című irodalmi hetilap szerkesztője,
majd főszerkesztője, 1990-ig. Gyermekversei derűs világról szólnak. Költészetében viszsza-visszatér a szülőföld emléke. Publicisztikájában az utazások, találkozások élményeit
örökítette meg.
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199. A szülőház udvarán, 1970-es évek

Főbb kötetei: Kakukkvirág, kankalin (gyermekversek, Bukarest, 1958), Új ház, piros
ház (gyermekversek, Bukarest, 1958), Madárkenyér (gyermekversek, Bukarest, 1963),
Repülj, madárka (gyermekversek, Bukarest, 1974), Szélrózsa (jegyzetek, Kolozsvár,
1986).
Feladat. Olvassátok el Létay Lajos alábbi jegyzetét. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal azt a 2-3 gondolatot, amit az írót foglalkoztatja jegyzetében.
„Kisiskolás irodalmi kör
Igen, van ilyen, s tudom, nemcsak itt, a Torda melletti Mihai Viteazu községben. De én legutóbb éppen itt jártam, a gyermekkori Szentmihályfalván, innen hoztam hát darab időre ismét kitartó, szívet melengető bizakodást.
Kislányok, kisúk, ötödik, hatodik osztályosok körén vehettem részt, hallgatva friss, kedvet kerekítő
beszámolókat a hazai könyvtermésről – „menjetek és vegyétek meg!” – a község könyvesboltjában. S én
közben azon tűnődtem, vajon tudnak-e kiadók, írók ezekről a kigyúlt arcú, odaadó könyvterjesztőkről, vajon gondolnak-e eleget rájuk, úgy is mint olvasókra, tervkészítés közben, papír fölé hajolva?
S a költők tudják-e vajon, mennyire otthon vannak itt ebben a kis irodalmi körben? És nemcsak a
klasszikusok, mert hisz ők könnyen érthetők – mondja Ősz tanárnő, a kör vezetője – de…
…és egymás után szólalnak meg a maiak, a atalok, a legatalabbak, sokan tán épp itt, ebben a kisiskolás irodalmi körben – első előadásban. Mert most kell elekezdeni a ránevelést az újra, még ha százszor
megállunk is egy-egy szokatlanabb képnél, elvontabb gondolatnál… – hallom a Tanárnőt.
A neveket (hisz oly sok volt az előadó!) nem tudtam megjegyezni; csak az arcok állnak előttem ma is.
A ragyogók, az áhítatosak, a meghatottak, a szirom-tisztaságúak. Vajha meg lehetne őrizni őket – talán
épp a költészettel –, s nem kövülnének reájuk idő teltén oh be másfajta rétegek! Tán éppen a mi példánkra, felnőttekére!
A költőkhöz legyen kegyes a sors, hogy maradjon, jusson hely holnap is nekik, ezekben a ma még oly
ártatlan szívekben, kapjanak helyet bennük akkor is, amikor majd, ki tudja, mi tölti, töltheti be e szíveket!…” (1977)
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Olvassátok el Létay Lajos alábbi versét. Értelmezzétek a vers következő kijelentését: Csak ház, csak
udvar, semmi más, / Maholnap a szülői ház. Milyen életre szóló útravalót adott a szülőház a vers lírai
énjének?
Csak ház, csak udvar
Csak ház, csak udvar, semmi más,
maholnap a szülői ház,
csak tárgy, leltári tétel,
csak ennyi s ennyi négyszögöl,
kerítés, pince: kő kövön,
csak kert, sor ribiszkével.
Csak ennyi. Hogy volt ez nekem
őserdőm, tündér rejtekem,
nem-fogyó kincsesbányám?
Az volt pedig: part, kikötő,
boldog sziget – remegtető,
vad évek óceánján.
Mennyi mindennel rakta meg
pántos ládámat, szívemet,
mennyi fűszerrel, sóval!
S ha fogytán volt a rakomány:
– Ne bánkódj, ifjú kapitány,
gyere – szólt biztatóan.
Hej, kakastejes lágy kenyér,
nem kóstollak meg többet én,
nincs már ki süssön nékem!
Jövök, de nincs, mit elvigyek,
jövök, de a kis kert hideg,
csak gyep nő kövéren.
Csak ház, csak udvar, semmi más,
maholnap a szülői ház,
alig több, mint az ára;
eladni-megvenni lehet:
ki lelke volt, oly messze ment,
emlékem se találja.
Be kopár is lesz a világ,
ha nem többek, csak fák a fák,
csak lomb a lomb, nem fészek,
nem búvóhely is, nem meleg
kosár, mely szökken, fellebeg,
ha hágcsójára lépek.
Ülök a régi küszöbön,
de majd hogy meg nem köszönöm,
hogy pihentet, marasztal.
Itthon vagyok, de nem verem
fel a házat istentelen,
s nem kurjongtat az asztal.
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Hallgatom pontos szívemet:
ver, dobog, küldi az erek
csatornájába vérem.
Egyformán, hogyha jön a nyár,
egyformán, hogyha tovaszáll
a fecske fenn az égen.
(1963)

Méhes József (Torda, 1920. október 24. – 2009. október 8., Leányfalu)
Tordán született orvos és gyógypedagógus. A nagyenyedi és a kolozsvári tanítóképzőben szerzett tanítói, a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanári, az Orvostudományi Egyetemen gyermek szakorvosi oklevelet. A látásfogyatékosok kezelésének és rehabilitálásának európai hírű szakembere. A budapesti
Nyomorék Gyerekek Otthonának igazgatóhelyettese, a Vakok Országos Nevelőintézetének igazgatója, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oktatója és tanszékvezetője, Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének alapító tagja és egy évtizeden
át elnöke. Ophthalmodefektológia (1962) és Tiopedagógia (1990) című munkáit több
orvosgeneráció használta a szakmában való felkészülésben.

200. Méhes József

Csetri Elek (Torda, 1924. április 11. – 2010. január 24., Kolozsvár)
Tordán született 1924-ben. A kolozsvári református kollégium után a Bolyai Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Tanárként dolgozott Nagybányán és Marosvásárhelyen. 1949-től a Bolyai Tudományegyetemen tanársegéd, adjunktus, majd előadótanár. Kutatói munkájában ismeretlen források feltárását és értelmezését tartotta szüksé-
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202. Csetri Elek kötetének címlapja

gesnek. Eredményei megkerülhetetlenek, mert új fényben, új, hiteles beállításban láttatják a történelmi eseményeket és helyzeteket. Érdeklődése különösképpen a feudalizmus
és kapitalizmus közötti átmenet időszakára irányult. Ezen belül az európai mozgalmak
erdélyi hatását, a gazdaságtörténeti változásokat, az erdélyi városok (Torda, Zsibó, Nagybánya) polgárosodási folyamatát vizsgálta. Társszerzője volt a Tanulmányok az erdélyi
kapitalizmus kezdeteiről című kötetnek (Bukarest, 1956), társszerkesztője a Művelődéstörténeti tanulmányok című tanulmánygyűjteménynek (Bukarest, 1979), az Erdély változó társadalma (Bukarest, 1980) című kötetnek, Bodor Andrással együtt szerkesztette a
Történeti kronológia című lexikont (Bukarest, 1976). Több emlékiratot (Wass Pál, Táncsics Mihály, Teleki Sándor) rendezett sajtó alá. Kőrösi Csoma Sándor életútjának legavatottabb ismerője. E kutatásainak eredményeiből két kötetet jelentetett meg: Kőrösi Csoma Sándor indulása (Bukarest, 1979), Kőrösi Csoma Sándor (Kriterion, 1984). Tanulmányai rangos hazai és külföldi szaklapokban láttak napvilágot.
Alább a 2003. év március 15-én a tordai megemlékezési ünnepségen elhangzott beszédének egy részét közöljük.
„Minden nép erkölcsi kötelessége számba venni és megemlékezni múltjának sorsdöntő eseményeiről. Nemzeti ünnepeink között a magyarság történelmében első helyen áll
1848. március 15-e, amely egyben a magyar forradalom és szabadságharc szimbóluma.
Egész népünknek megvan a tudata március idusáról, de éppúgy minden vidék, város és
falu közösségében él egy sajátos kép, emlékezet a maga 1848–49-éről. Nem kivétel ez alól
Torda és környéke, Aranyossszék lakossága sem.[...]
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Torda és környékének magyar népe is megvívta a maga forradalmát és szabadságharcát. A régi rend képviselőivel szemben a reformkorban ott küzdött szülőföldünk nagy
a, Jósika Miklós, Piskinél jeleskedett Torda atal katonáival báró Kemény Farkas, aki
Bemnek a csatazajban elhangzott híres mondására (»Brücke verloren, Siebenbürgen
verloren! – Ha a híd elveszett, Erdély is elveszett!«), mikor a piski híd ellen az utolsó döntő
rohamot egységével végrehajtotta, menten válaszolt: »Brücke gewonnen, Siebenbürgen
nicht verloren! – A hidat elfoglaltuk és Erdély nem veszett el.« De Bem seregében harcoltak az újoncok mellett az aranyosszéki huszárok, akik a székely határőrség lovasezredéhez tartoztak. Szintúgy jelen voltak Torda és környéke nemzetőrei a havasi hadjáratban. Kőváry László, Torda másik nagy szülötte Bem tábori lapját, a Honvédet szerkesztette. Családját hátrahagyva, az ótordai református parókiáról indult utolsó útjára,
Segesvárra Pető Sándor. De a környék számos ataljára elmondhatjuk a költővel, hogy
»elhulltak ők, a hős ak, dúló csaták alatt«. (A kisiparáról híres Torda város mesteremberei lábbelivel, ruházattal, csákóval, nyereggel és egyéb felszereléssel látták el a katonákat és a lovakat.)
Tudjuk, hogy Erdély lángba borult, az országban tragikus és véres polgárháború
dúlt az egymásnak feszülő magyar és román nemzeti erők között. Egyelőre nem volt
elég hatékony a Bem kiáltványában megfogalmazott gondolat: »A magyar hadsereg a
közös népszabadságért harcol, ezért küzdenek soraiban mindenféle népfaj ivadékai,
mi által egyszersmind az európai népszabadság előharcosául lőn fölszentelve.« Torda
közelében volt a román felkelők legsikeresebb tábora, az Erdélyi Érchegységben, ahol
Avram Iancu mócai küzdöttek. Csak annyi véráldozat után, Kossuth és Bălcescu szövetségével fogtak kezet a két nép vezetői. De már késő volt, a havasokba küldött békeköveteknek a folyóvölgyekben immár a cári gyalogság szuronyai és a kozákok pikái állták útját.
Sokan úgy gondolják, hogy 48 részünkre felesleges véráldozatot és kudarcot jelentett,
hiszen a szabadságharc elbukott. Elfeledik azonban, hogy a jobbágyság megszüntetése
és a parasztság földhözjuttatása visszafordíthatatlan folyamatként érvényben maradt a
polgári reformok javarészével együtt, a nemzeti vívmányokat azonban eltörölték. [...] A
pillanatnyi bukás ellenére a szabadságharc távlatilag sikert eredményezett. Azt is hozzá
kell tennünk, hogy 48 a nemzetiségi kérdés megoldásának szükségességére gyemeztet
valamennyiünket.
Nem véletlenül él népünk emlékezetében a forradalom és a szabadságharc dicső eseményként…” (Művelődés LVI. 3. 2003.)
Darkó László (Torda, 1924. május 22. – 1970. február 13, Kolozsvár)
Festő, művészettörténész, restaurátor. Kolozsvárt folytatott régészeti, művészettörténeti és lológiai (francia–német) tanulmányokat. Magántanára volt Gáll Ferenc festőművész. Tanulmányutat tett Dániában.
Életpályáját Kovács Árpád írta meg (Darkó László. Gloria Kiadó, Kolozsvár, 2010).
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Vernes András (Torockószentgyörgy, 1924. augusztus 8. – 2002. január 5., Kolozsvár)
Torockószentgyörgyön tanult. Bár tanító és társai felgyeltek tehetségére, családja
anyagi helyzete miatt továbbtanulásra nem gondolhatott. Későn, 1945-ben esti tagozaton
kezdte el középiskolai tanulmányait, majd 1948-ban a kolozsvári Festőművészeti Akadémiára iratkozott. Elvégzése után a Dolgozó Nő képszerkesztője, majd középiskolai rajztanár. Képei Torockó, Torockószentgyörgy vidékét, Torockó lakóit, viseletét, utcáit, épületeit ábrázolják. Előbb ösztönösen, aztán tudatosan törekedtem, hogy megörökítsem a
régi házakat, visszaadjam e hegyvidék hangulatát, papírra rögzítsem a szokásokat, a
népviseletet és a sajátos szobabelsőt. A Torockói menyasszony, Padon ülő atalasszony
és Édesapám portréja állóképszerűen vannak komponálva. Az alakok merev tartásúak. A torockói viselet megköveteli ezt a beállítást: az emberek méltóságteljesen, büszkén
hordják a sajátosan szép viseletet, melynek minden darabja, a csipkék, az öv, a hímzések, a párta, a karra vetetett kendő, a mente kézi munkával készült. Megfelelő kiállás is
kell a ruhához. És én ezt tudatosan hangsúlyozom, komponálom így meg – vallotta az
ihletésről és munkamódszeréről a művész, 1987-ben.
Szabó Adorján Etelka (Torda, 1924. szeptember 2. – 1986. május 6., Marosvásárhely)
Tordán és Kolozsvárt végzett középiskolát, orvosi tanulmányait Kolozsvárt és Marosvásárhelyt folytatta. Szakorvos. Kutatásai az allergiás betegségekkel, a női meddőséggel
kapcsolatosak. 1987-ben Szabó Istvánnal együtt jelentette meg Az ember szexuális élete
című kötetet.
Sinka Zoltán Tibor (Torda, 1925. február 19. – 2000. június 6., Kolozsvár)
Segesváron, Besztercén és Kolozsvárt járt iskolába, román–német–lélektan szakot
végzett a kolozsvári tudományegyetemen. Német nyelvet tanított a kolozsvári unitárius
gimnáziumban, majd Zilahon. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen német
irodalmat és összehasonlító nyelvészetet adott le. Több középiskolai és egyetemi német
nyelvű tankönyv szerzője.
Keszy-Harmath Sándor (Torda, 1926. március 14. – 1991. augusztus 5., Kolozsvár))
Közgazdasági és demográai szakíró. A kolozsvári Római Katolikus Főgimnázium elvégzése után, 1949-ben szerzett egyetemi oklevelet a Bolyai Tudományegyetem jogi és
közgazdasági karán. A Bolyai Tudományegyetem adjunktusa és kutatója. 1971-től a Kolozs megyei Tervező és Kutató Intézet területrendezési részlegének főközgazdásza. Az
évek során az alábbi terveken dolgozott: Kolozs megye városainak fejlődése a következő
húsz évben; A falusi települések fejlesztésének kérdései Kolozs megyében; A jövőbeni városok hálózata Kolozs megyében; A kisipar fejlesztését szolgáló nyersanyagok azonosítása; A Nyugati Szigethegység komplex fejlesztése. Felhívta a közvélemény gyelmét a kalotaszegi egykézésre. Szakdolgozatai folyóiratokban, kötetekben jelentek meg, konferenciákon hangzottak el.
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Albert Annamária (Torda, 1926. szeptember 12. –)
Hányatott életű tordai kereskedőcsaládban született. Családja 1943-ban Kolozsvárra telepedett át. Kolozsvárt járt iskolába. Budapesten kétéves kereskedelmi tanfolyamra
járt. 1943-ban Kolozsvárt megkezdte felsőfokú zenetanulmányait. A Magyar Konzervatóriumban, a Magyar Zene- és Színművészeti Főiskolán, a Magyar Művészeti Intézetben
és a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban tanult. 1948-tól az Állami Magyar Opera énekkarának tagja, 1952–1972 között magánénekese. 27 éven keresztül 42 szerepet alakított,
mintegy 900 alkalommal állt közönség elé. Az operairodalom nagy szopránszerepeit adta
elő (Turandot, Leonora, Amelia, Desdemona, Szilágyi Erzsébet). Több alkalommal hívták vendégszereplésre. 1975-ben búcsúzott el közönségétől. 1992-től a Kolozsvári Magyar
Opera Örökös tagja.
Nagy családunk és nagyon szép gyermekkorom volt – vallotta a művésznő. Csak az Istentől kapott tehetségem, a hangom volt, minden mást következetes, alázatos munkával
szereztem meg. A művésznővel Benkő Judit készített Beszélgetőkönyvet (Kolozsvár, 2011).
Páll Árpád (Torda, 1927. február 10. – 1997. március 10., Kolozsvár)
1927-ben született Tordán. Munkát kereső szülei Brăilára költöztek, ezért elemi iskoláit és gimnáziumi tanulmányainak egy részét itt végezte. Tanári képesítést a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem lozóa–lélektan szakán szerzett (1949). Szervezője volt az ifjúsági mozgalomnak, lapokban közölt. Az évtizedek során rendre a következő szerkesztőségekben dolgozott: Állami Könyvkiadó (1948–1949), Előre (1952–1957), Művelődés
(1957–1958), Dolgozó Nő, Új Élet, Erdélyi Figyelő (1982–1992). Irodalmi munkássága
szerteágazó. Közölt novellákat. Magyar nyelvre fordított román és francia drámákat. Irodalomtörténészként drámákról és drámaírókról értekezett. Éveken keresztül színikritikusként színműveket és színházi bemutatókat elemzett, értelmezett.
Főművei: Harangszó a mélyből (Budapest, 1991), Kolozsvár magyar színháza (társszerző, Kolozsvár, 1992), A szó és a látvány. Nézőtéri jegyzetek (Marosvásárhely, 1995),
Hivatástudat és korszerűség. Közép-erdélyi színházakért (Marosvásárhely, 1997).
Feladat. Páll Árpád 1981-ben jelentette meg Loreley sziklája című „úti és otthoni jegyzeteit”. Ebből származik az alább olvasható jegyzet. Kövessétek gyelemmel a romantikus zeneszerző, Liszt Ferenc (1811–
1886) weimari otthonának bemutatását. Hogyan ötvöződik a pontos tényközlés és az impressziók bemutatása? Az útinaplóban válasszátok külön az alábbi rétegeket: a látogatás története, Liszt Ferencre (életműve, életvitele, lakása, környezete) vonatkozó ismeretek, írói impressziók.
„Liszt egykori otthonába még sötétedés előtt érkeztünk meg. Itt láttam a bejáratnál – amint Vörösmarty nevezte – a »hirhedett zenésznek« egyik romantikus ihletésű, sikerült szobrát: hosszú haja vállig
ért, magas homloka alól vihart fürkésző szemmel nézett a távolba, s szenvedélyes mozdulattal szorított
magához egy összegöngyölt kéziratot. Emelkedettséget fejezett ki a szobor, de nyoma sem volt tartásában a színpadias póznak. Ujjai, melyekkel a partitúrát fogta, kissé szétvállva is erőt, keménységet, férasságot sugároztak.
Otthona sem a Goethééhez, sem a Shilleréhez nem hasonlított. Színes, élénk, sőt mozgalmas volt,
plakátok, hirdetmények nélkül is a színházi esték, hangversenytermek hangulatát idézte. Az egymásba
nyíló szobákat sem ajtók, még csak nem is ajtókeretek, hanem a mennyezettől a földig érő, széthúzott,
népi mintájú függönyök választották el, s ezek takarták az ablakokat is. Az volt az érzésünk: csak egyetlen pillanatra engednek betekintést a zeneszerző világába, utána mindjárt összecsapódnak.
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Amolyan csöndes zug volt ez a weimari otthon, ahová tizenhét éven át, 1869-től 1886-ig pihenni tért
meg. Az ötvenes években, legélénkebb weimari tevékenységének időszakában, a Tasso, a Preludiomok,
a Prometheus, a Mazeppa, a Hunok harca, az A-dur koncert és más, szenvedélytől viharzó művek születésének idején nem itt, hanem a Russischer-Hof-ban lakott.
Szellemének élénkségéről mi sem tanúskodik jobban, mint ahogy öreg korában is azonnal felfogta
Borogyin szimfonikus munkásságának úttörő jelentőségét, elsők között bátorította. Erről tanúskodtak
itt, a díszhelyen álló sorok, melyeket hozzá és Rimszkij Korszakovhoz intézett.
Dolgozószobáját a piros, fekete, fehér csíkozású szőttes függönyökön kívül még buján tenyésző zöld
növényzet is élénkítette. Egy életében készült eredeti felvételen íróasztalánál ült ceruzával a kezében.
Hosszú házikabát volt rajta, lábán papucs, mert a visszerek miatt öreg korában már nemigen tudott cipőt húzni. Az íróasztalon s még a szomszédos asztalon is egész halom partitura hevert. Ott láttuk mi is
az 1830-ból származó Revolutionsymphonie-t, a magyar rapszódiák és Magyar dallok (igen, így állott,
két »l«-lel) bécsi kiadását s néhány jegyzetet. Halványan, csak éppen emlékeztetőül sorakoztak a papíron a hangjegyek, gyorsan rögzítették a születő dallamot. Aztán egy csomó kihúzás, s újra egész sereg
egymás mellé sorakozó apró pontocska. A függönyön túl súlyos csillogású, nagy Bechstein-zongora s
egy alacsony, puha fejőszék állott.
A »szemnek minden, kéznek semmi« szabálya alól, a vitrinekkel és csillogó tárgyakkal zsúfolt hálószoba utáni helyiségben vezetőnk kivételt tett. Ott állott egy kis harmónium, s külön felhívott, hogy
nyomjuk le a billentyűket. Hang nem hallatszott, de mintha erős rugó lökte volna vissza ujjainkat. Naponta több órán át gyakorolt Liszt, ezért zengtek olyan ércesen, erőteljesen keze alatt a billentyűk.”

Gergely János (Torockószentgyörgy, 1928. március 11. – 1989. június 11., Kolozsvár)
A kolozsvári tudományegyetem természetrajz szakán szerzett oklevelet. Tanársegéd,
majd a kolozsvári Botanikus Kert tudományos főkutatója. 1964-ben szerzett doktori címet, Torockó vidékének órájából írott disszertációjával. Több ismeretlen növény első leírását készítette el (fehéres csűdfű, nagyvirágú pipitér, havasi nyúlfarkfű).
Mester Zsolt (Marosvásárhely, 1929. május 3. – 2002. június 25., Pilisborosjenő)
Kolozsvárt és Szilágysomlyón tanult, orvosi oklevelet Marosvásárhelyen szerzett 1957ben. Bukarestben, Küküllőváron és Dicsőszentmártonban volt orvos. 1967–1986 között
Tordán ideggyógyászati szakorvos. Orvosi szakcikkei, népszerűsítő írásai különböző lapokban láttak napvilágot. 1979-ben jelent meg Koppantó című regénye. A regény 1989ben Budapesten második kiadásban került olvasók elé, 1985-ben román fordítása is készült. A könyv egy szilágysomlyói polgári család 20. századi kálváriáját követi nyomon. A
történetet lebilincselővé teszi a kisváros társadalmának és életének, a Málnás család hagyományokon, mértéktartáson alapuló életvitelének a kisú narrátor szemszögéből való
láttatása.
Gross Arnold (Torda, 1929. november 25. –)
Tordán született 1929-ben. Gyermekkori emlékei Tordához, valamint az Erdélyi-szigethegység szikláihoz és erdőihez kötődnek, ahol festőművész édesapjával gyakran megfordult, s ahol első akvarelljei készültek. A család azonban hamarosan, 1940-ben Nagyváradra költözött, s Gross Arnold itt zárta középiskolai tanulmányait. Egyetemi tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán végezte 1953-ban. A kortárs képzőművészet
neves alakja. Munkáit többek között Rómában, Tokióban, Amszterdamban, Stockholmban, Helsinkiben, Brüsszelben, Londonban, Los Angelesben, Athénban állította ki. Szü-
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203. Szüleivel a szülőház előtt

lőföldjén Tordán, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön voltak láthatóak
színes rézmetszetei.
Képein uralkodó motívumok a játékok, a vonatok, a virágok, a madarak. Azon kevés
művészek egyike, akik kedvelik a harmóniát, a mesék optimizmusát. Műveiről nyugalom
árad. Díjak: Krakkói grakai biennálé első díja (1966, 1968), Munkácsy-díj (1956, 1967),
érdemes művész (1987), a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Albumok:
Rézkarcok (1973), Versek és képek (Adamis Annával, 1979), Gross Arnold emlékkönyve
(1985), Gross Arnold (1993), Gross Arnold (1999).
Olvasmány. A művész egy 1991-ben készült interjúban nyilatkozta Tordáról: Meghatározó volt. Emlékképeket rajzoltam rézkarcon Tordáról. Gazdag a motívumanyag. Mert itt összejártak az emberek,
a családok, akkor elég jó közösségi élet folyt. 1940-ig itt éltünk. És ez minden gyereknél rögződik. Volt
egy nagyon jó fényképész, Csíki, kijárt festeni, vízfestményeket készített, olajat. Én is mellé ültem, a bátyám is. Én is rajzoltam akkor. S a sok kis apró ház, a kis utcák. Ezekről írta Székely János, aki nagyon
kedves íróember, s akit édesapám tanított rajzolni Tordán, hogy milyen kamillaillatuk volt. És a családi biztonságot jelentő légkör a kis házakban. Ez volt az első élményem. Meg egy-két régi barát. Torda
nagyon szép város.
Méltatások. „Arnold festő, hogy ne érje gyengéd lelkét semmi sérelem, hát elálmodott magának és nekünk is egy olyan világot, ahol minden megtörténhet és mindennek az ellenkezője is a szépen hívő emberrel…Nagyon megtanít valamire minket ez a varázsló grakus: hogy van értelme az álmoknak…” (Bálint Endre)
„Gross tiszta és otthonos vonalaiból mint végtelen fonálból, úgy horgolja be a síkot, fölfejthetetlen, kibogozhatatlan, kimeríthetetlen változatokban ontva a mintákat… túlcsordulva önnön határainkon, befonva lassan, szelíd állhatatossággal az egész világot. Befonva, megbűvölve és átváltoztatva, mert ahhoz is van
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erejük, hogy mikrokozmoszuk paradicsomi ártatlanságát mindenre kiterjesszék. A bűvölés eszközei a színek
is, a vörös, az encián vagy a vízzöld, melyek – mint egykor Kosztolányi színes tintái vagy mint színes üvegcserép, amelyen át a gyermek nézi ámulva a jól ismert tárgyakat – a legprecízebb valóságot, a legkonkrétabb
részleteket is a varázslat, a költészet, az álmok szférájába csúsztatják át...” (K. Kovalovszky Márta)
„Édesapja nyomdokain haladva könnyed, friss akvarelleken jelenítette meg a tordai és a nagyváradi
vidéket. Finom vonalvezetése, témahű ábrázolásmódja és páratlan szépségű tájképeinek lélegzetállítóan
hiteles megfogalmazása nagyrészt a régi mesterek beható tanulmányozásának eredménye. Rembrandt és
Dürer rézkarcainak alapos ismerete mellett nem tévesztette szem elől a tiszta forrást, a természetet sem.
Szinte ars poeticája az a tétel, amely szerint a természetnél nincs szebb, s a teremtett világnál ember szebbet nem alkothat. Képei különös kompozíciót alkotnak. Semmi sem felesleges, semmi sem zavaró rajtuk,
semmi sem kívánkozik ki a képi világból.” (Sinóros Szabó Katalin)

204. Dedikálás közben, 2010

205. Gross Arnold rézmetszete
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Székely János (Torda, 1929. március 7. – 1992. augusztus 23. , Marosvásárhely)

206. Székely János portréja

207. Székely János kötetének címlapja

Tordán született, Tordán töltötte gyemekkorát. Meghatározó gyermekkori élményeiről így vall: „mindannak kétharmada, ami életem során említésre méltónak bizonyult,
ott, Tordán, tizenegy éves koromig esett meg.” Tizenegy éves, amikor családja Marosvásárhelyre költözik, s ezért itt folytatja középiskolai tanulmányait. A front elől menekülve
hosszú utazást tesz Európában. Hazatérve, 1946-ban sikerül érettségiznie, a Bolyai Kollégiumban. 1948–1952 között a Bolyai Tudományegyetemen tanul, lozóa szakon. Ezek
az évek a szellemi érés évei. Első írásait is ekkor közlik a lapok. Előbb könyvkiadóban,
majd Marosvásárhelyen az Igaz Szó című irodalmi folyóirat szerkesztőségében dolgozik.
Gazdag életművet alkotott. Magányt kedvelő természete révén, az önállóságot érlelő atalkori élmények hatására kezdetektől követelte magának a különbözés jogát. Egy
olyan világban, amelyben a hatalom mindenkit egyformára kívánt alakítani, s felügyelni
akarta mindenki gondolatait, a különállás, a különvélemény feltétele volt a művészi alkotásnak. Költészete – akárcsak még kevesen a kortársai közül – megőrzi a versek biztonságos zárt formáját, a verssorok szabályos ritmusát. Ez a forma méltó a versek által hordozott higgadt életszemlélethez.
Drámái a történelem nagy válsághelyzeteibe ágyazzák bele a 20. századi embert is
megkísértő romboló ösztönöket, a mindent pusztítással fenyegető nyers erők és a meg-
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semmisülést vállaló helytállás megütközését. A Profán passió a keresztény kultúra legalapvetőbb helyzetét, az árulást, az áldozatvállalást, a megváltó halálát és a megváltás
ígéretét viszi színpadra. A Caligula helytartója a zsidóknak a megmaradásukért vállalt
küzdelméből emel ki egy feszült mozzanatot. A dráma tragikus hőse Petronius, Caligula
helytartója, aki a zsarnok uralkodóval való folytonos küzdelemben veszi észre, hogy maga
is Caligulává változott, vér tapad kezéhez.
Székely János életművének jelentős részét képezi a változatos próza, amelyben a regény, a novella, az esszé egyaránt megtalálható.
Művei: Dózsa (poéma, Bukarest, 1964), A hallgatás tornya (válogatott versek, Bukarest, 1972), Az árnyék, Soó Péter bánata (két regény, Bukarest, 1972), A mítosz értelme
(esszék, Bukarest, 1985), Új képes krónika (drámák, Kolozsvár, 1991). Kortársai emlékeit
és értékelését tartalmazza a következő kötet: Dávid Gyula (szerk.): Egyedül. Székely János emlékezete. Nap Kiadó, Budapest, 1999.
Székely János
Gépkocsin
Éjfél körül, a gyéresi
Kanyarban borjat vettünk észre.
Azonnal megfutott, tehát
Kedvet kaptunk az üldözésre.
Inalt szegény; a fellazult
Sarat fenékig felkavarta.
Görbén hullámzott háta, és
Szeme rémülten foszforeszkált.
Ha lassítottunk – lassított.
Ha rátörtünk – vágtába görbült.
S kelt bennem dühös indulat,
Hogy rákiáltsak: „Térj ki, őrült,
Lépj félre, vagy szétnyomunk,
Térj, isten barma, térj ki végre.”
S láttam: hiába. Meghal, ám
A biztos útról mégse tér le.
Feladat. Értelmezzétek a fenti vers példázatát.

Murádin László (Harasztos, 1930. november 29. –)
Nyelvész. Középiskolai tanulmányokat Gyulafehérváron, Kolozsváron és Marosvásárhelyen folytatott, majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom
szakos oklevelet (1954). 1958 óta a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének főkutatója, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények című akadémiai folyóirat szerkesztője. Kutatási területe a magyar nyelvjárástan. A Magyar Nyelvjárások At-
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lasza nyelvföldrajzi adatainak gyűjtője, a kötetek szerkesztője. Munkatársa az Európai
Nyelvatlasznak. Szaktanulmányai folyóiratokban és tanulmánykötetekben jelentek meg.
Jelentős szerepe van a helynévgyűjtés irányításában is. Nyelvművelő, nyelvi ismereteket
terjesztő tevékenysége évtizedekre nyúlik vissza. Ilyen tárgyú írásait heti rendszerességgel a kolozsvári Igazság/Szabadság közölte.
Önálló kötetei: Szavak titka (Kolozsvár, 1977), Szavak színeváltozása (Kolozsvár,
1983), Anyanyelvünk ösvényein. Nyelvművelő írások (Székelyudvarhely, 1996), A hely,
ahol élünk. Barangolások Erdély helynevei között (Székelyudvarhely, 1998), Ki volt az
a bizonyos Deákné? Rövid nyelvművelő írások (Nagyvárad, 2003), Erdélyi magyar
nyelvföldrajz, (Nagyvárad, 2010).
Olvasmány. Murádin László nyelvművelő írásaiból egyet választottunk ki.
Kosztüm
Egyik napilapunk hirdetését ollózta ki és küldte el Illés Zoltán. A hirdetés a női divat „őszi újdonságaira” hívja fel a gyelmet, amelyben a „női kosztümök vonala a fér kosztümökét (!) követi”. „Szerintem –
írja levelében Illés Zoltán – még őszi újdonságnak is sok a f é r f i k o s z t ü m kifejezés, mert a kosztüm
szó, véleményem szerint, csak női ruhadarabot jelöl.”
Igaza van a levélírónak! A hirdetés megfogalmazójának, valószínűleg fordítójának magyar nyelvérzéke mondott itt csődöt. Hogy miért? Nézzük csak a szó történetét és használati körét.
A k o s z t ü m a latin c o n s u e t u d o alapján olasz és francia közvetítés révén vált nemzetközi szóvá. Csaknem valamennyi európai nyelvben meghonosodott. Így nemcsak a magyarban, hanem az olasz, a
francia, a német, a román, az orosz stb. nyelvben is megtalálható. Jelentése ezekben a nyelvekben: öltözék, viselet, jelmez, női kosztüm. Igen ám, csakhogy e nemzetközi szónak nem minden nyelvben pontosan
ugyanaz a jelentése! Ebben a tekintetben elég, ha a románt és a magyart hasonlítjuk össze. A román c o s t
u m szónak éppen első jelentése a ’fér öltöny’, és csak másodsorban jelent ’női kosztümöt’ (de e jelentést
kifejezhetik a taior szóval is!). A magyarban a k o s z t ü m elsődlegesen ’azonos anyagból készült, kabátból és szoknyából álló női öltözék’. (Az Értelmező Szótár a szóra ezt az irodalmi idézetet adja: „A komorna
nagyon elegáns volt sima, sötétszürke angol kosztümjében.”) A k o s z t ü m jelentése a magyarban még
’jelmez, színpadi öltözék’ is, de a románnal ellentétben a magyar nyelv a fér öltözéket nem a kosztüm
szóval fejezzi ki, hanem így: e g y ö l t ö n y vagy egy r e n d r u h a. Mindebből következik tehát, hogy
az idei őszön a női kosztümök a fér öltönyök vonalát követték. S egy hirdetés megszövegezésében sem
szabad a nyelvi ismeretek dolgában pőrén, á d á m k o s z t ü m b e n megjelenni.

Ábrahám János (Aranyosrákos, 1931. január 17. – 1997. május 22. , Kolozsvár)
Riporter, író. 1952-től a bukaresti, 1954-től pedig a kolozsvári rádió szerkesztőségében dolgozott. Egy ideig üzemi vegyész. Később a Brassói Lapok munkatársa.
Kötetei: Részegnek minden nóta szép (elbeszélések, Bukarest, 1969), Vér és vas (tanulmány, Bukarest, 1976), Micsoda majális (elbeszélések, Kolozsvár, 1979), Picula I–III.
(Székelyudvarhely, 1994–1998.)
Tompa Mihály (Torda, 1931. október 6. – 1984, Nagyvárad)
Festő. A kolozsvári képzőművészeti főiskolán tanult, tanára Mohi Sándor volt. Nagyváradon telepedett le.
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Horváth József (Aranyosgyéres, 1931. január 22. –)
Tanár, zikai szakíró. A nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumban szerzett tanítói oklevelet, utána matematika–zika szakos tanári képesítést a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen. Több kolozsvári középiskola tanára. Szakcikkeket és tudománynépszerűsítő
írásokat közölt, kutatásairól tudományos ülésszakokon számolt be.
Wagner István (Felvinc, 1932. február 1. –)
Székelyudvarhelyen járt középiskolába, Bukarestben a Kertészeti Főiskolán szerzett
főiskolai oklevelet, Craiován doktori címet. 1956–1997 között a kolozsvári Gyümölcstermesztési Kutatóállomás kutatója, 1980–1985 között a kolozsvári Kertészeti Főiskola tanára. Kutatásait a növény-, szűkebben az alma- és a rózsafajok nemesítésére összpontosította. 40 rózsafajtát nemesített. Kutatási eredményeit tanulmányokban és önálló kötetekben közelte. A Rózsabarátok Romániai Egyesületének megalapítója.
Ábrahám Sándor (Torda, 1932. július 24. –)
Biokémikus, természettudományi szakíró. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári
Református Kollégiumban végezte, majd a Bolyai Tudományegyetem kémia szakán szerzett oklevelet (1955). A vegytudományok doktora címet 1967-ben szerezte meg a bukaresti egyetemen. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen dolgozott, majd a Biológiai Kutató Központ munkatársa volt. Humboldt-ösztöndíjjal Nyugat-Európában tett tanulmányutat. Szakcikkei román, angol, német, francia, orosz nyelven jelentek meg. Emil Racoviţadíjban részesült.
Magyar nyelvű munkája: A biokémia alapjai (társszerző Felszeghy Ödön). Kolozsvár,
1976.
Huszár (Szigethy) Irma (Torda, 1933. február 28. –)
TV-szerkesztő, riporter. Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsvárt végezte,
majd a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben folytatta tanulmányait. A kolozsvári rádió szerkesztője, majd a Román Televízió magyar nyelvű adásának
szerkesztője. Gyermekműsorokat szerkesztett, Emil Lungu operatőrrel portrélmet készített Balogh József, Nagy Albert, Fülöp Antal Andor, Incze Ferenc, Balla József képzőművészekről, Orosz Lujza színművészről. Több rövidlm szerzője.
Major Miklós (Alsó- és Felsőszentmihály, 1933. május 19. – 2010. május 21., Szilágynagyfalu)
Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsváron végezte, majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett földrajz szakos oklevelet. Szilágynagyfaluban volt tanár. A Skót Földrajzi Társaság meghívására Skóciában végzett tanulmányokat. Helyi és tájkutatással kapcsolatos földrajzi és néprajzi szakcikkei folyóiratokban és kötetekben láttak napvilágot. A
Kriza János Néprajzi Társaság tagja volt. A magyar állam milleniumára megjelent Száz
magyar falu könyvesháza sorozatban 2002-ben látott napvilágot Szilágynagyfalu című
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falumonográája. A levéltári kutatáson és terepmunkán alapuló könyv egy település történelmét, gazdasági életének, lakossága (nemzetiségi, felekezeti) összetételének alakulását, hagyományait, az oktatás történetét tekinti át.
Tőrös Gábor (Torda, 1934. június 12. –)
Szobrász. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1966–1971 között a nagybányai Zene- és Képzőművészeti Líceum tanára
volt, 1971-től szabadfoglalkozású képzőművész. Jelentősebb kiállításai: Bukarest (1973),
Kolozsvár (1973, 1979), Sepsiszentgyörgy (1973), Marosvásárhely (1980), Nagyvárad
(1983), Szentendre (1990), Budapest (1992, 1993, 1996). A Román Képzőművészeti Szövetség tagja.

208. Tőrös Gábor: Nagy gura
palásttal és töviskoszorúként viselt
bohócsipkával (1976)

209. Tőrös Gábor szülőháza Tordán

Szenyei Sándor (Torda, 1934. május 20. – 1993. február 15., Brassó)
Tordán született, édesapja asztalosmester. A bécsi döntést követően a család egy kolozsvári német menekülőkkel lakhelyet cserélt. Tanulmányai befejezése után a kolozsvári
napilap, az Igazság, majd a Brassói Lapok szerkesztőségében lett publicista. Novelláskötetei: Adjatok jelvényt Katznak! (Bukarest, 1967), Csonka szárnyú galamb (Kolozsvár,
1979), Felettünk a csillagok (Kolozsvár, 1984).
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Nagy Enikő (Harasztos, 1935. május 1. –)
Iparművész, festő. A kommunista rendszer elleni diákszervezkedésben való részvétele
miatt 1953–1954 között bebörtönözték, ezért tanulmányait 1971-ben fejezhette be a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Művészi indulásakor a biblikus és irodalmi témák iránti vonzódás jellemezte, temperamunkáin a grakai és a festészeti megoldások kombinálásával kísérletezett. Művészete zománcművészeti munkáiban forrott ki.
E munkáit a technikai tudás, a szín- és formaérzék letisztultsága jellemzi.
Több alkalommal állított ki Kolozsvárt és külföldön.
Sigmond István (Torda, 1936. július 31. – 2014. január 18., Kolozsvár)
Jogi tanulmányokat folytatott a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen. A Kolozs megyei kulturális bizottság szakfelügyelője, az Állami Magyar Opera művészeti igazgatója, a Helikon című irodalmi lap szerkesztőségi felelős titkára. Szépíró. Kötetei: Árnyékot eszik a víz (novellák, Bukarest, 1969), Valaki csenget (kisregény, novellák, Bukarest,
1971), Egy panaszgyűjtő panaszai (regény, Kolozsvár, 1971), A kútbamászó ember (novellák, elbeszélések, Kolozsvár, 1978), Szerelemeső (regény, Bukarest, 1979), Vétó, egy
mai Szókrátész (dráma, Kolozsvár, 1980), Mi a sötétben is látjuk egymást (novellák, Bukarest, 1993), Ugassak magának, Rezső? (novellák, Kolozsvár, 1995), Gyászhuszárüvöltés (novellák, Miskolc, 1996), Keselyűcsók (válogatott novellák, Bukarest, 2003), És markukba röhögnek az égiek (novellák, Budapest, 2003), Csókavész (novellák, Budapest,
2006), Varjúszerenád (regény, Budapest–Arad, 2006).
Lászlóffy Aladár (Torda, 1937. május 18. – 2009. április 20., Budapest)
Torda szülötte. Szülővárosában élte át a második világháború éveit, itt kezdte iskolai tanulmányait. A középiskolát a kolozsvári református kollégiumban végezte. Ezután a

210. Lászlóffy Aladár, 2005

211. Lászlóffy Aladár egyik kötete
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Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakát végezte el. Rendre különböző
könyvkiadók és folyóiratok szerkesztője, munkatársa.
Első verseskötete 1962-ben jelent meg, a II. világháború után induló atal írókat bemutató Forrás sorozatban. Életműve változatos. Közölt gyermekverset, verset, novellát,
regényt, esszét. Szerkesztője, munkatársa volt a Napsugár című gyereklapnak, az Irodalmi Könyvkiadónak, a Dacia Könyvkiadónak, az Előre című országos napilapnak, az
Utunk (ma Helikon), a Korunk című folyóiratoknak. Egész életművére jellemző az egyetemes emberi kultúra értékeinek tisztelete és ébrentartása, a magyar történelmi és kultúrtörténeti múlt eszményeinek, tanulságainak érvényesítése. Költészetében egyszerre
tárulkozik ki a gondolat és a nyelv szépsége. Értelmesnek kívánta látni az életet, szépnek
a világot. Papírrepülő (Bukarest, 1973), Az ólomkatona hadifogsága (Kolozsvár, 1975), A
képzeletbeli ásatás (Bukarest, 1986) című regényeiben a szülőföld, az emberek, az emlékek iránti tisztelettel alkotja meg történeteit. E regényeinek főhőse valójában az az ember
(az író), aki a múló időnek nem hajlandó engedményeket tenni. Úgy él a jelenben, hogy
emlékei révén folytonosan a múlttal méretkezik meg, és ugyanakkor a múlt felé való elindulásra folytonosan a jelen ösztönzi.
A magyar olvasók számára hozzáférhetővé tette Eugen Jebeleanu, Aurel Rău, Mircea
Dinescu, Ştefan Augustin Doinaş műveit. Monográát írt a kolozsvári Házsongárdi temetőről (1989). Régi rejtély – új talány című könyve (Bukarest, 1986) az emberi kultúra jeles eredményeit, érdekes összefüggéseit foglalta össze gyermekolvasói számára.
A Román Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Művészetért Díj (2005) birtokosa.
Havazás előtt
Borús délutánon
fenyőkön lakó vadgalambok.
Minden, amit a fellegek visznek,
Minden, amit a völgyek huzata hordoz,
Minden, amit az idő elvonultat,
Meglengeti a fészket tartó fát.
Borús délutánon
fenyőkön lakó vadgalambok,
sötétzöld szárnyai alatt
egy olyan hatalmas szállni nem tudó madárnak,
mint a szülőföld –
elüldögélnek.
Kérdés. Magyarázzátok meg, miért nevezi a vers a szülőföldet szállni nem tudó madárnak. Ez a költői eljárás a metafora. Milyen más metaforát találtok a versben?
A hang
Kísértet-éles csillagos éjszakákon átfut
egy hang a suttogások álló aranyán.
Mutassátok meg a költőket, akiket
olvastok, s megmondom, kik vagytok.
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Mutassátok meg a költőket, akiket
tiszteltek, s megmondom, kik voltatok.
Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor
hervadt már ligetünk, s csak könyveink
maradtak a télre.
Mutassátok meg a költőket, akiket
megvédtek, s megmondom, kik lesztek.
Kérdések. Lászlóffy Aladár versében háromszor ismétlődik a Mutassátok meg a költőket felszólítás. Értelmezzétek az ismétlődés és az utána következő variálás jelentését. Miért van eltérő jelentése a költők olvasásának, tisztelésének és megvédésének?
Fejtsétek ki a versszöveg következő részeit, megfogalmazásait: kísértet-éles csillagos éjszaka; nagyapáink szikár alakja; elviselhetetlennek tűnő korok; csak könyveink maradtak a télre.
Tudjátok-e, hogy a Hervad már ligetünk szövegrészlet Berzsenyi Dániel költő egyik verséből származik? Vajon miért kölcsönözte Lászlóffy Aladár ezt a megfogalmazást?
Feladat. A vers ege című vers egyik sora a következőképpen hangzik: A vers ege: a föld. Értelmezzétek
a metaforát.
Olvasmány. Lászlóffy Aladár alábbi írását az Aranyosvidék című lap 1990. 4. számából vettük át.
Orbán Balázs és Torda
„Idén (1990) április 10-én volt kerek száz esztendeje, hogy meghalt, aki nem volt a város szülötte, de
mindmáig a leghíresebb krónikása volt. »Torda történelme Erdély történelme« – ezzel a mondattal kezdi
Orbán Balázs a város krónikáját előadó fejezetet. Nehéz összeszámolni, hányszor semmisült meg, miközben »sokáig Erdély fővárosa« volt, mely körül »mint központ körül forognak az események; intézmények
székhelye és nagy események színhelye«. Alig vonult át hazánk egén terhes felhő, mely viharját és villámait Torda fölött ki nem öntötte…”
Mint Ruskin, a híres angol művészettörténész, Velence köveit, a felettük lebegő, belőlük párálló szellemiséggel együtt valahogy eképpen akarta tetten érni, lefotografálni tágabb szülőhelyét Orbán Balázs is.
Ha ugyanazokat a színhelyeket, közlebbről Tordát ma vételezi szemügyre valaki, hát az idővel járó és történelmi, törvényszerű átváltozás, elmozdulás megtörtént a képen. Volt, amit már maga Orbán Balázs hiába keresett, hiányolt, előre beszerzett információi szerint próbált legalább elhelyezni, rögzíteni azon a légies topográán, amit egy-egy helységnek az emlékezetben megsokszorozódó léte jelent…
Ilyen értelemben minden régi város, vár, falu már önmaga kísértete is. Orbán Balázs a harkály fáradhatatlanságával kikopogtatja a helyi idegducokat, vallani kényszeríti a még élő emlékezetet, nemcsak a
dokumentumokat.
A Torda város és környéke egy jelentőségét és értékét nem veszítő monográasorozat több évtizedes
műhelyéből kerül ki, súlya az egész sorozaton belül s az életműben – melyhez a hatkötetnyi első munka,
az Utazás Keleten, valamint A székelyek szármzásáról és intézményeiről tartozik még, a kisebb tanulmányok, cikkek mellett – nagyon jól körülhatárolható. Bizonyos szempontból tehát a fő-fő mű záróköve a
Torda… lett. »Az anyag rendkívüli bőségéből és érdekes voltából kitűnt, hogy a kitűzött cél csak úgy lesz
e szép és nagy múlttal bíró városhoz méltóan elérhető, ha azt egy önálló monográa tárgyává teszem. E
meggyőződés hozta létre e kötetet, amely e szerint A Székelyföld leírása című művem kiegészítő, de önálló
része s mintegy függeléke« – írja Orbán Balázs.
Pallónyi összeköttetések, a folytonosság fércei ma is elvezetnek még a város múltjába: ma is vannak
még utcák, melyek változatlanok, melyeket mi, tordaiak a régi nevükön ismerünk igazán, és vannak olyanok, melyeket egykor, a gyermekkorunkban még azokon a neveken emlegettek, ahogyan Orbán Balázsnál
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is szerepelnek: Szaniszló utca, Festő utca, Varga utca, Tímár utca, Gát utca, Temető utca, Postakert, Kis
utca, Pecepart, Fazekas utca, Kakasdomb, Búza utca, Ajtoni utca, Testhordó sikátor, Labirintus… És ez
így lehetett korábban is. Mint legállandóbb tényező, ott van a láthatáron a Hasadék, meg a hagyományban a tordai malac, a tordai pogácsa, a tordai pecsenye. De ott van ama Peselő-patak is, mely még a múlt
században is e néven csordogált »éppen ott, hol a Nagyhíd utcába az Egyházfalva utca betorkollik, a cédulaházzal szemben…«
A háborúk közt időnként béke is van szerencsére, a legszorosabb két felégetés közt tizenhét napnyi,
a legtágabb egy évszázadnyi is lehet. »Az újjászületés sehol oly gyors nem volt, mint e városban, amelynek lakói…egyik kezükben karddal, a másikban építőeszközkkel újból építék azt.« Szülőföldünk, Torda,
a gondolatszabadság egyik megszentelt földje, ahol a világtörténelemben először hirdették meg a vallásszabadságot.
A szülőföld lelki földrajzát talán nem is lehet már megtanulni: völgyeket tízezrez, országokat százszoroz, utakat ezerszerez időben. A mezőinken milliók járnak s mintha a legköltőibb hangzású nevek
egyetlen lehetséges kombinációja lenne a táj: Csillag, Pardé, Tündér, Jeges, Postarét, Szindi-patak, Martalja, Szentjános, Bagoly, berkek és vízmosások, melyekben itt-ott még Szent László pénze – kerek idomú
csillagkövület hever. A legrégibb hangszer itt is Rákóczi harangja, a különös csak az, hogy majdnem mindenütt van belőle egy, mintha a nagy fejedelem nem a labanccal hancúrozott volna, hanem csupa harangot önt, itt nálunk is, a Palahegy alatt. Ez a táj behunyt szemmel is látható embernek, gondolatnak, egyaránt. A dicsőség emberevő esői után egyszercsak magunk lettünk ez a föld. Orbán Balázs tudta ezt, nagy
sétáján füvön, falevelen, havon, jó fekete földön s papírlapon: jár, aki ír, ír, aki jár, él, aki emlékezik.”
Feladat. A fenti tanulmány alapján beszéljetek Orbán Balázs Torda város és környéke művének keletkezéséről. A tanulmány utolsó mondataiban olvasható: „ez a táj behunyt szemmel is látható.” Értelmezzétek ezt a kijelentést.
Kérdés. Lászlóffy Aladár A képzeletbeli ásatás című regényéből idézzük az alábbi mondatokat.
„Akkoriban – mint mindig is – minden családban elkezdték a család történetének előadásár a gyermekeknek. Csakhogy az már nem a nagycsaládnak volt a története, csak annak az egynek, egyiknek, az
ágnak, a »miénknek«; de hát kiderült hamarosan, hogy ez is egy nagy család, melyben az egyik kisebb
ágacska is nagyobb már minden diófánál, s melyben van ugyan egy kisebb, amelyik még mindig elég nagy
család ahhoz, hogy…
Az emlékezet se más, mint egy régi, repertoár-képes darab színrevitele, újra való eljátszása. Melyik
volt a Körössy-féle ház, hol volt a Lassanhajts-híd? Milyen szörnyű, hogy annak a kornak, mikor én tanultam ennek a városnak, ennek az egész életnek a földrajzát, s mikor az élők nyilván mindent tudtak már és
még, az igazi tudás tanítói már nincsenek sehol.”
Lászlóffy Aladár egy – minden családban – mindegyre ismétlődő helyzetet örökít meg: a múltra, az
elmúlt családtagokra, az ismerősökre, a település történetére való emlékezést. Örökítsetek meg egy ilyen
beszélgetést. Mi az, amit településetekről, elődeitekről, ismerőseitekről megtudtatok?

Köblös Antal (Torda, 1937. július 10. – 2010. október 11., Kolozsvár)
Geológus, szakíró. A Bolyai Tudományegyetem földtan–földrajz szakán szerzett oklevelet (1959). Dolgozott az Aranyosbányai Bányavállalatnál, a kolozsvári Ásványkutató Kombinátnál, a nemesfémes Ásványi Nyersanyagok Kutató és Tervező Intézeténél. A
Kriterion Kézikönyvek sorozatában megjelent Geológiai kislexikon (1983) társszerzője, a
teleptani és kőolajgeológiai címszavak szerzője.
Murádin Jenő (Harasztos, 1937. november 23. –)
Művészettörténész. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen történelem–lozóa szakos képesítést szerzett (1963). Szerkesztője volt az Igazság című napilapnak, szerkesztője
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és főszerkesztője a Napsugár című gyermeklapnak. A Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége kritikai szakosztályának tagja. 1991-től a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola előadója volt. Kutatásai Erdély 19–20. századi képzművészetére, különösen a
nagybányai festőiskola munkásságára és eredményeire irányulnak. Rendszeresen közöl
képzőművészeti kritikát.
Tatár Zoltán (Torda, 1938. május 19. –)
Kolozsvárt járt középiskolába, román nyelv és irodalom szakos oklevelet a kolozsvári
tudományegyetemen szerzett. Széken és Kolozsvárt tanított.Több kötetben írta meg Kolozsvár 20. századi metamorfózisát. (Kincses külvárosom. Kolozsvár, 2003, Ló vágtat virágok között. Kolozsvár, 2004, Pillantás a Fellegvárról. Kolozsvár, 2004, A Békástól a
Lupsáig. Kolozsvár, 2008).
Vásárhelyi Géza (Pécs, 1939. január 17. – 1988. március 23., Kolozsvár)
Pécsett született 1939-ben. A kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Főiskola elvégzése
után Kövenden, majd Tordán volt körorvos. Kövenden népfőiskolát vezetett, Tordán alapító tagja volt a Jósika Miklós Művelődési Körnek. Tájékozottságával, jelenlétével kritikai szellemet, intellektualitást állandósított a köri rendezvényeken. Az 1980-as években
rendszeresen közölt színházkritikát.
Első verseitől kezdve az embert a felnőttkorban orvul megrohanó érzések, sejtelmek foglalkoztatják. Minden vasárnappal, minden éjszakával, minden újabb ősszel
az alattomos idő lopakodik tovább, s nem lehet nem gondolni egyre gyakrabban egy
olyan világra, amelyben mi már nem leszünk. A reggeltől estig megbomlott egészségű
szervezetekkel szembesülő orvos verseiben a költői képek szintjén állandóan jelen van
a biológiai lét veszélyeztettségének tudomásulvétele. Ennek ellenére a versek meszsze elkerülik a melankóliát. A gondolatokat elindító éjszaka „csodás biztonsággá” vá-

212. Vásárhelyi Géza és Bágyoni Szabó István
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lik, amelyben minden vers az újra és újra megtalált part, rév. S bár az éjszakák az egymás után sorjázó kötetek bizonysága szerint egyre zaklatottabbak, elviselhetetlenebbek, végig megmaradnak a vergődő intellektus (nyugtalanító) menedékének. A versek
nem lelkesednek, nem moralizálnak, nem vádolnak. Vásárhelyi Géza megszabadítja
őket a konkrét használhatóság nyűgétől. Nagyobb szerepet szán a költészetnek: az emberi szellem, az emberi sorsot magárahagyottan megtapasztaló egyén nélkülözhetetlen napi létfeltétele. S végül e költészet ezen az úton jut el az utolsó kötet címét alkotó
oximoronhoz: a nincsmiért-madárhoz. Miközben az összetétel első tagja az értelmetlenséget sugallja, a madár a kételyek, a javíthatatlan pesszimizmus poézisbe való szerveződésére, a versekben lüktető humánumra utal. Vásárhelyi Géza mindvégig magabiztosan uralta az érzések sejtelmes árnyalatait, a nyelvet, az elődök által kidolgozott
költői kellékeket.
Vásárhelyi Gézán hamar beteljesedett az elkerülhetetlen emberi sors. Nem sokkal halála után írta az író-társ, a jóbarát Mózes Attila: „ Vásárhelyi Géza nem most halt meg:
most csak elmúlása kézzelfogható tényének vagyunk tanúi. Azon orvosok közül való volt,
akiket rendszerint túlélnek betegeik, s az a költő, akit bizonyára túlélnek versei.[…] A legmagányosabb ember volt, akit valaha ismertem.”
Kötetei: Viaskodás az angyallal (Bukarest, 1969), A 998. éjszaka (Bukarest, 1976), Én
ezt már úgyis álmodom (Bukarest, 1979), A tébolyult kalmár (Kolozsvár, 1982), Álomtalanul már az örök éjszaka (Bukarest, 1983), Alom nem emlékeimről (Bukarest, 1986),
A nincsmiért-madár (Bukarest, 1988), Ki vár engem? Hátrahagyott versek (Budapest,
1991), Ne félj, az álom úgyis szertehordoz. Hátrahagyott versek (Bukarest, 1993).
Esetlen
bicegve fut a vízibolha
véres vércse ring az ég alatt
hogyha nékem medvebundám volna
zörgetném mind a málnabokrokat
potyogna pirosan a sok kövér málna
maszatos lenne arcom és kezem
a domb alján egy kegyes vadász várna
türelmesen míg odaérkezem
s én fölmennék a mélyzöld fenyvesekbe
hosszasan fürödnék a nagy hegyitóba’
majd méláznék a parton esetlenkedve
s nézném hogy biceg a vízibolha
Feladat. Döntsétek el, mennyire a játékos kedv, mennyire a szürke hétköznapok taposómalmából való
elvágyódás húzódik végig a versen. Mi a szerepe a versben a feltételes módnak?
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Ha majd téged is
Ha majd téged is meglegyint
hogy gerinctörten fekszel
ha majd néked is a bor
fájó középkort buggyant
ha csillogó eszed majd
szarkákkal perel a nyárfán
ha majd kiásnak újra a földből
rozsdás szegek s egy gyűrű közt
csak műfogsorod röhög a világra
Ó én szegény Yorickom
érzed-e végre
mennyire
EGYMÁSRA UTAL EZ A FÖLD MINKET?
Feladat. A fenti vers egyszerűen van megszerkesztve, hiszen egyetlen körmondatból áll. Hasonlítsátok
össze a feltételes mellékmondatok tartalmát, mennyire variálódik az értékvésztés képekben való kifejeződése. Értelmezzétek a vers utolsó sorát.
Nem-emlék lesz ez is
Földre zörögnek a száraz
diófalevelek
álkulcsai e tolvaj éjszakának
fázó érzékeim
sziromlevelei csöndbe csukódnak
jön jön az útonálló
záraim nyitogatja
szirmokat letép
s miközben drága nagyanyák
Újtordából végleg elköltöznek
már énbelőlem árad a sötét
mint boldog cirpelés
egy ittmaradt s feléledt
tücsökhang az üres éléskamrában
Feladat. Értelmezzétek a fenti vers címét. Hasonlítsátok össze a verset indító költői képet és a vers második felében megfogalmazott lírai reexiót.

Lászlóffy Csaba (Torda, 1939. május 21. –)
A kolozsvári református kollégiumban érettségizett (1955). Magyar nyelv és irodalom
szakos oklevelet szerzett a Bolyai Tudományegyetemen. Az Igazság című Kolozs megyei
napilap, majd a Dolgozó Nő/Családi Tükör szerkesztőségében dolgozott. Irodalmi munkásságát a Román Írószövetség (1979, 1984) és a budapesti Európa Könyvkiadó díjazta.
József Attila-díjas költő. Sokszínű életművet alkotott. Versei, elbeszélései, drámái, műfordításai a történelem, az európai szellemiség tapasztalatait helyezik előtérbe.
Fő művei: Aranyeső (versek, Bukarest, 1964), Boszorkánykör (versek, Bukarest,
1968), Apokrif (történelmi elbeszélések, Bukarest, 1979), Te fájdalmas okosság (színmű-
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vek, Kolozsvár, 1982), Udvarház Sztregován (kisregény, elbeszélések, Kolozsvár 1985),
A megtörtént jövő (versek, Budapest, 1993), Valami más (kisregények, elbeszélések, Budapest, 2003), Összegyűjtött drámák: 1. Az eretnek; 2. Jelenetek egy aggastyán estvéli
óráiból (Budapest, 2005), A waterlooi ganajtúró bogár(versek, Marosvásárhely, 2009).

213. Lászlóffy Csaba kötetének címlapja

A túlélés játékai
Miért volna az költészet hogy
veszélyben a templom a barokk
a gótikus az egytornyú a kéttornyú?
hát az ami már nem okoz gondot a letört
írógépbillentyű? (igaz még rajta a betű
el ne kallódjék fejjel lefele gurul!)
szinte felelőtlenül örül
hogy nem kell többé bejelenteni
miért volna költészet a „nincs más
választásunk csak (a trikolor tragikus
paradoxona) az egyszínű szocializmus?”
vagy az hogy a koravén szemrésben
a birkafaggyú láttán vigyázzban áll
a mohóság: „éljen! éljen! éljen!”
a tábornok a tévében magasba löki karját
és felharsan a kelet-európai kórus
miért volna költészet hogy a soron
következő tömeg sorban áll
A NAGY HALOTT KITERÍTVE álomért?
miért ne volna költészet?
1989. XII. 16.
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Feladat. A vers azt a kérdést veti fel, hogy mi a költészet. Próbáljátok meg azonosítani a vers által megidézett történelmi (társadalomtörténeti) eseményeket, irodalmi és művelődéstörténeti tényeket. Beszélgessetek el arról, hogy mi tesz verssé egy szöveget.

Kessler Jenő Attila (Torda, 1939. december 23. –)
Természettudományi szakíró. Fiatalon a kolozsvári Irisz gyárban dolgozott porcelánfestőként. A középiskola esti tagozatának elvégzése után a Babeş–Bolyai Tudományegyetem biológia–földrajz szakán szerzett tanári oklevelet (1963). A bukaresti egyetemen a
Körösvidék madárfaunájáról írott disszertációjával szerzett doktori címet (1977). Tanár
Nagyváradon, a Körösvidéki Múzeum külső munkatársa. Madárőslénytanra szakosította
magát. Kutatásai során egy Archeopterix típusú ősmadár csontjait azonosította.
Bágyoni Szabó István (Bágyon, 1941. június 10. –)
Bágyonban született 1941. június 10-én. Tanulmányait a tordai 3-as számú Magyar
Tannyelvű Középiskolában végezte, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban érettségizett, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. 1964-től Nagysármáson, 1967-től pedig Tordán
tanított magyar irodalmat. 1974–1989 között a Kolozsváron megjelenő irodalmi hetilap,
az Utunk szerkesztőségében dolgozott. 1970–1974 között a Jósika Miklós Művelődési Kör
elnöke volt. 1989 óta Budapesten él. Szerkesztőként dolgozott az UNIO, az Új Magyarország, a Pest Megyei Hírlap című lapoknál. Főmunkatársa a POLISZ című irodalmi lapnak, a Szabad Föld című országos hetilap kultúrrovatának vezetője.

214. Bágyoni Szabó István

215. Kötetének címlapja
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Költő és prózaíró. Költészete a 20. századi újító irodalmi törekvések sorába illeszkedik. Mindegyre visszatér a fegyelmezett, szabályos, kötött versformákhoz (ballada, szonett). Egész költészetére azonban a gondolatokat, érzéseket és ötleteket érvényesülni engedő szabad forma a jellemző. Ez a kettősség versei témavilágában is felfedezhető. A szülőföld, a történelem, a népköltészet, az aranyosszéki hagyományok, a magyar irodalom, a
művészet klasszikusai gyakran szolgálnak ihletforrásul egy-egy vers számára. Balázs Ferenc példázata az első kötetben egész ciklust foglal le, s a további kötetekben is visszatérő téma. A Leánykő mondáját versben dolgozta fel. A középkor francia költője, François
Villon, a Tinódi Lantos Sebestyén, Csokonai Vitéz Mihály, a Biblia első magyar fordítói,
Tamás és Bálint diák, Berzsenyi Dániel, a levélíró Mikes Kelemen, a tudós Apáczai Csere
János, a festő Bruegel, Chagall, Munkácsy Mihály, Csontvári Kosztka Tivadar, a grakus
Árkossy István, Bardócz Lajos, a költő Nagy László, Illyés Gyula, Szilágyi Domokos szellemiségét megidőző vers, akárcsak a szintén vissza-visszatérő Odüsszeusz-mítosz megidézése az egyetemes értékek világában élő, a hagyományos jelentéseket újrafogalmazó,
továbbgondoló költőt láttatja. Az emberiség történelmét irányító eszményeket, értékekek
felvillantó szerző érzékeli a történelem torzulásait, a lelket és elmét torzító helyzeteit,
ahol ezek az értékek válságba, veszélybe kerülnek. Ezt a helyzetet a költői képek szintjén a börtöncella, a szennyet, az elkeveredést idéző konténer, a halál tudomásulvételére
kényszerítő tor, a zuhanás, az erőt, a biztonságot, az erőt megidéző lovak pusztulása teszi
láthatóvá.
Bágyoni Szabó István első önálló kötete a Kriterion Könyvkiadó Forrás sorozatában
jelent meg Földközelben címmel (1976). Ezt követte a Végtelen reggel (Kolozsvár, 1980),
a Nyitott cella (Bukarest, 1982). E kötetek verseiből A pók kivégzőudvarában címmel a
budapesti Kráter kiadó jelentett meg kötetnyi válogatást (1997). Újabb verseskötete Az
abbamaradt mondat (versek), 2004. 2005-ben Elszabadult konténerek. Naplóregény.
1986–89. (Arad, Irodalmi Jelen Könyvek) című kötete látott napvilágot. 2010-ben összegyűjtött rövidprózája jelent meg (Az idő festett orcái, Budapest). A román költészet darabjait három kötetben ültette át magyar nyelvre.
A Kések ideje című regény hőse, Jenei Vaskó szülőfalujába, Bogárdra készül, a falu
ainak találkozójára. Ebben a feszült, számvetésre kényszerítő helyzetben teszi mérlegre múltját, élete eseményeit és eredményeit, a maga és elődei által megélt történelmi,
helytállást követelő időket. A következő regény A lovak estére hazaérnek címmel látott
napvilágot a budapesti Kráter Műhely kiadásában. A regény a kció és a szociográai
irodalom határán állva, öt személy emlékei alapján pergeti végig azokat az eseményeket, amelyek próbára tettek minden 20. századi embert: a világháborúkat, a zsidógyűlöletet, a szülőföldről való elűzettetést, a világ beteg eszmékkel való megfertőzését. A Román Irószövetség 1983-ban a műfordításért járó díjjal tüntette ki. Magyar nyelvre ültette
Alexandru Andriţoiu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Dinescu verseit.
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Leánykő
Röpülj mese meskete…
„Bede ferke jöjj a hegyre
Nyoszolyámra ültetlek le…”
„Nem mehetek hogy is mennék
Kettőt hogy is szerethetnék…”
„Visszatérek Bede Ferke”
Megingott a bokrok árnya
„Pokolba térj ne e helyre”
Sziklák között átkok szárnya
Felkapta a szél a fenyvest
Torockói hegyek alatt
Bede Ferke tíz juhával
Éjszakára maga maradt
Csillag hullott alá fűbe
Villant a fák koronája
Aranyhajú pásztorlányka
Toppant be a kalibába
Bede Ferke orcájára
Harmat hullott hideg csöppek
„Juhaidnak itt az ára
Ha nem adod: elveszejtlek”
És csillogó aranyhaját
Ferke elé terítette
Juhait eltérítette
Varázs fogta Ferke karját
Felkapta a szél a fenyvest
Torockói hegyek alatt
Bede Ferke maga maradt
Lelke bokra tövises lett
Furulyája átkok fája
Átkot fúj a szép leányra
Pásztorlány aranyhajára
Juhainak nincsen ára
átok szárnya
lecsapj rája
lelke csontja
sziklát fogjon
aranyhaja
szertefolyjon
„Jaj szikla már a lábam
Jaj szikla már a bal lábam…”
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Sem fenyő ösvény sem hallja
Elhal kegyetlen-szép hangja
Átok röpte utolérte
Szikla lett ösvények keresztjén
Leánykő utak keresztjén
Árvasága csak az éke
Aranyhaj lett Aranyossá
Csillogása csobogássá
A tíz birkát szelek hajtják
Tíz falunak tíz harangját
Tíz falunak tíz legénye
Kezükben kibélelt szilke
Azóta is aranyat mos
Folyó partján aranyat mos
Éjjelente a Leánykő
Belenyúl az Aranyosba
Honnan tudná hogy a lábát
Bede Ferke átka mossa

Feladat. Értelmezzétek a költő által használt tipográai megoldásokat (betűtípus, tördelés).
A vers a Leánykő eredettörténetét mondja el. Ismeritek-e a történet más változatát?
Milyen más, a településetek határában vagy közelében található térszíni formához (patak, hegy,
domb, határrész) kapcsolódik történet?
Tordai fehérakácok
havak járnak az ablak alatt
győzelmeket számláló havak
farkasfogakat süllyesztenek
kiégetett sóstorkú tavak
feljárnak fehér rétegekből
borozgatni a fejedelmek
hű lázadók törökbarátok
istentől várnak csak kegyelmet
járnak rongyosodó pecsétben
szemükben kék-hajadon láz van
átélik minden-telek fagyát
fehér hatalomhavazásban
üres herével mint a bányák
beomlott emlékrétegekkel
Európa tág huzatában
emlékeit gyűjti egy reggel
szaporodó szobrok elől el
szemben hátrálnak a házak
HÓ HULL HÓ S AZ ABLAKOK ALATT
NAGY FEHÉRAKÁCOK TEÁZNAK
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Feladat. Értelmezzétek a havazás és a teázás versbéli jelentését.
A költői képek Torda történelmének egyes mozzanatait, a város környékét építik be a versbe. Válogassátok össze a Tordára utaló képeket. Vajon a vers értelmezéséhez szükséges a város történelmének és
környékének ismerete?
„Történt aztán, hogy egy kora reggelen a Füleki tető felől lovas csapatok bukkantak fel. A Darót melletti sóbányákból hazatérő bányászok riasztották a várost. Három, dánokkal kevert lovas és gyalogezred
lepte el a piacteret, a Sókamra környékét, majdnem ugyanennyi a Folyó jobb partján a Keresztesmezőt is.
Bartók rektor uram iskoláját üresen találták a bevonuló csapatok: a diákok tanítóikkal, rektorukkal
együtt a védettebb bogárdi erdőbe menekültek. A szebeni szász mesterektől rendelt nagy iskolaharangot is
magukkal hurcolták, szekértoronyként tartották meg lármafa funkciójában; a kisebbiket, a csengőhangút
alumnusok hordozták hol kabátjuk, hol kalapjuk alatt, hogy a kellő időben megszólaltathassák.
A Folyó mente felperzselt udvarhoz volt hasonlatos. A kenyér eltűnt az asztalról, a tűz kialudt a kemencékben. Akiket el nem ért a perzselő katonák kardéle, golyóbisa, azok vagy az erdőbe, vagy a Szoros
nedves barlangjaiba menekültek. Itt folytatódott az élet, az erőgyűjtés a megmaradásért; amihez nem
csupán vízre, sóra vagy cipóra volt szükség…Hogy meddig kellett a daróti diákoknak a bogárdi fák védelmében hittant tanulni, nem jegyezte föl az emlékezet, de hogy hitükben mindenképpen megerősödve –
még ha számbelileg megcsappanva is – tértek vissza a megszállás idején lóistállóvá degradált iskolafalak
közé, arról már ejt egy-két szót Szentiványi Bartók János rektor urunk az elesett diákok sírhantja mellett.
S beszélt nyilván arról is, hogy a gyönyörűen elképzelt renoválás fa, cigányszeg és ácsmesterek hiányában
»időben kitolatik«.
Miként is történ(hetet)t?
Az Aranykút árkának nevezett erdő a Bogárddal szomszédos Kercsre néz, úgy Nagyenyed irányába.
Ide ütötték fel sebtében az iskolapadokat, ám meglehet, hogy a kovácsműhelyt is. Emélekezet szerint sem
latint, sem aritmetikát nem biázott itt diák: tanítóik taktikai elképzelése szerint kisebb csoportokra oszlottak, ketten-hárman a harangokkal jártak – felharangozni, alkalmi igét hirdetni; mások meg élelmet
szereztek a szokásos kollektahelyeken. Igy esett meg aztán, hogy annak a két bogárdi studiosusnak Mészkörre kellett átjönnie, át a Folyón, megtudakolni prédikáció ürügyén a fehér templomtornyok baját-bánatát. Volt is bőviben!
A falu közvetlenül a Szoros bejáratánál fekszik. A kántor szénatartójában „székelt” valamelyik Szorosbéli kuruc, ha nem éppen maga Balika, kitől is a dolgok természete szerint tanácsokat vagy sokkal inkább
megbizatásokat kaptak. A két bogárdi diák feladata: késeket, híres bogárdi késeket kollektálni, kétszázvalahányat. A Várkapuson, Árkoson kéregetők ugyanennyi szőlőkarót; Tarackról, Tarackossszentpálról pedig ugyanannyi vaspántot. A késeket a kovácsmesterek (vagy a kováccsá felcsapott tanítók, oskolamestere) a karókra kötözték-pántolták, hogy lándzsa gyanánt használhassák a hirtelenjében összeharangozott
környékbeliek.
Jóformán ki sem ürült a dán lovak zabostarisznyája, amidőn kés-lándzsás kuruc csoport tűnt fel a
daróti iskolát megkerülő patak partján, hogy a kőfalak között fogva tartott atyaakat kiszabadítsák, no
meg hogy szétrebbentsék a tétlenül amúgy sem ücsörgő idegen katonaságot.
Rektor urunk feljegyzése szerint az iskola tizennégy diákja vett részt ebben a különös vállalkozásban…A
két bogárdi sóbányásznak öltözött; kősót cipelve jutottak be a körülépített iskolaudvarra. Az éjszakára
várva – így volt bizonyára alkalmatosabb –, a templom kőkerítése tövében meghúzódó faraktárba bújtak.
Akkor véshették be a fal egyik kövébe a CSM ET JG AD 1707-et. Fenn járhatott már a vacsoracsillag, mikor a hátsó kaput kinyitották; aztán zaj támadt, a kés-lándzsás csapat – a felrobbant alsó kistorony fényénél – kiszorította a lovasezredet az iskolaudvarról, a városi céhesek és sóbányászok segítségével aztán ki
a város területéről is… Másnap, névsorolvasáskor a két bogárdi studiosus diák hiányzott. A lángot kapott
kistoronyban rekedtek…”
A fenti szemelvény Bágyoni Szabó István Kések ideje című regényének részlete. A szöveg elolvasása
után válaszoljatok az alábbi kérdésekre. Milyen harcok idején játszódik a cselekmény? Miért ezt a címet
adta a szerző regényének? Mi utal arra, hogy az eseményekre a mi vidékünkön kerül sor? Milyen településeket tudtok azonosítani a fenti szövegben? Indokoljátok döntéseteket.
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Suba László (Makfalva, 1941. november 15. –)
Suba László a Maros megyei Makfalván született. Tehetségkutatáson tűntek fel művészi adottságai, s így Marosvásárhelyen tanult a művészeti középiskolában. 1965-ben végezte el a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet szobrászat szakát. Tanárai voltak Mohi
Sándor, Szervátiusz Jenő, Vetro Artúr, Lövth Egon, Romulus Ladea. Azóta Tordán tanár.
A gyerekklubban az évtizedek során generációkat tanított az agyag modellálására. Részt
vett a Jósika Miklós Művelődési Kör munkálataiban. Jelenleg a Pető Társaság Társaság
tagja, a képzőművészeti kiállítások szervezője. Az aranyos-vidéki iskolások számára évente rajzversenyt szervez.
Szobrász. Hosszú időn keresztül az agyagot használta alapanyagként. Kerámia sorozatai egy-egy témakört követnek végig. Színes sorozatban jelenítette meg a magyar népballadák drámai jeleneteit, a népmesék motívumait, a magyar történeti mondák alapvető
helyzeteit. Elvontabb, kontrasztosabb felületeken örökítette meg a népi tréfák, a példabeszédek sorát. Vallásos ihletésű az Ó- és Újtestamentum, az Énekek éneke sorozata. Az
első évektől kezdve kísérletezett a kővel, a fával és a műkővel is. E korszakából emlékezetes művészi hatást ért el a Jósika-pontrén, a Legényes, Anyaság című munkáin. Az 1990-es
évektől megújította az anyagkezelését, merészen kombinálja a fémet, az alabástromot, a
fát. Ilyen munkái a Dante (fém–márvány), Niobe (fém–fa), Mag (márvány–fém), Próféta (márvány–fém) stb. Nagyméretű szobrai vannak elhelyezve a tordai városi könyvtárban, a Pető-emlékház falán, a tordai kórház udvarán, a makfalvi művelődési ház előtti
téren. Népszerű plakettsorozata a magyar, a román, az egyetemes kultúra személyiségeinek portréit tartalmazza.
Olvasmány. „Suba László tiszteli az anyagot. Megkeresi benne az egyéniséget, s kibontja a benne rejlő-feszülő erőket: a formát, a színt, az erővonalakat. Fegyelmezett, szigorú, masszív márványtömbökben
megtalálja a női arcot, a női alakot. Az erezett fából kiszabadítja a legényes súlyos ritmusát, a családfa
bokrosodó koronáját. Újabb szobrain merész ötlettel különböző anyagokat társít. Az Együtt alakjai a végsőkig leegyszerűsítettek, a forma csak sejteti a fért és a nőt. Az igazi jelentést nem is a forma, hanem az
anyag hordozza: a súlyos fém és a tiszta-fehér márvány ül/áll egymással szemben. A Dante-Beatrice jelentésszerkezete sokszorosan strukturált. A márvány masszív egyszínűségéből kinövő sejtelmes-jelentéses fém manőverezhető (csukható-széttárható) felületén a fent és a lent (a menny és a pokol) oppozíciója
a jobb és a bal ellentétére tevődik.A szárnyasoltárra emlékeztető megoldás fér és női alakját egy egész
világ választja el. Egy világ szétszakított két szférájában magányosan igyekeznek ellentétes irányba. Örökmagány, kielégítetlen vágy a létezés? És most csukjuk össze az oltár két szárnyát. Találkozik a két vándor,
a fér és a nő. Ám menny-e vagy pokol a találkozás?
A Krisztus-sorozat barokkos köríve, sejteles színe-fénye misztikus mélységet nyit meg. A történet látható, felismerhető vonala a Krisztus-élettörténet. A sorozat utolsó darabjának apokalipszis-jelenete azonban arra kényszerít, hogy újrakezdjük az értelmezést. A történet valójában a világban való létezés tragédiája.
Balladák és a Történelem tányérjainak kompozícióján a centripetális és a centrifugális erő feszül egymásnak. A Halálra táncoltatott lány, Az elcsalt menyecske, a betyár, a Vérszerződés körkörös erővonalán
az izzó középpont és a laza, szervezetlen periféria (perem) között oda-vissza áramlik a feszültség. Meglepően más a Kádár Kata kompozíciója. A sötét-világos, fér-nő sokszorosan újrafogalmazott oppozíciója
leveti magáról a tányér formájának nyűgét.
A atal sorozat, a Szonettek darabjai karcsú formájukkal, kecses vonalvezetésükkel válnak a líraiság
hordozóivá.”
(Keszeg Vilmos: Az agyag alkímiája. Kiállítás-megnyitó. 1998)
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Sipos László (Kolozsvár, 1943. július 23. –)
Festő, grakus. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Fősikola végzettje.
Felvincen telepedett le. 1970–1983 között Tordán tanár, később a Helikon című szépirodalmi folyóirat grakai szerkesztője. A Magyar Művészeti Akadémia, a Román Képzőművészek Szövetségének, a Barabás Miklós Céh tagja. Művészetét a erős gondolatiság, a humánus értékek képviselete jellemzi. Képein a guratív eljárás sajátos kompozíciós eszközökkel és logikával társul. Több mint 70 kötetet illusztrált, kiállított a romániai nagy kulturális központokban. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének a birtokosa.
Cserés (Szabó) Ferenc (Hadadnádasd, 1947. május 29. – 2013. október 27., Kövend)
A Szatmár megyei Hadadnádasdon született. Előbb a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola román–magyar, majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar–orosz szakát
végezte el. Különböző településeken tanított, huzamosabb ideig Várfalván és Magyarszováton. Kövenden élt. Szociográai ihletésű írásait a Szatmári Hírlap, a kolozsvári Igazság/Szabadság, az Ifjúmunkás, az Igaz Szó, A Hét, az Utunk közölte.
Kötetei: Pillangósláda (novellák, Bukarest, 1987), Aranyosszéki emberek (cikkek,
Kolozsvár, 1999).
„Vására
A falubeliek ilyenkor, amikor a hagyma meg a petrezselyem s a piyóka a zsákba kerül, de egészen pontosan amikor éjszaka a ház cserepei alól fény szűrődik és hangos beszéd, akkor vitatják meg a hűvössé vált éjszakában, hogy mi lesz az áru sorsa. Az áru az
egy szent dolog, nem lehet prédálni a hagymát s a pityókát, mivel csak egyszer lehet eladni. A padláson, hagymatakarítás közben dől el, hova utazik a hagyma, elmegy Temesvárra, Szebenbe, Brassóba. A hagyma kistestvére, a fokhagyma egyelőre üljön koszorúba fonva vagy a zsákban, még a Popey spenótja ki nem zöldül. A fokhagyma különben is
a vénasszonyok áruja, mert súlytalan, s egy fej két lej. Az a baj a padláson, hogy kétféle
hagyma van: sárga és piros. A sárgát Medgyesen veszik, de zakuszkafőzés idején bárhol
keresett. Ez a hagyma a gazdaságból van, mert az asszonyok a tervteljesítés arányában
több mázsát is kapnak belőle. Jóféle is, tavaszig eláll, a nyár közepéig, mégis pirosból van
nagyott mennyiség, ez van nagyrészt a háztájiban, mert az áru olyan, hogy színe viszi a
pokolba. Kolozsvárra lehetne vinni, de a kolozsvári ellenőröktől őrizzen meg a jóisten,
mert azok felméretik veled a portékát maximált áron, holott két-három lejt meg négyet
is rá kell csempészni a hatra kilójáért. Árak Eldorádója pottyan: Konstancán bizisten
huszonöt lej a hagyma. Nem mész hagyma Kolozsvárra, pedig oda négyszáz lejért is eljuthatna a tíz zsák, ami nagyjából hét mázsa. Szebenbe már csak kilencvenért roboghat
a zsák darabonként. Hát igen, felcsapták az imeszések az árat. Jobban csinálja Zsuzsi
néni, mert csak Tordára viszi, kilencért ott is elmegy. Ha tíz kilót elad egy nap, épp anynyit keres, mintha ezer kiló kukoricát szedne két és fél napig a gazdaságnak. A legjobb
megoldás ezek szerint, ha kimész a Létomig stoppolni, onnan egy alkalmi furgonnal az
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E–15-ösön bárhova eljut az ember. A furgonnal az a pech, hogy nem visz be a piacra. A
furgonnak útja van arra, nélkülünk is menne, ezt akarjuk valahogy kihasználni, olcsóbb
fuvart remélünk. A sofőr szerint rá büntetést rónak a feketefuvarozás miatt, ezért kellett a stekszet növelni. A legjobb négyen-ötön megfogadni a fuvarost a vállalattól, s akkor nyugodtan megy az ember, de ez se hajt be az asztalok közé, s fel kell csípd a hetven,
nyolcvan kilós zsákot a púpodra. Muszáj megtölteni, mert a szállító darabra viszi őket,
nem kilóra. Így van ez az áru tulajdonosával is. Találgatjuk a cserép alatt, mi a fene lesz?
Temesváron Z-ékkel négyért mérették fel a hagymát, csak két zsákot sikerült a piacfőnök jóvoltából tizenötbe elsuvasztani. Miféle jóvoltából? Ő ingyen kapja meg a télire való
hagymát. A kutyák ennék meg! Nincs termelési igazolvány. Ez adminisztrációs ka: ne
menjen senki piacra, míg be nem takarodik minden a határról. Már egy nagy francot. A
hagymát most kell eladni, még meg nem szárad, akkor húz jobban, meg nem a mi padlásunkon rothad, és veszíti a drága súlyát, hanem a kuncsaftunknál. Mi legyen a csaphagymával? Beadni a szövetkezetnek, ilyet érdemel a két lejért. Na így, na! Ha megállítanak az úton? Nincs olyan ellenőr, hogy ne enne hagymát! Pedig nagyjából mind csak
ellenpélda akad, s mi mégis úgy tudjuk: ez a mi kemény valutánk s nincs olyan ember
a Földön, aki ne enné. Zsuzsi néni közben sóhajt: számára lejárt a távoli piacozás. A tavalyelőtt ő is furgonnal volt s tíz lejért vitte egy piaci szekeres zsákját az asztalig. A pók
egy fél óra alatt száz lejt keresett az ő áruján. Még a falubelije se szívesen segít. Ez csuda? Miért trógeroljak mázsákat a vénasszonynak, egy deciért? Az egy kiló hagyma ára. A
vénasszony hívja unokagyermekét, akinek a takarékba gyűjtöget. Ha nem bírja a zsákot,
nem segít nekem, hagyjuk a siránkozást a fenébe. Járjon ő a tíz kilókkal Tordára, mesterkedjen fokhagymával.
Az ügyes és modern fuvaros-vásáros olyan kell legyen, mint a macska, talpra kell
essék akármilyen agyafúrt helyzetben. A legmodernebb az, akinek saját kocsija van.
Ez összesíti, aztán mérlegeli a friss piaci híreket. Ezután a művelet után elindul a nagyobb ár irányába. Na és ezt hallgasd meg. Mire odaér, a mesés árnak fuccs. Mit lehet
tenni? Elmész a szomszéd városba, de előbb terepszemle. Egy nagyvárosnak nemcsak
egy piaca van, van még legalább kettő a blokkok között. Ott nem lehet nagyobb tételt
eladni, de nem árt megnézni. Sose tudhatja az ember, hol vár vá a vásárok szerencséje.
Az egyik ilyen kispiacon, épp a príma ár ténfereg, de nincs mérlegház. Oké. Ki kell csomózni a hagymát. Csomó? Ha egyedül vagy, elmúlik az ősz, legyen társ. Egyedül kockázatos, sose tudja az ember, mi adódhat. Megtörténhet, nagy a kereslet, nem győzöd
árulni a motyót. Ha árulod, csak félre nézel, megcsap a purdé két micsodát. A vásárló
meg épp azt lesi, nem tévedsz a javára egy tízessel a bábeli hangzavarban? A jó vásáros
két-háromféle árut is visz, ha nem kél az egyik, megy a másik. Ne légy agyalágyult, ott
az eldugott kicsi piacon, amiért nincs mérleg. Ha előrelátó vagy, azzal indulsz el. A kispiacon se kél a portéka, szedheted a sátorfád a másik város irányába. Épp ez hiányzott.
A kocsid műszakilag ellenőrzött, de megkopott az első gumi, és ezt szépen észreveszi a
forgalmista. Nincs mentség, ha nem válsz költővé, nem dobod be az alábbi rimát valamilyen változatban:
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nem akartam én kérem útra indulni
csak ez a Zsuzsi néni már éjszaka se
éjszaka se hagyott engem nyugodni
mert ez nekem szomszédom s mért
tagadjam idestova rokonom hogy
áruja most porrá megy miattam
hiába mondtam a forgalmi
biztonságot s így tovább Zsuzsi néném drága
amihez ő nem ért
én meg hiába értettem miatta
jószívű szerencsétlen vagyok én úti áldozat
így jártam a talonommal hibámon kívül
de a talon, ha el nem veszik idővel csak elkopik
megértem én eztet is
büntessen meg mint az isten vétkemért
hajtásimnak irgalmazzon szentatyám.
Ennyi az egész. Leguberálsz egy százötvenest: Zsuzsi néninek mondasz kettő ötvenet,
mert száz lej honorárium jár a fenti poémáért. Mikor a helyszíntől két kilométerre vagy,
kiköpsz az ablakon, és azt kell mondani, hogy a fene egye meg a hülyét. Imigyen könnyebbülve eljutsz az áhított városba, ahol a Vásár is található.
Ez minden vásáros közös sorsa.
*
Mindenek előtt, bár korán van, még nem nyitott a mérleges, falubeli vagy ismerős
után szimatolsz, aki már napok óta piacon van, de arra is akad példa, hogy hetel. Ha netán csoporttal érkeztél, a furgonon, akkor is igyekezz első lenni, régi vásároshoz híven
dobd a nagykabátot a bejárat felőli asztalra, foglald le. Ez nagy dolog, mert a te árudhoz
érkezik először a vevő, s elsőként akarsz szabadulni. Utána kezdődik a zsákolás. Igyekezz magadnak olyan társat választani, akinek kevesebb terűje van és maga is képes
hátalni. Ahogy lepakolsz, irány a mérlegeshez, de inkább menjen a társad, végülis még
mindig jobb, ha ő áll sort. Addig megtudakolod az árakat, s kibontod a zsákot. Jön a másik a mérleggel, tegyél a tányérba egy kiló hagymát, s vidd el a mérlegesnek. Ez ugyan
ingyenvásár, de megéri, csupán azért, hogy jól kezdődjék a nap. Közben kiderül a tudnivaló: ez se Eldorádó, senki nem akar két mázsa hagymát vásárolni, megy négy-öt kiló,
csak ritkább a húsz kilós tétel. A hetelők érdeklődnek, mi újság otthon? Semmi különös.
Hi, de csípős hűvös van! Dörzsölgeted a kezed, topogsz. Ez tulajdonképpen szótlan beszéd: honnan szerezzünk valami pálinkát? Ott van a hetelő szomszéd, éltes felvilágosítással szolgál; itt a piactól nem messze, ahol a falubeliekkel aludt, minden van, likőrtől
rumig a kocsmainál olcsóbb áron. Ez a pasas drágajó ember, mert olcsó szállást ad, közel
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lakik a piachoz, ez fekszik nekünk. Az olcsó pálinka olcsó, mert csak némi felár szükségeltetik az üzletihez, ez a kereskedelmi rés.
A szállás külön fejezet a piacozó emberek regéiben. Volt ember, akitől egyetlen éjszaka háromezer lejt csaptak meg. Szerencsére még mindig vannak egyedüli személynek szállást adó nénikék, mint a tíz órakor nekem szállást ajánló, akitől megkérdeztem
Szebenben, hogy miként gondolja: a lányával vagy vele lesz az alukálás? Ez nem olyan
nagy probléma, de korban inkább hozzá illenék, csak ne legyek falánk. Amennyiben komolyan ígérem ezt a szállást, kaja is lesz egy kékhátúért. Így a hasznos meg a kellemes
problematikája. Nem merek a falumbeliektől elválni, mert ez nagyon bizonytalan dolog.
Van olyan szállás, ahol a földön ruhástól alszik egy falu piacozó társasága nemre való tekintet nélkül. Még így is jobb, mint egyedül. A közösségben, ismerősük lábszagában otthonosabban érzi magát az ember, mint az ismeretlen, idegen komfortban.
*
Eloltják a piaci lámpákat. Lassan ébredezik a város, szatyros nénik járnak át a piacon,
mintha a huzat hozná és vinné őket. Megjelenik egy jóságos öregasszony a derengésben,
mustrálgat, majd az asztalra ömlesztett hagymákat tapogatja, a hagyma csúcsát. Látszik, nem amatőrrel van dolgom; ráérősen többet is megfog, a szár felőli részt tapogatja, amennyiben lágy, tudja, hogy az elrothad, nem áll tavaszig. Alulról méreget és unom
a szótlan piszmogását, de nem mordulok rá, ahogy a nagykereskedésben szokás rendre
utasítani az árut mustrálgató néniket elárusító leánykáink részéről. Ez itt kiskereskedés, s tudom, a vevőt nem szabad lebecsülni, ő az én értékem, pénzem. Azt mondja, ad
kilójáért hat lejt. Ha akarom, az egész hagymát átveszi. Szóval így, még nem haltak ki a
kofák? Azt mondom neki, hogy a vasasban tudok valami jó olcsó hagymakapát, mire oltári ártatlan képpel eloldalog. Még nincs vevő, nem indult be a piac. Szétnézek. Gondosan mosott, három cérnavékony petrezselymet árul egy asszony, ő ezt valamiért kötegnek nevezi. Sok a paprika, a káposzta, de krumpli nincs csak két asztalnál: nyolc lejért
vesztegetnék kilóját. Visszamegyek az asztalomhoz, nem a más portékája érdekel. Mivel
egy órája ácsorgok, motoszkál bennem: vajon mi lesz estig, hány nap virrad rám ezen a
piacon? Nincs mivel foglalkozni, rendezgetem a hagymákat. A nagyot, a fényeset teszem
felül, hátha odacsalna valakit a tetszetősebb elhelyezés. Ezt csinálja a szomszédos asztalnál János bátyám is mogorva képpel. Az öreg a harmadik napja stocol az asztalánál,
de még mindig van hagymája. Mindegyre a bejáratot kémleli, gondolatban imádkozik,
nehogy megjelenjen egy furgon hagyma valahonnan, akkor neki befellegzett. A frissen
érkezők nem valami örvendetes látványok, csak nyújtják a tartózkodási időt. Újabb cseles alak jelenik meg előttem. Azt mondja, a tegnap ötért vett hagymát. Erre a hazugságra
utólagos tanáccsal látom el: nagyon rosszul tette, hogy nem vásárolt, amennyire szüksége van. Engem paliz? Aztán egy idős tisztviselőféle megtöri a jeget, vásárol két kilót. A
nagyobbakat válogatja, de nem szólok, az ő butasága. A kicsi hagyma jó a tarisznyába, a
melósok mind ilyet keresnek. Mind többen járnak, érdeklődnek, de sokallják az árat, s
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én türelmetlenkedem. János bátyám istápolja a nyugtalanságom. Azt mondja, volt olyan
nap, amikor nyolc kilót adott el. Ez hiányzik nekem, a kutyafáját! Egy piaci vagány azt
kérdi tőlem, kilóra adom? Naná, zsákszámra. Elkezd szemerkélni az eső, majd nyáriasan zuhog úgy tizenkettőkor, tudtunkra adja, hogy ezennel a vásárnak ő véget vet. Nincs
hova menni. A vén János azzal vigasztal engem s magát is, hogy kedden hetivásár, hátha
szerencsésebbek leszünk. Rendületlenül állunk az asztalok mellett, hátha valami csoda
folytán megjelenik az esőköpenyes, nagy vevő. Megjelenik a szomszéd faluból egy furgon áru. Erre a bosszúságra összepótolunk s leendő szállásadónktól pálinkát hozatunk.
Nyirkos, hűvös szél fújdogál, de nem szabad ellene szólni, még mindig jobb ez a télnél,
amikor nem győz az ember eleget topogni. A kofám újra megjelenik, de most bosszúsan
elküldöm. Közben az újonnan jöttek is lepakolnak. Egyikük alaposan felhajtott. Már körbe álljuk, őt ugratnók, ha lenne kit. Megtaláljuk a módját, amikor elnyúlik a zsákjain. Valahonnan gyertya kerül elő, s a fejéhez tesszük, lásson aludni. Az arra járók nem tudják,
mire vélni, csodálkozva megállnak. A gyertyagyújtó előbb azt feleli a kíváncsiskodóknak, hogy az illető a nagyanyját gyászolja, meg a halottak napját ünnepli az alvó. Röhögünk jó nagyokat, hisz a kedvünk már a negyedik üvegnél tart. Én váratlanul elkomorodom, ahogy a villany kigyúl. Bolhás fekhelyre gondolok, a szomszéd horkolására, a pállott emberszagra. Látom magam borostás, kialvatlan János bácsi képpel. De kacagunk a
gyertyával alvón: a sorsunkon.
*
Három nap múlva kel el a hagymám. Reggelenként gyűrött arccal ébredtem, s pállott
szagú, borostás is lettem – csak a szemünket mostuk. Reggelente pálinkát ittunk a szállásadónknál. Az utolsó nap összecsavartam a vásáros emberekhez hasonlóan a zsákokat.
A tekerék végét összeszorítottam egy-egy szál dróttal. A harmadik szál drót végeit a másik kettőre erősítettem, a vállamra vettem a tekeréket, s úgy lógott, mint valami fegyver.
Az újdonsült kofazsebet a számolatlan pénzzel (nem szabad azt megszámolni, ne lássák)
a táskába tettem. A buszig még volt némi időm, hogy ajándékot vásároljak az enyéimnek.
Ezeket az ajándékokat nevezik, Kövenden s a vidéken, vásárának. Ez a szó azonban más
jelentést kapott első hosszabb piacozásom alkalmával: piacokon hányódó embert jelent,
aki méltán nevezhető a vásár ának.”
(1982)
Simonffy Katalin (Torda, 1949. november 26. –)
Középiskolát Tordán, egyetemi tanulmányokat pedig Kolozsvárt végzett a Gh. Dima
Zeneművészeti Főiskola muzikológia szakán. 1974–1985 között a román televízió bukaresti magyar szerkesztőségében dolgozott, 1985–1989 között a bukaresti rádió szerkesztőségében. 1990-ben visszatért a televíziós munkához. Több portrélm és dokumentumlm, valamint zenekritikai írások szerzője. 1989 után részt vállalt az egyetemi képzésben.
Több rangos díj tulajdonosa.
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Bajusz István (Torda, 1954.március 17. –)
Történész, régész. A Mihai Viteaul Líceumban érettségizett, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett történész oklevelet. A zilahi múzeum régész-muzeológusa volt; 1995 óra a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója. Régészként a római
kor, a dáciai mindennapi élet, a középkori tárgykultúra köti le gyelmét. Részt vesz a
Porolissum melletti Moigrad település területén folyó feltárásokban.
Nagy Annamária (Aranyosgyéres, 1959. január 16. –)
Tanulmányait Aranyosgyéresen, a kolozsvári képzőművészeti líceumban végezte,
majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola üvegművészti szakán szerzett oklevelet. Szülővárosában üvegstúdiót alapított. Üvegtárgyai kecses, szokatlan formájuk, diszkrét színezésük által vonják magukra a gyelmet. Könnyedségükkel az üveg
törékenységét, formavilágukkal az alkotói szabadságot hangsúlyozzák. A funkcionalitás
és a dekorativitás találkozása révén alkamasak a lakásbelső díszítésére, a lakberendezési
tárgyak monotoniájának áttörésére. Bár művészetének gyökerei a tordai üveggyártáshoz
nyúlnak vissza, meglepő formai és kromatikus megoldásai sajátos művészi arcélet villantanak fel.
Az iparművészet iránt érdeklődő közönség egyéni és csoportos kiállításokon találkozhatott munkáival. Üvegtárgyai Kolozsvárt, Bukarestben, Besztercén, Tg-Jiuban, Budapesten, Győrött, Mohácson, Pécsett, Tokodon, Komáromban, Japánban és New Yorkban
kerültek közönség elé.
Zsigmond Győző (Aranyospolyán, 1959. április 20. –)
Középiskolai tanulmányait a tordai Mihai Viteazul Líceumban végezte 1978-ban. A
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom és
francia szakos tanári oklevelet. A lológia tudományok doktora (1997). A Bukaresti Tudományegyetem Hungarológia Tanszékének professzora (1992).
Tanulmányai szaklapokban és kötetekben jelentek meg. Nyelvművelő és nyelvi játék rovatokat vezet, nyelvi vetélkedőket vezet. Több tudományos társulat tagja. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének alapító tagja. Továbbá tagja a Kriza János Néprajzi
Társaságnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társaságának, az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak,
a Nemzetközi Folklór Társaságnak (SIEF), valamint köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Etnomikológusként alapító tagja és elnöke a László Kálmán Gombászegyesületnek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűri Bálint díjjal (1997), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bányai János-díjjal tüntette ki (2009). Kutatási
témája a magyar csillagismeret, a magyar nyelvterület gombaismerete. Több tudományos
kiadvány szerkesztője.
Főbb kötetei: Három kismacska – kettő közülük kommunista. Erdélyi politikai viccek 1977–1997 (Budapest, 1997); Égitest és néphagyomány. Égitestmagyarázás a romániai magyaroknál (Csíkszereda, 1999), Gomba és hagyomány. Etnomikológiai tanulmányok (Sepsiszentgyörgy–Budapest, 2009).
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Falum fölé
Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka.
Bíbicek büdös aprólékiban
jött egyre a tatárok
üvöltése-rabszíja-ütlege
fejnyissze-robaja-szablyája,
futásos hada.
Nádast nyiszált a ló szügye
Süppedős a had talpa
Tatárfejeket lóbált a szél
s hallgattak a lovak alatta
Túlnan, ijedtség csurgott
meg egymást-marók cafata
S kilógott az éjszakás
nappalból egy vércseók
panasza
Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka…
s lecsapott a tatárok hada
Az a betűk tompasága
is visszatartatott:
s kibomlott az életből
egy anya, s méhébe
öltek…
Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka.
S a kettőspontot tatárosan
fejére tette az alig-világ,
s magyaros arcán tatárkardok villogása vág.
A szemből könny buggyant,
S a porbul chomuv és iskola
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Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka!
A vérrel-ápolt,
és viharfürösztötte
s bíbic-időjű
Teleket
fölnevelte és fölnevelődött.
Bár világosság még remegett.
Fölcseperedett, elindult,
aranyos nyoma maradt
Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka
Bíbicek büdös aprólékiban,
jött egyre a tatárok hada…
Volt vala vérvörös időben
egy futásos éjszaka

216. Zsigmond Győző kötetének
címlapja
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Fenti versében Zsigmond Győző szülőfaluja hajdani pusztulásának és újjáépítésének
állít emléket. A versben szereplő telek szó jelentése: művelés alá vett, rendszeresen trágyázott föld, illetve elhagyott jószágállás vagy faluhely.
A vers azt a helyi szájhagyományt örökíti meg, miszerint a tatárok elől Polyán lakossága a nádasba menekült, ahol letelepedtek, s a tatárok elvonulása után falut építettek. E
mondát Zsigmond Győző is lejegyezte a faluban: Tatárjáráskor a falu fenn vót a Liskáná.
A tatárak onnan lehajtották a népet, a népek emenekültek, ide búttak a nádasba. Még
abba az időbe, amiko menekültek, vótak ezek a libuc madarak, ami mind úgy repül az
ember feje felett. Azak után jöttek a tatárak, me a népek ahogy búttak le a bokrakba,
s mindenbe, a libucak utának. Úgyhogy kevesen maradtak meg, s ide csináltak aztán
magaknak kalibákat, és kicsi házikót, ezt-azt, és nem mentek e, itt maradtak ebbe a nádas részbe. Polyán ide fészkelte magát ebbe a gödörbe, itt egy vizes, sátés hely vót, aztán
itt vótak házikók, s így gyarapadatt a tatár idejétő Polyán.
Lupescu (Makó) Mária-Magdolna (Aranyosgyéres, 1970. szeptember 16. –)
A tordai Mihai Viteazul Líceumban érettségizett, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Történelem és Filozóa Karán történelem szakon végzett 1996-ban. Mesteri fokozatot
Kolozsvárt és a budapesti Közép-Európai Egyetemen, doktori címett ugyanitt szerzett. A
BBTE Történelem és Filozóa Kar Középkortörténeti és Historiográa Tanszékének tanára. Kutatási területe: a koldulórendek középkori története, az erdélyi egyházi társadalom és
vallásosság, a középkori és újkori magyar történetírás, Erdély középkori és kora újkori művelődéstörténete. Szaktanulmányai folyóiratokban és kötetekben láttak napvilágot.
Komáromi Tünde (Torda, 1970.szeptember 27. –)
Néprajzkutató. Tordán érettségizett, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem
néprajz szakán szerzett egyetemi és mesteri, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktori oklevelet. Kutatási témája: népi gyógyítás, mágikus és vallásos gyógymódok;
kortárs boszorkányság és a boszorkányság története; kortárs orosz ortodox vallásosság.
Tagja a Kriza János Néprajzi Társaságnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak. A Román
Akadémia Kolozsvári Folklór Intézetének kutatója. Egy évig orosz terepen (Szergiev Poszád
városban és környékén) végzett kutatásokat. Doktori disszertációja Rontás és társadalom
Aranyosszéken címmel jelent meg (Kolozsvár, 2009). Tanulmányai szaklapokban és kötetekben olvashatók.
Hunyadi Attila Gábor (Torda, 1977. március 1. –)
Gazdaság- és társadalomtörténész, a szövetkezeti mozgalom és bankok történetetének,
a nemzeti entitások (szászok, románok, magyarok Erdélyben) kölcsönhatásainak és a
többnemzetiségű régiók történetének kutatója. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója. 2006-ban szerzett doktori címet. Disszertációja: A romániai magyar
kisebbség szövetkezetei a két világháború közötti időszakban. Tanulmányai és cikkei hazai és külföldi lapokban és kötetekben láttak napvilágot. Társszerkesztője a Szövetkezetek Erdélyben és Európában (Kolozsvár, 2007), társszerzője a Kincses Képeskönyv – Kolozsvár (Kolozsvár, 2007) című kötetnek.
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Aranyos-vidék és az utazók

Irodalom és tudomány határán helyezhetők el azok az írások (útleírás, útirajz, úti jegyzet,
útilevél, útinapló), amelyek egyszerre örökítenek meg egy természeti, kulturális és szociális környezetet, valamint az ebben a környezetben, a konkrét élmény hatására született
gondolatokat, impressziókat. Az utazásirodalom szorosan összefonódott a világ felfedezésével. A középkor írói a vallásos irodalomból ihletődve a túlvilág érzékletes leírását adták (pl. Dante: Divina Commedia). Az új földrészek (Amerika, Afrika, Ausztrália, Óceánia) felfedezése az újkor Európáját tartotta lázban. A felvilágosodás századának meghatározó élménye Kelet, Ázsia specikumának felismerése volt. A 19. század első felében
felerősödött nemzeti ideológia a nemzet lakóterületének, a haza, a szülőföld sajátosságainak megismerését siettette. Ennek a törekvésnek monumentális eredménye Orbán Balázs munkája, amely a székely székeket, közöttük Aranyosszéket, végül pedig Barcaságot
mutatta be különböző szempontokból. A 20. század tudományos-fantasztikus irodalma,
majd dokumentumirodalma az űr meghódítását tartotta céljának. A 20. század a nagy
történelmi és gazdasági események (világháborúk, munkakeresés) révén Európa lakosságának nagy tömegeit szembesítette idegen tájakkal, kultúrákkal és idegen személyekkel.
Az utazók (misszionáriusok, diplomaták, kereskedők, tudósok, szépírók) az idegen
tájra vonatkozó dokumentumok, a helybéliek elmesélései, valamint személyes meggyeléseik, élményeik alapján alakították ki egy-egy vidék képét. Tudásukat, élményeiket valamilyen szervezőelv szerint (például útvonalak betartása, tematikus tömbösítés,
utazástörténet) szerint rendezték el. Az élmények leggyakrabban történetben (az utazás története, a táj és társadalmának története, elmesélt történetek) fogalmazódtak meg.
Ugyanakkor a tartalom szervezését erősen meghatározták a műfaji konvenciók is. A levél
a mondandó tagolását, személyesebb élmények szóvátételét, az útleírás a táj fontosabb
elemeinek számbavételét, a riport a lakók megszólaltatását, a novella, a regény az adatok
többé-kevésbé ktív történet-keretbe való ágyazását tette szükségessé. Az utazásirodalom tehát mindig sajátos képet (reprezentációt) készített a természeti és szociális tájról.
E kép elkészítésében nagy szerepe volt a kor és az utazó világnézetének, az író szándékának, az olvasói elvárásokhoz való igazodásnak, a szöveg műfajának. Ezért mondhatjuk
azt, hogy minden tájat folytonosan fel kell fedezni, mindegyre új elvárások alapján kell
újrafelfedezni.
Az utazási irodalom, a térképekkel és a vidékről készített vizuális ábrázolásokkal
együtt (rajzok, fényképek, lmek) olyan személyeket hozott kapcsolatba a tájjal, akik személyesen, közvetlenül sosem tapasztalhatták meg a táj szépségeit. Ennek az irodalomnak
éppen ezért kellett részletezőnek, szemléletesnek, hatástkeltőnek lennie. A 20. század a
tömegkommunikációs eszközök tökéletesedését hozta magával. Ennek eredményeképpen minden vidékről gyakrabban esik szó, s a reprezentációknak épp ezért nem kell időtállónak, mindenkihez szólónak lenniük. Ugyanakkor a közlekedés forradalma tette lehetővé a turizmus soha nem tapasztalt méretű kibontakozását, ami nagymértékben kiik-
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tatta az utazási irodalmat. A világ lakossága tömeges méretekben látogatja folytonosan a
kedvenc, az ismeretlen, az egzotikus tájakat.
Hogy milyen volt, hogyan zajlott le egy-egy látogatás, arról általában bőséges feljegyzés maradt fenn. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy az idegen, az utazó azt látja
meg, amire felhívják a gyelmet. Nos, hogy a helybéliek szemében mi volt gyelemre méltó az ő településükön, az maga is változott. Általában mondhatjuk ugyan azt, hogy egy településen a különleges, a régi, az új építészeti objektum tarthat számot az érdeklődésre. A
települések azonban folytonosan újraépülnek, az épített környezet folytonosan újraszerveződik, az épületek tekintélye folytonosan újraértékelődik.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy-egy utazó érkezését milyen előkészületek
előzték meg, jelenléte milyen eseményt jelentett a helybéliek számára, érdeklődése hogyan
érintette, mozgatta meg a helyi lakosokat, majd írása milyen hatást váltott ki és állandósított a helyi köztudatban. Általában emléktábla jelzi azt a helyet, ahol az utazó megszállt, a
helyi emlékezet őrzi a látogatás történetét, az utazó különc szokásait, jeles mondásait, a vidékről, a vidék lakóiról tett megjegyzéseit. Ugyanakkor könyvtárakban, emlékszobákban
gyűjtik össze, mindenki számára hozzáférhetővé teszik a vidékről szóló írásokat.
És azt sem szabad gyelmen kívül hagyni, hogy az illető korszakban kik voltak azok,
akik útiélményei hatásosak voltak, emlékezetesek maradtak, mondhatni felfedeztek egyegy vidéket. Esetünkben: a kor neves személyiségei, s azóta is tekintélyes írók. Nevüknek,
népszerűségüknek tehát bizonyára jelentős része volt abban, hogy útjukat, útvonalukat,
élménybeszámolójukat gyelem követte.
Az utazás tehát több mint térbeli helyváltoztatás: kultúrák, földrajzi régiók, kortársak
és elődeik, utódaik közötti információcsere, emberek közötti kapcsolatfelvétel, kulturális
esemény.
Feladat. 1. Milyen képeslapok vannak a lakásotokban? Honnan származnak? Hol vannak elhelyezve?
Mikor, miért esik szó róluk? Te szoktál-e küldeni településedről készült képeslapot, fényképet?
2. Te hogyan szerveznéd meg egy Aranyosszék iránt érdeklődő mai Jókai Mór útvonalát? Milyen épületekhez, milyen településekre vezetnéd el?
3. A családi, egyházi, községházi tulajdonban lévő fényképek, rajzok (építészeti alaprajzok), térképek segítségével kövessétek végig településetek szerkezetének, épületeinek változását. Próbáljátok kikövetkeztetni, hogy koronként milyen volt a régi és az új épületek aránya és megítélése.
4. Részletesebb tájékozódás végett áttekinthető a Világirodalmi Lexikon XVI. kötetének (Budapest,
1994) utazási irodalom, úti jegyzet, útilevél, útinapló, útirajz, útleírás szócikke.

Jókai Mór (1925–1904)
Jókai Mór 1853 májusában járt először Erdélyben. Feleségét, Laborfalvi Rózát, a pesti Nemzeti Színház művésznőjét vendégszerepelni hívták Kolozsvárra. Jókai ekkor kötött ismeretséget a kolozsvári közélet olyan személyiségeivel, mint a polihisztor Brassai
Sámuellel, Mikó Imrével, a történész Kőváry Lászlóval, a Vadrózsákat összegyűjtő Kriza
Jánossal.
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Erdéllyel való ismerkedése a következő útvonal mentén történt: Nagyvárad – Kolozsvár – Torda – Felvinc –Nagyenyed – Csombord – Tövis – Gyulafehérvár. A Feleken áthaladva a földben termő kőgombocokat csodálja meg. Tordán a sóbánya és a sóstavak
meglátogatása nyújt élményt számára. Tordáról távozva a Keresztesmezőt veszi szemügyre, távolról szemléli meg a Tordai-hasadékot. Nagyenyeden a kollégium folyosóin járnak, Csombordon Kemény István kastélyában szállnak meg. Tövisen megtekintette azt a
templomot, amelyet Hunyadi János építtetett győzelme emlékére. Hasonló, a törökökkel 1442-ben vívott csatára emlékeztető templom található a közeli Marosszentimrén.
Ezután a Kis-Küküllő mentén Székelyföld felé utazik. Útjába esik Erdőszentgyörgy,
Makfalva, Parajd, Korond, Székelyudvarhely, Vargyas, Kisbacon, Tusnád, a Szent Anna
tó, Bálványosvár, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Fogaras, Nagyszeben. Kolozsvárra május 26án érkezett vissza. Innen még Désre tett látogatást.
A látottak és a hallottak több írás elkészültéhez szolgáltattak élményt (Az istenhegyi
székely lány, A nagyenyedi két fűzfa, Bálványosvár). Itt annak az Úti levélnek egy részletét közöljük, amelyet először, 1853-ban a Délibáb című folyóirat közölt, s amelyben első
aranyosszéki benyomásait foglalja össze.
„Benczencz, május 16.1853.
Kedves rokonom,
Sokat írhatnék azon szívességről, mellyel erdélyi hazánkai által elhalmoztatám; de
attól tartok, hogy ez által olly színben tűnnék fel, mintha az irántam tanúsított megelőző
szívességet s őszinte barátságot ilyen olcsó pénzzel akarnám visszazetni; elég itt annyit
mondani, hogy bármerre jártam, mindenütt az édes ősmagyar kedély mosolygott elém,
akivel csak talákozám, az mind rokon, szívben és érzelemben.
Volt szerencsém Erdély értelmi és nemesi tekintélyeivel megismerkedhetni, s nagy
kedvet éreznék magamban elmondani, miszerint Erdélyben a felsőbb aristocratia körében nem érzi magát a nemzeti szellem jövevénynek, sőt győződve a felől, hogy ez magyarhoni főurainknál sem leend másképen s rövid időn azon kellemes helyzetbe jutandunk,
hogy mikor e g y főnemest nemzeti buzgalmáért magasztalunk, ez nem fog t í z másnak
szemrehányásképp hangzani.
Azon pár nap alatt, melyet Kolozsváron töltheték, bárha azokat mind, kikhez szívem
vonzott, nem láthatám is, elég alkalmam volt meggyőződhetni felőle, hogy azon előszeretetnek, mellyel a magyarhoni költészet Erdély földe és népe iránt viseltetik, alapos okai
vannak.
Innen Benczenczre kelle indulnom, hol gróf Lázár Kálmán várt rám. Odáig útitársul
Kőváry László barátom volt szíves hozzám csatlakozni, ki Erdély földének minden foltját
ismeri, a legtávolabb idők történeti hagyományaival.
Kolozsvárt elhagyva Feleken vitt keresztül az út, melynek hegyeiben azok az óriási kőgombócok, miknek keletkeztéről nincsenek tisztában tudósaink.
Dél tájon érkeztünk el Tordára, hol útitársam testvérével a beomlott sóaknákat és sóstavakat szemlélők meg, e tavakban semmi élőállat, semmi növény nem terem, csupán
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meleg nyarakban jelen meg a felszínén valami hosszúkás páncélbogár, s egy neme a fekete gyíknak, melyet a hő napsugár a sós iszapból költ ki s akkor láthatni valami veres,
levéltelen, kemény növényt is a parton, mely kék virágokat nyit.
Torda épületei alatt egy már rég eltemetett város sírja fekszik; minden pinceásás alkalmával régi emlékek jönnek napvilágra. Legközelebb a polgármester, kertjébeni ásatáskor gyönyörű Bacchus főket, női szobor töredékeket és kisded oszlopdarabokat a legtisztább carniolból fedezett fel. A Bacchusfők egyike fehér márvány, a másik alabástrom. A
művészi kidolgozás remek vésőre mutat, mindkettő egészen ép, még a főt átszorító szőlőfonadék legnomabb levelei sincsenek megsértve. Bár ne hányódnának el, mint annyi
nagybecsű műemléke Erdélynek!
Tordán túl terjed a Keresztes mező. Itt harcolta Decebal utolsó csatáját Traján ellen;
a szántó vas mindenütt régi kardok- sisakokat vet föl. Itt ölette meg Básta Mihály vajdát.
Fenn a jobbról látszó hegytetőn van még valami sáncolat, mely az utolsó dák király várából megmaradt.
Távolabb a regényes Torda-hasadék képe tűnik elénk. Egy harminc ölnyi széles nyílás, mellynek oldalai csaknem egymásba illenek, s mellyről azt tartja a monda, hogy az
Szent László csodájára támadt, midőn ellenei üldözék, Isten szétnyitá a hegyet, a ló patkója, nyolc szegével együtt, most is lenyomva látszik a sziklában; odább Kolozsvár felé egy
tér fedve van gömbölyű pénzalakú csiga-kövületekkel, mikről az a rege, hogy midőn Szent
László kértére kövé [változtak], maig is Szent László pénzének hivatnak…
Most hunyd be szemeidet édes rokonom: Enyed képe áll előtted!”
(A levelet dr. Kristóf György Jókai napjai Erdélyben című cikkéből másoltuk. Pásztortűz XI. 13. 293–296.)
Feladat. 1. Szerintetek ki lehetett Jókai Mór „kedves rokona”, a levelek címzettje? Mi bizonyítja azt, hogy
a levél nem egy konkrét személyhez szól? Mit gondoltok, miért volt népszerű olvasmány az útleírás, az úti
levél az 1848-as szabadságharcot megelőző reformkorban, valamint a bukást követő önkényuralom korában?
2. Szervezzetek egynapos kirándulást, amelyen (tanárotok, lelkészetek és családtagjaitok kíséretében)
járjátok végig a Jókai Mór által meglátogatott objektumokat. A levél alapján próbáljátok rekonstruálni,
hol állhatott Jókai, amikor kísérője, Kőváry László a történelmi emlékeket ismertette. Az egyes helyeken
idézzétek fel ti is a helyhez fűződő hagyományokat.
3. A román nemzeti történelem milyen eseményeiről értesült Jókai Mór Aranyosszéken járva?

Jókai Mór második erdélyi útján (1858 októbere) Arad felől érkezve, lóháton járja be
a Mócvidéket. Kísérőivel a Körös völgyén közelíti meg a hegyvidéket. Körösbánya közelében, a cebei román fatemplom udvarán megtekintik Horea tölgyfáját (Jókai rajzot készít róla), Abrudbányán az aranybeváltó helyet, Verespatakon az érczúzót, közelében a
Cetatea Mare beomlott bányaüregét, majd a Detunáta bazaltszikláit. Ezután Topánfalvát,
Vidrát (Avram Iancu szülőfaluja), a Găina-tetőt látogatják meg. Topánfalva közelében, a
Piatra Lucia sziklaszorosban 150 méter magasságban sötét barlangnyílás található.
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Feldat. Melyik regényében dolgozza fel Jókai Mór a második erdélyi út során szerzett élményeket?

Jókai Mór 1871. március 31-én újra Kolozsvárra érkezett. Innen április 3-án Tordára
látogatott, ahol újra megtekintette a sóbányát.
1876-ban az Egy az Isten regény megírásához gyűjt adatokat. Pestről vonattal érkezett
Kolozsvárra, ahonnan augusztus 5-én utazott ki Tordára. Fogadására a Korona szállóban
került sor. Vendéglátói: Kemény György főispán, Szigeti Sándor polgármester, Veress Dénes főszolgabíró és Albert János unitárius pap. Másnap, augusztus 6-án házigadái torockói kirándulásra vitték Jókait. Induláskor megtekintették a közel 75 éves tordai fedeles
hidat, az Aranyos völgyében Jókai rajzott készített a Leánykakőről. Torockó határában
a látogatóknak ünnepélyes fogadtatásban volt részük. „Itt díszkapu várta a vendégeket,
megdördültek a mozsárágyúk, az ifjúság, a tanítói kar, a lakosság apraja-nagyja éljenzéssel fogadta őket” – örökítette meg az eseményt Vita Zsigmond. Jókainak alkalma van
megcsodálni a Székelykő szikláit, a torockói viseletet, meglátogatja az iskolát, a templomot. Az unitárius parókián felszolgált ebéden ismerkedik meg a helybéli 67 éves Zsakó
Istvánnal, az 1848-as torockói harcok szervezőjével, akiről regénye főszereplőjét, Adorján
Manassét mintázza. Az eső miatt sem a Székelykő megmászására, sem a bányák meglátogatására nem kerülhetett sor. Távolról tekintik meg a torockószentgyörgyi vár romjait,
majd a Kőközig kocsikáznak. A Szentgyörgyön töltött éjszaka után kerül sor a Borév környéki kohók, verők megtekintésére.
Augusztus 7-én Jókai több időt szánhat a Tordával való ismerkedésre. Elidőzhet az
egykori fejedelmi lakban, az unitárius templomban, a vallásszabadság kinyilatkoztatásának helyszínén, a katolikus templomban. Délután a sósfürdő közelében Torda ifjai köszöntötték az írót. Az estét özvegy Miklós Miklósnénál töltötték, aki még élénken emlékezett Pető tordai látogatásaira.
A következő napon egy csoport kíséretében Jókai a Tordai-hasadékot látogatta meg.
Útközben a környék román lakói köszöntötték a kirándulókat. A hasadékot Szind felől
közelítették meg. Felmásztak a szikla kolostor felőli tetejére, meglátogatták a Balika várát, megkeresik a hasadék ritka növényeit. Este Jókai már a kolozsvári színház előadását
tekinti meg. Kolozsvárról Szamosújváron, Désen keresztül utazik Koltóra, Nagybányára,
Szatmárra.
1881–1884 között politikai szándékokkal Jókai Mór többször utazott Háromszékre.
1902-ben Kolozsvárt részt vett Mátyás király szobrának leleplezésén, valamint a király
szülőházában berendezett néprajzi múzeum megnyitásán.
Feladat. 1. Jókai Mór erdélyi útjairól Vita Zsigmond enyedi irodalomtörténész írt könyvet, Jókai Erdélyben címmel (Bukarest 1975). A könyv alapján kövessétek végig, az egyes, Tordán és környékén tett látogatásai során milyén helyi mondákat ismert meg Jókai Mór. A kötet gazdag illusztrációs anyaga alapján
kövessétek végig, milyen épületeket, természeti objektumokat látogatott meg az író. A kötetből fénymásoljátok ki Jókai Aranyosszéken készített rajzait. Látogassátok meg a rajzon megörökített objektumokat,
s állapítsátok meg, hogy a rajzokon mennyi a hitelesség s mennyi a romantikus fantázia.
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2. Jókai Mór tordai és aranyosszéki látogatásainak fenti részletes bemutatása alapján állapítsátok meg, a
helybéliek milyen módon mutatták be a vidéket a neves írónak, hogyan ismertették a helyi jellegzetességeket, kik voltak azok, akik vállalkoztak, illetve akiket kijelöltek, felkértek Jókai fogadására. Azaz: mennyire
Jókai fedezte fel Aranyosszéket, mennyire a helybéliek sugallták Jókainak a tájról szóló képet.
Egy az Isten (részlet)
Adorján Manassé és menyasszonya, Zboróy Blanka Rómából Torockóra igyekezik. Kolozsvárt Adorján Manassé bátyja, Áron várja őket, hogy a fegyverbe öltözött román lakosság táborán átvezesse őket. A
Felektől egy szétszórt román település, Peána jómódú családját, Ciprianuékat látogatják meg. Rejtett utakon Ciprianu lánya, Zenóbia vezeti őket a Tordai-hasadékig.
„A bérctetőről messze el lehetett látni. Északnak meglátszott a meredet sziklafal, melynél delelőre pihentek volt; az óriási bükkfa füstje, mint egy gőzkatlan kéményéből gomolygott fel a magasba; délkeletnek egy másik hegytetőn szintolyan füstoszlop emelkedett, s a hegy alatt látszott meg a Tordai hasadék
óriás kapuja.
Áron azt mondta, hogy itt a hegytetőn a lovakat meg kell pihentetni; mire mindhárman leszálltak a
nyeregből. Áron leterítette Blanka számára a bundát a gyepre, hogy pihenje ki magát – annak pedig előbbvaló volt a csalitot fölkutatni havasi virágokért.
– Gyémánt egy asszony ez a tied! – mondá Áron Manassénak. Kora hajnaltól kezdve nyeregben ül;
a legkeservesebb utat teszi, és nem panaszkodik, nem sopánkodik. Ezzel a ligránmunka termettel kiáll
olyan viszontagságokat, amik egy fér csontvázát is kipróbálják, s még jókedve van. Nevet a baj után, s
nem ájuldozik előtte. Láttam egypárszor, hogy meg akart ijedni, hanem aztán a te szemedbe nézett, s egyszerre megnyugodott. »Pécsi Simonnak« nem volt fanatikusabb híve az ő hírhedett »Esztere«, mint ez
teneked. S amellett tökéletes gyermek. Mikor a gyermek sírni akar, azt mondjuk neki: »Nézd, kicsinyem,
milyen szép madár repül ott!« s abbahagyja; ígérünk neki valamit s belenyugszik; mikor elfáradt s ölbe
kívánkozik, vesszőt metszünk neki, azt modjuk: »Paripa, ülj fel rá!« s előrenyargal. Pedig az út neheze
még most jön.
– Mi terved van?
– Nézz el csak arra a Monasteria felé a távcsöveddel, ahonnan az a füst száll föl; nem látsz-e ott sátorokat fehérleni?
– Látok, az erdőszélen szuronyok villogását is látom.
– No hát az ottan Móga fölkelő tábora. Az fekszik köztünk és a Székelykő közt. Szind felé szekérúton
mehetnénk el; de az is el van most előlünk zárva. A Székelykőre mind a három följárás bizonytalan. Most
halld meg, hogy mi az én tervem. A Monasteria hegy tetejét a fölkelő tábor foglalja el, s mi e tábor mellett
fogunk elmenni, csakhogy kétezer lábnyi mélyen alatta, a Tordai hasadékon keresztül. Mind a két malom
molnára a mi szövetségesünk, a sziklahasadék innenső és túlsó bürüjénél. A magyarpeterdi molnár mára
elzárta a Hesdád-patakot egy földmedencébe szorítva föl a vizét, ahogy szokta, mikor a zúgót kell tisztogatnia. Mi tehát a száraz medencében haladhatunk végig a túlsó bürüig. Az ottani malom molnára megadja nekem a jelt, hogy szabad-e az út a tordai berken keresztül. Ha ez nincs a fölkelőktől elzárva, akkor
igyekezünk az Aranyos partján levő deszkafürészlőt elérni. Ott vár ránk egy szekér négy lóval. És aztán
tizenkét bágyoni lovas legény. No csak ne húzd össze a szemöldöködet. Nem lesz azért ebből vérontás. Tizenkét bágyoni lovas megteszi a tréfát, hogy keresztülront egy egész fölkelő táboron anélkül, hogy valakinek a haja szála meggörbülne. Lövöldözni is fognak ránk, de nagyon messziről; semmi kárt nem tesznek
bennünk. Az asszonynak azt mondjuk, hogy így a szokás Erdélyben. A lakodalmas menet elé lövöldözni
szoktak. A bórévi hídnál aztán már otthon vagyunk. Odáig bizonnyal nem fog bennünket üldözni senki.
– És ha a tordai berket elfoglalva tartja a felkelő sereg?
– Akkor pihenőt tartunk a Balyika várában. El van készítve minden az ottidőzésre. Bevárjuk, míg
odább mennek. A jeladás az, hogy amint a Balyika kapujához érünk, ott egy zsineg lesz keresztülhúzva
egyik sziklától a másikig, s arra lesz akasztva, ha baj van, egy veres posztószél; ha nincs semmi baj, akkor
egy zöld gally.
– Most álljunk meg egy szóra, bátya. Ha te úgy csináltad ki a tervet, hogy a Tordai hasadékon át jussunk ki az Aranyoshoz, akkor te már Kolozsvárról elindultunkkor tudtad előre, hogy mi nem jutunk egyenes úton Tordára, az Aranyos-parti deszkafűrészelőhöz.
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– Ezt is felvettem a lehetőségek közé.
– Nem te. Egyenesen így tervezted, hogy erre jöjjünk, s útközben megmutasd nekem Ciprianuban a
fenyegető ellenséget, akit azonban Blanka történetesen lefegyverzett; azután pedig a vén Matuzsálemben
az én békeszeretetem torzképét ismertesd meg velem, hogy megundorodjam saját ideálomtól, amikor
megláttam a képtelenségig vitt közönyt, fanatizmussá vált önmegtagadást, a haza gyűlöletévé fajult istenimádást. Kiszámított terv volt ez tőled, bátya.
Áron felkacagott.
– No ugyan nem szeretnék eléd valami gyilkosság bűnvádjával kerülni, mert ugyan belelátsz az ember veséibe. Hát hiszen, ha kitaláltad, mit rejtegessem? Azt gondolod, hogy mi fene örömből ragadtuk
kezünkbe a fegyvert? Azt gondolod, hogy nem mindnyájan kerestük a békességben megmaradást, amíg
úgy kényszerítve nem lettünk a kardhoz nyúlni, mint ahogy te kényszerítve lész eldobni a kezedből Elihu
Burrit olajágát, s kirántani Péter apostol szablyáját, mikor azt támadják meg, ami neked legdrágább?
Kénytelen vagy vele. A sors vaskeze hajtja bele a nyakadat. Kedvesedet elhoztad Rómából, együtt utaztál
vele. Férúi becsületed parancsolja, hogy a feleségi koronát, a főkötőt a fejébe tedd. Törvényünk, kánonunk parancsolja, hogy evégett hazahozd, másutt meg nem esketnek. Az utadat ellenség állja el. Kapsz jó
lovat, kardot, pisztolyt; velem együtt tizenhárom jó pajtást, s tűzön, véren keresztül fogsz számára utat
törni ahhoz az oltárhoz, amely elé kötelességed őt vezetni.
– Attól tartok, hogy ő nem állja ki ezt a nagy fáradságot.
– A munka nehéz lesz; de mikor a bajt érzi az ember, akkor az erőt is érzi hozzá. Olyan ő, mint egy
gyermek. Láttál már valaha gyermeket játékban kifáradni, hogy újra ne tudja azt kezdeni? Csak bízd őt
énrám. Hát hiába neveltem volna én fel valamennyi testvéremnek a gyermekeit? Én voltam mindannyiok
pulyáinak a dajkája, pesztonkája, hoppmestere. Mindent megtettek, amit én akartam, s azt hitték, hogy
ők akarják. Nézd, milyen jókedvvel fut felénk! Valamit talált bizonnyal.
Blanka azalatt, míg a férak a merész haditervet készíték, nagy gyönyörűségét találta a sziklatető késő
őszi órájában.
Itt még dér nem volt; még nyíltak az indigókék csengettyűvirágok, a fehér és piros gyopár; a sziklahasadékokat elfoglalta a rózsaszínben virágzó szaka (Sedum) s az üszögőrnek egy sárga virágú faja (Senecio).
Ezekből ő egész bokrétára valót szedett. Utoljára aztán az a gyermeköröm várt rá, hogy egy medveszőlő
bokorra akadt, mely éppen tele volt érett gyümölccsel. Ez a havasok díszcserjéje. Sötétzöld bőrkemény levelei sohasem hullanak le, s ághegyein piros bogyófürtök csüggnek.
Hogy megörült neki!
– Nem mérges ez? – kérdezé Árontól repeső kíváncsisággal.
Áron megnyugtatásul a szájába vett egyet a bogyóból. Akkor aztán Blankának is meg kellett azt kóstolni, mitől nagyon furcsán összehúzta az arcát. Azt mondta, hogy igen fanyar.
– Azért medveszőlő.
– Hanem bokrétának jó lesz a két bátyánk számára, akik vőfélyül elénk jönnek a Leánykakőig –
mondá Blanka, s ledőlt pihenni és bokrétát kötni a leterített bundára.
Áron szeme tele lett könnyel erre a szóra.
Azért mégsem esett ki a gyermeknevelő szerepből.
– Ah, annál sokkal szebbet fogunk találni a Balyika vár völgyében. Az is egy faja az arbutusnak; de
nagy ritkaság. E tájon kívül csak Olaszországban és Irlandban terem. Itt úgy híják, hogy »ősz-tavasz virág«. Az ágai korallpirosak, a levelei örökzöldek s az ághegyein késő ősszel nyílik a virág fehér illatos fürtökben, s a gyümölcse a másik ősszel érik meg úgy, hogy egyszerre borítja virág és gyümölcs a szép bokrot.
Valódi nemzetiszínű bokréta.
– Hol van az? Messze van ide? – kérdé Blanka felugorva henyéltéből, nem volt már fáradt.
– Bizony jó messze van az, drága gyöngyöm. Amíg a Tordai hasadékot elérjük, jó egy óra. Onnan a
Balyika váráig másik óra. S én azt hiszem, hogy valaki nagyon el van már fáradva; jól fog esni megpihenni
a malomházban, s holnap reggel folytatni az utat.
– Nem, nem! Én nem vagyok elfáradva! Még ma menjünk oda!
S kész lett volna rögtön lóra ülni.
A gyermeknevelői csíny teljesen sikerült.
– A lovak hadd legeljenek egy kissé, azután sem ülünk nyeregbe, sokkal jobb lesz gyalog mennünk a
hegy lábáig, ez kevesebb fáradság.
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Azután elment maga az öreg a csalitba, s teleszedte a kalapját érett áfonyával, előkereste az iszákjából a tiszta sávolyos kendőt, azon keresztülfacsarta a bogyók levét egy bükkfapohárba, s megkínálta vele
Blankát.
A nő csak éppen annyit hagyott benne, amennyitől Manassé »megihassa utána szerelmét«, s azt
mondá, hogy soha életében nem esett neki valami jobban.
Egészen felfrissült tőle. A gyermek készen volt újra kezdeni a – játékot, mibe már belefáradt.
Áron szájába dugta két ujját, s füttyentett. A három szanaszét kóborló paripa erre odaügetett. »Co fel
fakó! Megyünk tovább!« Azzal felkerekedtek, s mentek toronyirányba a hegyoldalon alá. A három paripa
követte őket vezetés nélkül.
A Tordai hasadék a vulkáni alkotás egyik legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől a talpáig kettérepedve. A két átelleni meredek fal kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba illenek,
a háromezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai, megtörései mindenütt egyenközűek maradnak, csak itt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő idő görgeteg kőzuhanyokká porlasztotta a bércfalat; míg egyes
sziklatornyok, mint a gót építészet pillérei állnak el a falaktól, amiknek ormozata ma is a münsterek cifra,
fantasztikus párkányzatát mímeli.
A Magyarpeterd felőli bejáratát egy óriási csúcsíves sziklakapu alkotja, több száz lábnyi magas; a világ legnagyobb diadalíve – egy geológiai talány. Az átelleni bérctetőről az egész sziklacsarnokot végiglátni,
mely megragadó nagyszerűségével az isteni némaságot egyesíti.
S e felséges táj nem volt mindig ilyen csendes. Egy darab világtörténet ment itt végbe. A római kultúra
egyik előretolt központja volt itten. Túl a hasadékon volt a provincia legnevezetesebb városa: Salinopolis
s a fennsíkon mellette a megerősített táborhely, láncolata a védműveknek, honnan az uralkodó Róma az
északi barbároknak a parancsait osztá. A kétezer év előtt vájt sóbányák tanúi az életnek, és a gigászi kőkockák s a romok alól napfényre kerülő arany ékszerek, pénzek, fegyverek, hamvvedrek, síremlékek s művészi alkotású istenszobrok töredékei hirdetik, hogy itt hajdan egy darab Róma volt. A hatalmas Traján-út
most is ott domborodik a zöld szántóföldek között (a Pratu lui Trajanon, hol Róma uralkodója az utolsó
dák királyt, Decebalt letörte), hosszú egyenes vonalban. – Azután más lakók jöttek. A letelepült magyar
népnek egyik szent királya: László, itt vívta döntő harcát a tatárok ellen. A legenda azt meséli, hogy az ő
imájára hasadt ketté a bérc, hogy ellenségeit visszatartsa; átszökellő lova patkójának nyomát ma is mutogatják a szikla ormán, s azon a helyen kápolnát építettek a szent harc emlékére. Azt a kápolnát megint
Dzsingisz kán ának mongol hordái pusztíták el, s akkor a sziklafolyosóban védte magát a nép az egész
mongol tábor ellen. Majd a szabadság- és vallásháború alatt volt itt menedéke Rákóczi portyázó vezéreinek, kik még a harc bevégzése után is innen folytattak egy mesebeli küzdelmet, százan egy egész világ
ellen. Azontúl csak az emlék maradt meg, s az elrejtett kincsekről mondák. A Szent László kápolnája helyén egy faépület húzódott meg keleti hitű kalugyerek számára – történetünk idejéig. – Ma már (negyven
év után) azt sem találjuk ott, csak egy alacsony kereszt jelöli – a kalugyerek egykori temetőjének helyét.
A természet alkotásának nagyszerű látványa, a mondák, a legendák, a történeti emlékek, miket Áron
bátya lépten-nyomon elő tudott adni, feledteték Blankával a fáradságos, nehéz utat.
A peterdi malom fűzfáit elhegyva, folyvást a vízmederben kellett előreléptetni, melyből el lévén fogva
a víz, csak tócsák maradtak a fenekén tele vickándozó apró halsereggel s nyüzsgő rákcsoporttal.
A kétnyilatú sziklakapun áthaladva a tíz-húsz ölnyi távolra szétnyílt két sziklafal odafenn csak egy
keskeny szalagját engedi láttatni a kék égnek, csak a déli sziklákon megtört verőfény tanúsítja, hogy még
nappal van.
A hegyrepedés egy óra járásnyi távolban a Hesdád-völgytől annyira összeszűkült, hogy a két átellenes
fal nem esik egymástól távolabb három ölnél. Hacsak egy kissé meg is van áradva a Hesdád patakja, a két
fal medre között csak nekivetkőzve és nagy elszántsággal lehet keresztülhatolni. Azért a Tordai hasadék
túlsó kapuját nagyon kevés ember látta testi szemeivel.
Ezt a szorost Balyika kapujának hívják.
Még nagyon jól kivehető a két horonyzat, ami a kirúgó sziklafalba van vágva; e rovátkokba bocsáták le
a vár lakói a nehéz tölgyfakaput, mely aztán zsilipként zárta el a patakot. E kapunak legalább tizenöt láb
magasságúnak kellett lenni, amit világosan jeleznek a vízmosás nyomai a sziklában, egész üregeket, gömbölyű döböröket vájt a bezárt hullám a kapu fölött. E bevágásokon túl látszik a nyoma a vasrostélynak,
melyet kerekes lánccal vontattak fel, mikor a zsilipet megnyitották. Olyankor aztán a sziklafolyosó felső
részébe felszorított víztömeg, mint a fáraó népeit elseprő tenger, omlott az alsó mederbe, s ha ostromló
sereget talált benne, azt tisztára kiseperte, ha ezernyi ezer is volt.
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E vasrács és zsilip védte a két barlangvárat, mely a szűkülésen túl egymással szembenéz úgy, hogy
egyiknek a kapujából a másikához nyíllal, puskával át lehet lőni. A néphagyomány e természeti erősséget
utolsó védőjéről Balyika várának nevezi.
Mikor a kapuhelyhez közelítettek, hol a patak hátramaradt vize a kőtalaj kivájt medencéjében álló tavat hagyott hátra, Áron bátya előrelovagolt, állítólag azért, hogy megmérje a vizet, elég sekély-e a keresztülgázolásra. Voltaképpen pedig azért sietett előre, hogy az adott jelt a keresztülhúzott zsinegen meglelje,
és mire Blanka odaér, eltávolítsa.
Úgy beszéltek össze Manasséval, hogy ha a jeladás kedvező, Áron megmutatja Blankának a völgy virágkertjét; magáról a barlangról azonban elvonja a megtekintési kedvét azzal a szóval, hogy abban nagyon
sok kígyó lakik; ha pedig a jeladás veszedelmet hirdet, akkor minden mesemondási tudományát előveszi,
hogy Blankának kedvet csináljon hozzá az éjt a barlangvárban tölteni.
Áron nemsokára visszatért azzal a tudósítással, hogy a medencén könnyen át lehet lóval gázolni, s akkor rögtön meglátjuk a Balyika barlangvárát.
– Ah, nincsenek abban a barlangban kígyók? – kérdezé rögtön Blanka. Minden asszonynak ez lett volna bizonnyal az első kérdése. Amióta a paradicsomban úgy megjártuk a kígyóval, azóta a nőknek különös
ellenszenvük van az egész hüllőfaj iránt.
– Vannak – felelt rá Áron bátya.
Manassé megkönnyülten lélegze fel.
Hanem ezúttal csalódott. Áron bátya csak egyenes hazugság mondásra nem volt képesítve; válasza
nem a jó jeladás következése volt.
– Hanem azoktól minekünk nem kell félnünk – folytatá tovább –, tüzet rakunk elűzésükre, aminél
még erősebb oltalmunk ez a kakas meg a jérce. Ezektől elfut minden kígyó és patkány; azt hiszi a csupasz
nyakuk felől, hogy saskeselyűk. Ezek fognak bennünket strázsálni, amíg alszunk.
Ebből megértette Manassé, hogy a veszély körös-körül elzárta az útjokat, s itt kell maradniok a
Balyika-várban.
Áron pedig azon volt, hogy földicsérje Blanka előtt azt a felséges mulatságot, mikor a ropogó tűz mellett fognak heverészni egy templom magasságú barlangban, amiben hajdan őseik hónapokon át védték
magukat diadalmasan barbár hordák ellen. A férak fölváltva állnak őrt, míg ő a tűz mellett jó bundába
takarva szenderegni fog, a fejealja illatos szénapetrencéből vetve.
Ezalatt a szűk torkolatból kiértek a tágasabb öbölbe, mely a két átelleni várat egyszerre fölmutatja.
Két egymásra néző barlang az a két sziklafalban, a patak medre fölött egyforma magasságban, mely
hetven lábnyi lehet. Az északi oldal barlangjához csak szikláról sziklára mászva lehet följutni; tágas szája annak is be volt falazva, s a fal bejárata is oly magasan van, hogy oda valószínűleg csak lábtón jutottak,
akik benne laktak.
A déli oldalon levő barlangvár azonban valóságos erődítmény. Tágas, boltív alakú száját a bejáratánál
széles tömör kőfal zárja el; gigászi rendszerben rakott sziklabástya, mintegy tizenöt láb magasan, s azonfelül még egyszer olyan magas a barlang kapuívezete, de az első falon túl jön egy második, mely a barlangot egész magasságban elzárja, ezen ajtók és ablaksorok látszanak, tanúságául annak, hogy ez lakályosan
berendezett otthona volt valakinek.
Ehhez a barlanghoz egy öblös völgyteknő vezet föl. E völgyecske a vadon virágos kertje. Még késő őszszel is tele zöldellő cserjével, s az őszi virágok ritka fajaival.
Szenvedélyes füvészek nagyon jól ismerik e helyet. Hogy Torda felől hozzá lehessen jutni, egy osztrák
tábornok lőporral vetteté szét a sziklákat, s úgy vágatott egy merész utat a sziklaoldalba; ezt az utat most
egy magyar főpapról nevezték el, ki tekintély és mecénás a botanikus világban, s maga is gyakran látogatja a helyet (Haynald).
Mikor Blanka e kis völgyben leszállt a lováról, olyan volt, mint egy valóságos gyermek. Minden virágot
le akart szedni, ami eléje akadt. Áron megmondta neki minden virágnak a nevét, s hogy azok »e helyen
kívül« mely távoli világrészben találhatóak csak föl.
Még Manasséra is elragadt a füvészkedési kedv, elfeledte azt, hogy ez csak a halálveszély borzalmait
eltakarni való játék egy asszony számára kigondolva, aki előtt a bajt titkolni kell.
– Hogy került ide, s hogy maradt meg itt annyi ritka délövi növény? – jegyzé meg Áronnak.
– Hát én az én paraszt eszemmel így okoskodom: ez a vidék római kolónia volt. Ezt a barlangot még a
rómaiak erődítették meg itten. Tanúja annak a falakba ékelt sok égetett cserép, melyet csak a római használt, a dák se azelőtt, se a mai napig nem vesződik azzal, hogy követ süssön. Ez is a Salinae védelmére
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szolgálhatott a leigázott dák ellen. Amely római urat ebbe a várba tettek centuriónak, az azt száműzetésül
vehette, s Ovidiusszal együtt sírhatott az elhagyott »urbs« után. A római szereti a virágokat. Amerre járt
valaha, nemcsak a romok, a hamvvedrek, a régi pénzek, hanem a meghonosított növények is hirdetik egykori ottlétét. Én azt hiszem, e vár száműzött urai csináltak egykor virágos kertet ebből a völgyből. Ők elmúltak, a virág megmaradt. Ezt a völgyet a déli nap süti, a bércek védik az északi szelek ellen; alatta soha
be nem fagyó víz zuhog, a tél fagyát enyhíti; így ebben a katlanban, mint egy melegházban tenyészik száz
olyan növény, ami ez égalj alatt sehol.
A virágszedés mellett mindjobban megközelítették a barlangot. Blanka futott elöl. Nem akarta másnak engedni azt a dicsőséget, hogy az »ősz-tavasz virágot« feltalálja, aminek létezését bizton elhitte.
Áron nem szokott tréfálni. Ő Manassé bátyja. S Blanka Manassét is úgy ismerte már, hogy amire az
azt mondja, hogy »van«, az bizonyosan van.
S asszonyoknál megvan a találási ösztön. Blanka az öröm sikoltásával rohant egyszerre előre, mintha
attól félne, hogy valaki elveszi tőle, amit talált. S valóban ott volt a díszbokrok leggyönyörűbbike: az »ősztavasz kukojca« (Arbutus Unedo) odahúzódva egy sziklasut fülkéjébe, mintha rejtegetni akarná kincsét
szem elől; egy embermagasnyi bokor, tövénél pikkelyes kéreggel, mit százados moha fed már; míg atal
ágai a korall pirosságával vetekednek, sötétzöld levelei kemények, mint a puszpángé, s ághegyein egymás
mellett skarlátpiros bogyófürtök és gyöngyvirág alakú illatos fehér bokrétácskák. Ha Dárius rejtett kincseit találta volna meg, nem lett volna olyan öröme Blankának, mint mikor azt az ígért bokrot meglelé.
Örömében nem tudott mást tenni, mint hogy Áront megcsókolta, amin az öreg nagyon elbámult. Rút
volt szegény, szokatlan volt neki, hogy őt jókedvből megcsókolja valaki.
És aztán nem mert arról a szép bokorról egy ágat letörni Blanka. Csak állt előtte, mintha attól félne,
hogy most mindjárt kijön az a nagyúr a barlangból, akié ez a csodaszép bokor, s iszonyú zálogot követel.
– Látja ángyikám ugye, hogy Áron bátya nem hazudott.
Blanka felkacagott.
– Áron bátya! Én szeretném, ha tegeznők egymást.
– Az se hazugság ám.
– No hát szakíts nekem róla; én sajnálom megtépni.
Áron aztán, kertész ember módjára, kivette a görbe kését a bekecs zsebéből, s szép gyelmesen metszette le a gallyakat a pompás bokorról. Blanka rendelkezett. »Egyet Manassé kalapja mellé! Egyet teneked. Kettőt a két vőfélybátyánk számára. – Többet ne. Nekem nem kell. Hadd maradjon azoknak is, akik
jövő évben ide jönnek.«
A nap utolsó alkonysugarai aranyat szőttek a sziklavölgy átlátszó ködébe, midőn a barlangvár kapujához értek. A magasból valami hangzott alá, ami hasonlatos nagy néptömeg énekléséhez vegyülve dobpörgéssel.
– Siessünk be a várba! – súgá Áron Manassénak. – Asszonyod meg találja kérdezni, mi az, ami itt a
fejünk fölött zeng.
Az a fölkelő tábor estima-éneke volt. Az ott tanyázott a fejük fölött ezerlábnyi magasban. A barlang
száda fölött elnyúló sziklatömeg, mint egy titáni rizalit eltakarta az alant fekvő völgyet a fennsíkon levők
szemei elől.
A vár bejáratának azonban kapuja is volt. Ezt nem készítette ács és lakatos, maga a természet növelte
oda rengeteg vadrózsabozót alakjában, mely a kapu elejét egészen betölté.
Áron előretörtetett a bozóton keresztül; az ő bőrködmönének nem ártott az meg; de Blankának és
Manassénak kívül kellett maradniok, amíg ő a várból visszatért három szál deszkával, amiket keresztüldugva a csipkebozóton, kettővel kétfelé hajtották ő és Manassé a gallyakat, a harmadikat pedig a résbe
fektették pallónak; azon aztán Blanka sértetlenül vehette be a tövissáncot.
– Hol vetted te ezeket a deckákat? – kérdé Manassé bátyjától.
– Gondoskodik az Úr az ő hiveiről a pusztában – felelt neki Áron bátya.
S az Úr gondoskodása még többre is kiterjedt. Az ölnyi vastag külső falnak egy zugába szénahalmaz
volt tetézve; annak a rejtekéből szurokfáklyák kerültek elő; egyet azok közül meggyújtott Áron, s azután,
mint aki idehaza van, s a cselédjeivel rendelkezik, kiadá a parancsolatot Manassénak, hogy vezesse be a
lovakat egyenkint az udvarba, Blankának pedig, hogy addig üljön le a kőpadra, és kösse meg a bokrétáit,
etesse meg a baromait, amíg ő bemegy és rendbe hozza – a házat.
Blankának dévaj kedve volt afölött, hogy ő valahára egy elhagyott várban fog meghálni éjszakára, kísértetes meséket hallgatni karját kedveséébe fűzve a lobogó tűz mellett.
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Várakozásában azt a mulatságot találta ki egyes-egyedül, hogy a vadrózsáról leszedte a csipkebogyókat, s azokat fonálra fűzve, korall nyakláncot készített belőle magának. – Pedig még a másik ékszere is
megvan Manassé ereklyéi közt; a pitypang-nyaklánc a Colosseumból. Azalatt a kakas és a jérce az öléből
ette az árpát.
Manassé eközben felvezette a lovakat, kipányvázta őket a fal mellé, s szénát tett eléjük. Azután behúzta a deszkákat a rózsabozótból, azokat bevitte Áron parancsa szerint a barlangba; az összeboruló rózsa aztán ismét zárt kaput képezett a barlang előtt.
Akkor Áron bátya is előkerült, s mint szíves házigazdához illik, karját nyújtá Blankának, hogy őt bevezesse.
– Ah, ez a te házad, Áron? – kérdé enyelgőn Blanka.
– Ez eleitől fogva mindig annak a háza, aki elfoglalja. Most az enyém.
De mennyire meg volt lepetve Blanka, mikor a belső ajtón belépve, egy tisztán tartott boltíves termet
látott maga előtt, melyet a középen rakott rőzsetűz körös-körül megvilágított, s a tűz mellett terített asztalt, annak folytatásául egy vetett fekhelyt, az asztalon palackokban friss vizet és üvegpoharakat.
– Áron bátya, te ezermester vagy! Honnan szerezted ezt mind?
Ez a kérdés majd csakhogy ki nem pattantotta azt a titkot, hogy idejövetelük és itt megmaradásuk elő
volt készítve. Áron gondolkodott rajta, hogy mit feleljen. Azt mondani, hogy mindezt magával hozta az
átalvetőben, mégis ocsmány nagy hazugság lett volna az Isten színe előtt, aki bizonyára a föld alatt is meglátja az embert. Valami közvetítő orákulumot gondolt ki. »Annak a molnárnak tudtára adtam, hogy itt
maradunk, az küldé előre mindezeket a rövidebb hegyi úton.« – Így aztán csak a jobb kezének a hüvelykujja hazudott, amelyikkel hátrafelé mutatott, mert nem »annak« a molnárnak a cselekedete volt ez, aki a
peterdi bejáratot őrzi, hanem »emennek«, aki a Torda felőlinél őröl.
A további kérdezősködésnek útját állta Áron bátya régészeti értekezéseivel elmagyarázva Blankának,
mire valók voltak azok a nagy ablakok a homokfalon s azok fölött a lövések; hol voltak a vízfolyosók, a lakszobák az emeletre épült szikla alatti házban; melynek bizonyosan volt asszonylakója is – különben kinek
a kedvéért lett volna a kert ültetve a vár előtt?
Azután körülhordozta vendégét a palotájában.
Egy görög П betűt képez (éppen mint a Cagliari-palota) s a túlsó szárnyából egy fölfelé haladó folyosó
nyílik, de melyen már csak meggörnyedve lehet haladni.
Ez vezet a kúthoz, ahonnan Áron a friss vizet meírté. A vár hajdani lakói mindennel el voltak látva.”
Feladat. Válasszátok külön, a fenti leírásban mi származik közvetlen meggyelésből, mi a tordaiak elbeszéléséből, mi a romantikus regényíró fantáziájának terméke? Figyeljétek meg, a regény eseményének vezetése és a táj bemutatása, valamint a mondai hagyomány hogyan kapcsolódik össze.

Pető Sándor (1823–1849)
Túlzás lenne azt mondani, hogy Torda különös szerepet játszott Pető Sándor életében. Hiszen háromszori látogatásának ideje együtt alig tesz ki egy hetet. Az azonban tény,
hogy jól érezte magát a városban, az ótordai református parókiát pedig családja számára
is biztonságos menhelynek tartotta. Hogy élete nagy, megható eseményére, a családjától
való búcsúra itt került sor, az pedig egyenesen a véletlen műve.
Legelőbb, átutazóban, 1848. október végén töltött egy éjszakát az irodalmi hajlamairól is ismert lelkész lakában. Pesti barátai ajánlatára választotta Miklós Miklós házát. Másodszor 1849. március 28-án érkezett Tordára, útban az erdélyi forradalmi eseményeket
irányító Bem József tábornok táborába. „Pihenni jöttem hozzád pár napra” – mondta házigazdájának. E látogatás különösen emlékezetes maradt. Vers őrzi az emlékét. Március
30-án itt írta meg Az erdélyi hadsereg cínű versét. Az eseményt a lelkész lánya, Miklós Ida
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örökítette meg. Idézzük, mert a mű születésének titokzatos világába ritkán adatik meg
betekintenünk.
„Március 30-án reggel atyám még ágyában pihent, midőn Pető e szavakkal nyitott be
hozzá: »Miklós, írni akarok, hol juthatok írószerekhez?« »Itt íróasztalomon mindent találsz« – mondá atyám.
Pető állva az íróasztal előtt nehány sort látszott írni. Ekkor kiegyenesedve atyámhoz
fordult e szavakkal: »Láttál-e te jó költőt, ki szép író is egyszersmind?« Atyám nem tudott
határozott feleletet adni e kérdésre. »Nem, bizonyosan nem láttál, mert kívülem nincs jó
költő, ki szépen írna. S te ez egyik szép tulajdonságomat akarod megölni e rossz tollal! Adj
mást!« – mondá a tollat messze dobva magától.
Amint a költeményén látszik, két tollal volt írva, hanem egy szellemmel, milyen csak
a Petőé lehetett. (...)
38 éve múlt, hogy birtokunkban van e kis papír, családunk legszentebb ereklyéje gyanánt őriztük mindig.”
Az erdélyi hadsereg
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga.
Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békességnek a jelképe ez.
Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjúsága, mi,
Így kísérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.
Két nemzet van egyesülve bennünk,
S mi két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?
Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsúfolt hazánk!
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Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbűl építsünk hidat.
Mi ne győznénk? Hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszúálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka fényes csillaga!
Harmadszor Pető Sándor 1849. július 20-án késő este érkezett Tordára – ezúttal magával hozva feleségét, Szendrei Júliát és a héthónapos át, Zoltánt. A költő újra Bem táborába igyekezett, résztvenni a közelgő csatákban. Családját biztonságban szerette volna
tudni a zavaros időkben. E szavakkal hagyakozott barátjának:
– Még csupán Arany János volt az az ember, kire rábíztam családomat.
Másnap, július 21-én volt utoljára együtt szeretteivel. Reggel Tordára érkezett a színész Egressy Gábor is. A vendégek és a házigazdák a Tordai-hasadékhoz kirándultak. 22én reggel útnak indultak Marosvásárhely felé. Kercseden a Bacsó-kocsmában pihentek
meg. Pető a családi bibliába jegyezte nevét.

217. Pető utolsó 14 napjának útvonala (Dávid Gyula–Mikó Imre)
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218. Emléktábla a parókia oldalán

Feleségének Tordára címezte utolsó leveleit. Az egyik így szólt:
Pető Sándornénak
Tordán
A református papnál, Miklós Miklósnál
Marosvásárhely, júl. 22. 1849.
Kedves lelkem Juliskám, késő este van. Az imént értünk ide. Holnap korán reggel indulunk Udvarhelyre. Bem utolsó levelét Brassótól félnapi járóföldre írta ide ezelőtt három nappal. Nem tudom, hol kapjuk meg. Talán Brassóban vagy már azon is túl.
Tisztelem Miklósékat.
Csókollak titeket, szentségeim.
Írni fogok, valahányszor lehet.
Légy nyugodt és béketűrő, amennyire lehetsz.
Higgy!
Remélj!
Szeress!
A sírig és a síron túl örökre hűséges férjed
Sándor
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A ház, amelyben Pető Sándor Tordán megszállt, az ótordai református papilak. Az
épület falán elhelyezett tábla emlékeztet a költő tordai tartózkodására. Az épületnek az
udvar felőli falára Suba László szobrász domborműve került 1999. július 24-én. 2009.
március 15-én a parókia udvarán szobor felállítására került sor.
Feladat. Dávid Gyula és Mikó Imre Pető Erdélyben címmel könyvet írt Pető erdélyi útjairól (Bukarest, 1972). A könyv segítségével azonosítsátok Pető aranyosszéki tartózkodásának színhelyeit. Ezekre a
napokra szervezzetek egy egynapos emléktúrát. Az egyes helyeken idézzétek fel a korabeli feljegyzésben
fennmaradt párbeszédeket.

219. A Pető család szobra és a szobrász,
Suba László

Táncsics Mihály (1799–1884)
Táncsics Mihály bakonyi jobbágycsalád sarja, takácsmester, majd segédtanító, író, a
francia polgári eszmények (liberté, égalité, fraternité), a reformkori szabadságeszmék (a
jobbágyság eltörlése) hirdetője, az 1848–1849-es forradalom egyik szimbóluma. Korában
merész eszméiért és magatartásásárt többször börtönözték be.
1830-ban gyalogosan országjáró útra indult „oly reményben, hogy [...] szótáromat illetőleg gazdag zsákmányra teszek szert.” Életpályám című emlékiratában idézzük: „Minő
eredménye lett fáradságomnak, hol volt, szógyűjtésemet illetőleg, bővebb aratásom, lényegtelen dolog lenne hosszasban előadnom, tehát inkább csak felsorolom a helyeket,

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
ARANYOS-VIDÉK ÉS AZ UTAZÓK

365

merre vettem utamat. Kolozsvárról Tordán, Egerbegyen (Aranyosszék), Marosvásárhelyen, Udvarhelyen, Csíkszeredán, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Brassón át.”
(Táncsics Mihály: Életpályám. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár. 1971)
Feladat. 1. A tankönyv függelékében szereplő térképre rajzoljátok be Táncsics Mihály útját. (Budáról
Debrecenbe utazott, ahonnan gyalogútja kezdődött, Nagyvárad, Bánffyhunyad érintésével.
2. Idézzétek fel, foglaljátok össze a történelmi tanulmányaitok, olvasmányaitok, könyvtári tájékozódás
során Táncsics Mihályról szerzett ismereteiteket. Tudjátok-e, milyen fordulatot hozott életében 1848.
március 15.?
Irodalom
Balogh Edgár – Dávid Gyula (szerk).
1981–2010 Romániai magyar irodalmi lexikon I–V. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Kriterion Könyvkiadó,
Kolozsvár–Bukarest
Bodrogi Enikő, M.
2003 Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Dávid Gyula – Mikó Imre
1972 Pető Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
Elek Tibor
2001 Székely János. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony
Gazda József
1982 Nagy Albert. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
Guzs Ferenc
2001 Balázs Ferenc, a szövetkezeti mozgalom apostola (XIX–XX.sz.). Romániai Magyar Közgazdász
Társaság. Kolozsvár. 201–300.
Gyimesi Éva, Cs.
1978 Lászlóffy Aladár vershelyzetei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXII. 1. 3–18.
Keszeg Anna
2011 Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok. Ráció Kiadó, Budapest
Keszeg Vilmos
1997 Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In: Balázs Ferenc Emlékkönyv. Népfőiskolai Füzetek.
EMKE–Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár. 25–34.
Killyéni András
2006 A kolozsvári sportélet életajzi gyűjteménye (1818–1918). Ábel Kiadó, Kolozsvár
Kiss Ferenc
2013 Kádár József, Dés városának és a Szamosok vidékének krónikása. Risoprint, Kolozsvár
Mikó Imre
1971 Az utolsó erdélyi polihisztor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
Mikó Imre – Kicsi Antal – Horváth Sz. István
1983 Balázs Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
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Olosz Katalin
2009 Ne mondd, anyám, főd átkának... Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896.
Rédiger Ödön gyűjtését Kanyaró Ferenc hagyatékából bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
Orbán János
2006 Egy főúri család temetkezőhelyének kialakulása a 18–19. században. Adatok a sáromberki Teleki
kripta építéstörténetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtártából. Új sorozat
I. (XI.) 205–224.
Veress Endre
1933 Gróf Kemény József (1795-1855). Erdélyi Múzeum XXXVIII. 4–6. 3–38., 129–158., 257–306.
Vita Zsigmond
1975 Jókai Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
Vlad, Ion
1986 Pavel Dan. Zborul frânt al unui destin. Dacia, Cluj-Napoca
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IV. fejezet
Hagyományok

Tematika: Hogy beszélnek Aranyos-vidéken? – Milyen volt az aranyos-vidéki viselet? – Milyen volt az
aranyos-vidéki lakóház? – Aranyos-vidéli szokások – Népballadák – Eredettörténetek, népmesék, igaztörténetek – Találósok és beugratók – Proverbiumok

Hogy beszélnek Aranyos-vidéken?

Harasztos szülötte, a nyelvész Murádin László vetette fel a kérdést, hogy vajon máig megőrizte-e az aranyosszéki nyelvjárás a székelységre jellemző nyelvi sajátosságokat. Van-e
sajátos aranyos-vidéki nyelvjárás? E kérdések megválaszolása érdekében 32 falura kiterjedő kutatást végzett. A kutatás során győződött meg arról, hogy a Torda környéki nyelvjárás nem a székely, hanem a mezőségi nyelvjárás részét képezi.

220. Viski Károly: A tordai nyelvjárás
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Milyen sajátosságai vannak a Torda környéki nyelvjárásnak?
Hangjelenségek:
– az a-zás: az o hang helyett a hang ejtése: abrancs, abrasz, asszany, szapara,
targanca, csupar, tudam, mozag, fogdas, Aranyas, boland stb.;
– az e-zés: a hangsúlytalan helyzetben lévő ö hang helyett e hang ejtése: szőres, büdes,
ökrek, sütek, köszen, köheg, döreg stb.;
– az Aranyos bal partján (Mészkő, Aranyosegerbegy) jellemző az á utáni o-zás: lámpo,
káso, házo, lásso stb. A folyó jobb oldalán (pl. Alsó- és Felsőszentmihály, Aranyosgyéres)
azonban ez a jellegzetesség nem érvényesül.
Szókészlettani sajátosságok:
A nyelvészet tulajdonképpeni tájszónak nevezi az irodalmi nyelvből hiányzó szavakat.
Aranyos-vidéki tájszavak: porzsaló ’szűknyakú ételhordó edény’, cicula ’gidó’, doroncs,
dorancs ’göröngy’, kóst ’takarmány’, vackar ’aprókörte’, patkány ’vakondok’, pocok, pocak ’ék’. Román kölcsönszavak: bács ’juhász’, berbécs ’kos’, turma ’juhnyáj’, döblec ’sütőtök’, panusa ’kukorica levele’.

Milyen volt az aranyos-vidéki viselet?

A helyi viselet kialakulását különböző tényezők teszik lehetővé. Ilyenek: a rendelkezésre álló nyersanyagok (kender, gyapjú, bőr, posztó), az anyagi tehetősség (csipkék, gyöngyök, ékszerek, selyem, bársony), a szépérzék, a specialisták (szövőasszonyok, szabók,
csizmadiák, szűcsök) megléte stb. A viselet hosszú időn keresztül való fennmaradása a
hagyománytiszteletnek, a viselet célszerűségének tulajdonítható. A viselet elsődleges szerepe a test védése az időjárási tényezőktől, a szennyeződéstől. Másodlagosan azonban
különböző jelentéseket ölthet magára: jelzi az egyén hovatartozását (nemét, életkorát,
szülőfaluját, társadalmi csoporthoz való tartozását); az eseményben betöltött szerepét
(menyasszonyi és vőlegényi ruha, gyászruha, alakoskodások a farsangtemetés, a fonóbeli maszkurázás idején); az egyén anyagi helyzetét (szegény vagy gazdag). A népviselet a
divattól eltérően lassabban változik. A viselet változásának állomásai: a népviselet csak
ünnepnapokon felöltött ruhává változik; a népviselet az emberi élet fordulópontjain felöltött ruhává változik (konrmáció, lakodalom, temetés); a népviselet szekrényben, múzeumban őrzött, már nem viselt régiséggé változik.
A tordai és az aranyos-vidéki viselet szinte nyomtalanul tűnt el szemünk elől. Egyes
darabjai régi fényképeken láthatók, illetve régi leírásokból ismertek. Szerencsésebb helyzetben vagyunk a torockói viseletet illetően. E faluban a viselet ünnepi viseletté változott,
amit konrmáció, lakodalom alkalmával öltenek fel, valamint a farsangtemetés napján e
viseletbe öltöznek az alakoskodó legények. A turisták érdeklődése szintén gyakran előcsalogatja a ládában őrzött viseleti darabokat.
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A férviselet darabjai. Tordán, 1848 előtt: kék magyar nadrág, szederjes dolmány,
szederjes spencel (pruszlik, mellény). Parasztok: kék anell ujjas, szürke condraharisnya (nadrág). Nemesek: kék nadrág, világoskék dolmány. Az 1850-es évektől a férak
divatosabb betlenkét hordtak, azaz hazai kávészínű condraposztóból készült magyar nadrágot és kabátot. Ezt az 1860-as években a zsinóros magyar öltöny váltotta fel.
Aranyosszéken, 1848 előtt: fehér harisnya, kék lájbi, gyolcs ing. A kék lájbi zsinórral volt kihányva (díszítve). Az ingnek gallérja nem volt, ujja borjúszájú, lobogós volt. A
nyakat hosszú fekete nyakravaló borította. A lábon kordován csizmát viseltek. A fejen
pörge kalapot hordtak. Téli ruhadarabok: aszajos condra szürke posztóból, fehét sapka báránybőrből. 1880-as évek: tordai készítésű, szürke vagy szederjes magyar nadrág,
csizma, rövid kabát, alatta mellény, visszahajtott gallérú fehér ing. A magyar nadrágot
felváltotta a francia pantalló.
Torockón: posztókalap (puha, gömbölyű, fekete, selymes széles posztókalap felhajtott
karimával; színes bársony szalaggal, piros bársony zsinórral keresztül kötve, elöl fényes
csat), ezt váltotta fel a Tordán készült széles karimájú, kerek kalap; télen báránybőr süveg
(a ataloké fehér birkabőrből készült, felhajtott karimával; az 1880-as években hosszú és
hegyes); régen az öregek fekete füles bőrkucsmát viseltek; fekete kordovánbőrből, helyben készült magyar csizma, felül kék selyem zsinórral beszegve, elöl kék selyem bojttal,
orra felhajló, hegyes, sarka magas, lábfejnél három ránc; lobogós ujjú, gallér nélküli ing,
gyolcsból vagy vászonból készítve, amit kieresztve viseltek, bőrből készült, hímzett virágmintával gazdagon díszített szironyozott övvel szorították derékhoz; a nyakravaló fekete
selyemkendő, majd házilag készített, csokorra kötött nyakkendő; bokáig érő bő magyar
gatya, fölötte feszes, fehér abaposztóból készült, színes posztóbevarrásokkal díszített harisnyanadrág; bőrrátéttel díszített bundalájbi; a zseb körül és elöl rókaprémmel szegélyezett ködmön; legfelül a posztóból készült, tarka rátéttel díszített condra; a házi díszítésű ruhadarabokat később felváltotta a gyári posztó ujjas és lájbi.
A női viselet darabjai. Tordán: derékig érő, tarka kartonból készült szűk ujjas; sima
szőrszövet vagy karton szoknya; az asszonyok fején fehér nagykendő, a menyecskéknek
fehér főkötő, a lányok viszont hajdonfőnt jártak.
Aranyosszéken: lányok: fersing, rövid lajbi, párta, térdig érő szalaggal díszítve; nők:
télen: sötét színű kartonból készült kurta zsubika; nyáron: csípőig érő, a nyak és mell között elöl és hátul ráncolt, derékig sima ujjas; vállban lobogós, kézelős ing, kivarrás nélkül;
a nők fején fátyolkendő, a menyecskéken fehér vagy fekete főkötő.
Torockón: olajos és selyem keszkenő; a nagyleányok fején tenyérnyi széles aranycsipkével borított, tarka selyem pántlikákkal díszített fekete bársony párta; a menyecskék fején tarka főkötő, fátyollal leborítva; hímzett ing, hozzávarrva a pendely; bőrből készült,
selyemmel hímzett bunda, a atal menyecskék számára fehér irhából, később posztóból
készítve; irhával szegett, piros zsinórdíszítésű, zöld posztó mellrevaló; sötétkék vagy fekete brassai posztóból készült sűrűn ráncolt palást; egyenes szabású, bárányprémmel
szegett mente; moldon ujjas; szoknyafélék: acélkék színű, bélelt, sűrűn ráncolt muszuly,
atalok számára piros és lila, idősek számára zöld és kék kockás moldon szoknya; gyolcs
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221. Torockói lány.
1950-es évek

222. Torockói menyecskék.
1930-as évek

223. Torockói fér
bőrködmönben és szűrnadrágban

fersing nagylányok és menyecskék számára; a pártás lány jobb oldalán, a menyasszony
elöl középen díszes, rojtos selyemkendőt, övbe való kendőt tűzött a selyem övbe; a szoknyákhoz viselt ruhák (kötények): kislányok számára olajos kásmirból készült, piros csipkével és aranysujtással szegett kicsiruha, nagylányok számára a fersinghez készült sötétzöld selyem vagy posztó, nagy hajtásokban ráncolt, zsinórral szegett csipkés ruha, a
muszulyhoz és a moldon szoknyához viselt aprómintás bársony ruha, a menyecskék és
az idős asszonyok számára készült olajos és szőr ruha. A női ruhát gombostűk, brossok,
kapcsok, gyöngyök egészítették ki.
A viselet részét képezte a hajviselet is.
A torockói férak hajdonfőtt nem jártak. A atalok hajukat elválasztották, az idősek
régen hosszú, befont hajat viseltek, utóbb rövidre nyírják, bal felöl választják el. A bajuszt
nem pödrik, rövidre nyírják. A torockói nők hajukat két fonatban hordták, a lányok leengedve vagy koszorúba csavarva, az asszonyok csomóba (kontyba) tekerve.
Az aranyosszéki lányok hajukat kétfelé választották, hátul egy fonatba fonták, pántlikával díszítették.
A tordai lányok a hajukat kétfelé fonták, a fonatot leeresztve viselték.
Feladat. Családi fényképeken kövessétek végig az öltözet változását. Szülőket, nagyszülőket megkérdezve írjátok össze a különböző korok fényképein látható öltözetdarabokat.
Beszélgessetek el az öltözet változását befolyásoló tényezőkről.
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224. Ünneplő pár.
A 20. század eleje. Torda

225. Ünneplő rokonok. 1950-es évek. Torda

226. Család ünneplőben. 1940-es évek. Detrehemtelep

371

372

IV. FEJEZET. HAGYOMÁNYOK

Milyen volt az aranyos-vidéki lakóház?

Az aranyos-vidéki telket régen lészás kert (kerítés) vette körül. Ez vesszőből font sövénykerítés, amelynek tetejére szalmát vagy földet tettek. Bágyonban már az 1880-as években
deszkakerítést építettek. A sziklás vidékeken (Csegez, Mészkő) kőkerítést építettek. A 20.
században a vesszőkerítés helyett általánossá vált a deszka használata. Az 1960-as évek
óta a kerítések sokszor betonból, téglából és vasból készülnek.
Az utca felől található az utcaajtó és a léces kapu. A régi utcaajtó deszkából készült
és zsindelyezett fedél borította. A tető a háztetőhöz volt hasonló, régebben pedig kúpos
alakja volt, azaz csúcsosan végződött. A szegényebb családok az utcaajtót szalmával fedték be. Az ajtófélfát vésett virágindával, tulipánnal, forgórózsával díszítették. Az utcaajtó
felső felét napsugarasan elhelyezett lécrátéttel díszítették. A szemöldökfára felirat is kerülhetett (pl. Kercsed).

227. Galambbúgos kapu Újtordában. 1914

Az utcaajtó mellett a ház felé beugró utcapad volt, a naptól és az esőtől védő eresszel.
A léces kapu sajátossága az, hogy csak egy szárnya van, a székelyföldi kétfelé nyíló kaputól eltérően. A lécek vízszintes, függőleges és rézsútos elhelyezése a díszítést szolgálta,
s falvanként eltérő lehetett. A kapu ősi formája a galambdúcos kapu volt, amely már a 19.
század végére eltűnt az aranyosszéki településekről.
A házat a kerítéstől virágoskert választotta el. Torockón a házak homlokzata közvetlenül az utcán van.
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228. Tordai utcaajtó. 1883
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229. Utcaajtó díszítése. Csegez. 1883

A lakóház hármas osztatú volt. Az elsőház az utcára nézett, a pitar (pitvar) volt középen, ezt követte a hátulsó ház vagy kamara. Az elsőházat alvásra, a pitvart ételkészítésre,
a hátulsó házat élelmiszerek vagy gazdasági eszközök tárolására használták. Az elsőház
két ablakkal nézett az utcára. A háztető meghosszabbításából nyerték a tornácot. A tornác máig változatos formában található meg. Általában a ház udvar felőli részét teljes
hosszában végigköveti. Előbb a nyitott tornác utca felőli részét bedeszkázták. Később,
már a 19. század közepétől az elsőházat szélesebbre méretezték, a tornácot is beépítve.
Ebben az esetben a tornác megrövidült, csupán a pitvar és a hátulsó ház előtt húzódott.
Kercseden és Harasztoson a tornác az elsőház és a pitvar előtt maradt meg. A ház fejlődésének egy másik típusa az, amikor mind az első-, mind a hátulsó ház szélesebb, tornác
csupán a pitvar előtt található. A tornác nyáron fekhelyül szolgált. Az itt elhelyezett szuszékban gabonát, a kanapéban ruhaneműt tartottak.
A ház végében egy helyiségből álló nyári konyha található. Ez a konyha Kercseden, Harasztoson és Bágyonban a kapuval szembe, az udvar végébe épül, mintegy az udvar lezárására. A nyári konyha egy helyiségből áll, a mezőgazdasági munkák idején itt történt az étkezés.
A ház szerkezete a következőképpen változott meg. Tordán és Torockón az első- és a
hátulsó ház egymás mellé került, a pitvar pedig a ház végébe. A nyári konyhának állandó
használata miatt a pitvar felszabadult, s hálószobává alakult át. A falusi házakban a nyári
konyha az öregek lakásává lépett elő.
A ház Tordán és olykor az aranyosszéki falvakban is kőből (favázas kőház) készült.
A falvakban gyakoribb volt a vesszőfonatos faház. A torockói ház gerendás faház volt. A
gyakori tűzvészek miatt, valamint az új építőanyagok megjelenésével magyarázhatóan a
felhasznált anyagok kicserélődtek.
A ház a 19. században zsindellyel volt fedve. Kémény hiányában a füst szelelőlyukon
távozott a padlásról.
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Az elsőháznak két ucára, egy udvarra nyíló ablaka van. A hátulsó háznak egy vagy két
ablaka van a kert felőli falán. A pitvarnak ablaka nincs, csak ajtaja. Hátra, a szomszéd
telek irányába nem nyílik ablak, legfeljebb egy kisablak. Tordán a tornác bezárása miatt
egy harmadik ablak is került az utca felőli falra.
Az ablaknak zsalugáterrel való beborítása Tordán terjedt el, később a falvakban is
megjelent. Torockóra a vastag deszkából vágott, az ablakot teljesen elfedő spaletta használata volt jellemző.
A pince az aranyosszéki falvakban a tornác végében nyílt, szája deszkaajtóval volt letakarva. Tordán, Torockón s egyes falvakban a pince szája az utcára néző ablakok alatt volt.
A házat az udvartól kerítés választotta el. A kerítésen belül egy alma-, körte- vagy
eperfa állt. Alatta asztal volt. Az aranyosszéki gazdaságokban a házzal szemben, az utca
közelében helyezkedett el a disznóól, ezt követte az istálló és a tyúkól. Az udvart a kerttől
a jármascsűr választotta el, mintegy lezárva az udvart. Ahol az udvar végében a nyári
konyha feküdt, ott a csűr a ház végében, annak folytatásaként foglalt helyet.
A ház közelében található a kút. A kutat régebben terméskőből rakták ki, utóbb téglából és betongyűrűből. A kút gárdját sövényből fonták, deszkából készítetették, téglából
vagy terméskőből rakták. A víz kiemelésére kereket vagy gémet használnak.
Feladat. Rajzoljátok meg a gazdaságotok alaprajzát. Tüntessetek fel rajta minden épületet, jelölve a bejáratokat és az ablakokat is.

Milyen bútorok voltak az aranyosszéki házakban?

A hagyományos bútorzat több mint száz éve eltűnt az aranyosszéki lakásokból. Amikor
Jankó János az 1880-as évek elején Aranyosszéken járt, csupán a torockói lakások bútordarabjait tartotta érdemesnek felsorolni.
Az elsőházban díszített, festett bútorok foglaltak helyet. Ezek a következők voltak: a
magas ágy, a festett láda , a padláda, a karos pad, az asztal, a saroktéka, a fogasok és
a tálasok. A magas- vagy vetett ágy a lakás dísze volt. Itt volt felhalmozva a család féltve
őrzött ágynemű készlete. A kulccsal zárható festett ládában a nők őrizték a ruházatukat.
A kis ókok alkalmasak voltak a gyöngyök, az okmányok és egyéb értéktárgyak tárolására. A padláda (kanapé) ülő- és fekvőalkalmatosság, ládája szintén alkalmas volt ruhák
tárolására. A karospad egyszerű ülőalkalmatosság. A saroktékában apró üveg- és porcelánedényeket tartottak. A fogasra a lakást díszítő bokályokat akasztották, a tálasra pedig a
csuprok és nagyobb edények kerültek. A szoba közepén asztal és szék állt. A bútordarabok
színes virágmintával voltak díszítve. Szintén a lakás dísze volt a falakat borító, festett falra való deszka. E bútordarabokat korábban Segesvárról szerezték be, később Torockón is
készítettek belőlük. A torockói bútorfestést az 1990-es években is felújították.
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230. Lakásbelső. Az elődök, családtagok képe
a falon. Mészkő

A szoba falidísze volt a kovácsoltvas óra, később a városról beszerzett ingaóra. Továbbá a falakra kerültek az olajnyomatok (sokszorosított festmények) (csata-, vadászjeleneteket, nemzeti hősöket, fejedelmeket, tájakat ábrázoltak), a katonaemlékek, a családi
fényképek, festmények és a berámázott gyászjelentők és halottbúcsúztató versek.
A hátulsó ház volt a lakószoba. Bútorai ugyanazok voltak, egyszerűbb kivitelezésben.
Ebben a helyiségben volt a fűtésre szolgáló épített kemence.
A pitvar vagy konyha a sütésre és a főzésre szolgált. A sütőkemencének három része volt, a sütésre, a főzésre és a szapulásra. A sütőkemence szájában gyűjtötték össze

231. Aranyosegerbegyi ház. 1930-as évek
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232. Festett pad. Torockó, 1893

233. Saroktéka. Torockó, 1854

a hamut. A száj felső része volt a füst elvezetésére alkalmas kémény. A főzésre szolgáló
tűzhely a 19. század végéig nyitott volt. A láng fölött az edényt vasmacskára állították. A
kemence szapulásra szolgáló harmadik része egy katlan, amelyre a szapuló üstöt helyezték. A lisztet régen sövényből készült, sárral tapasztott, majd véséssel díszített szuszékban tartották.

234. Régi sütőkemence

A megtermesztett kendert és a gyapjút az asszonyok felfonták, s a télen felállított osztovátán megszőtték. A szövést leghosszabb ideig Mészkőn és Csegezben folytatták. Az
asszonyok házilag szőtték meg a törülközőket, a konyharuhát, a lepedőt, az abroszt, az
ágyterítőt, az úrasztalterítőt, az egyes ruhadarabokhoz szükséges vásznat, a falvédőket,
a zsákvásznat. Ezek egyik részét gyapjú-, másik részét arany-, ezüst-, selyemfonallal, később fejtőfonallal hímezték. Hímzéssel díszítették a posztóból készült ruhadarbokat is.
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A leggyakoribb hímzésminták az álló- és futóliliomos, a régi és az új asztallábas, a
kis- és nagytányéros, a petrezselymes, uborkás, a kis- és nagykarikás, csigás, pávás,
kis- és nagykígyós, tölgyfaleveles, asztallábas, szegfűs, patkós. A hímzés két formája az
írásos vagy rámánvarrott és a szálánvarrott, szemes vagy inas varrás. A rámánvarrott
kézimunkák mintázatát a vászonra másolták, majd ezt rámára feszítették, s lapos hímzéssel hímezték. A szálánvarrott kézimunkák mintázatát szálszámolással és fonottöltéssel
varrták ki. A hímzésben felhasznált gyakori szín a piros és a kék.
Torockón a díszes öltözet (főkötő, gyereking, kötény, párta, ing) és ágynemű (lepedő,
paplanlepedő, asztalterítő) díszítőeleme volt a csipke is, helyi szóval a batyikó. A csipkeverés feltételezhetően korán, a 16–17. században jelent meg. A csipkéhez szükséges anyagok a fonal, a cérna, a fejtő, a hárász, a selyem és az aranyszál. A csipkék színe leggyakrabban a piros és a fekete volt.
Feladat. 1. Készítsetek felmérést Egy lakás tárgyai címmel. 1. A tárgyak összeírásánál kövessétek a lakás
szerkezetét: a. Az előszoba tárgyai, b. A konyha tárgyai, c. A hálószoba tárgyai, d. A fürdőszoba tárgyai. 2.
A tárgyak összeírásánál tudakoljátok meg a lakásban lévő tárgyak eredetét: a. Örökölt tárgyak, b. Vásárolt
tárgyak, c. Ajándékba kapott tárgyak. 3. A tárgyak funkciói: a. Lakberendezés tárgyai, b. Díszítő (ajándék-) tárgyak, c. Használati tárgyak (öltözködési, tisztálkodási, étkezési és ételkeszítési tárgyak, alvás és
pihenés tárgyai). 4. A családban közösen és egyénileg használt tárgyak.
2. Írjatok dolgozatot Egy tárgy élettörténete címmel. A dolgozatban kövessétek végig a tárgy megalkotásának, használatban létének, utóéletének történetét. Térjetek ki a tárgy használatának helyszínére, a
tárgyat használó családtagokra, a tárgy felhasználásának funkcióira.

235. Polgári lakás az 1930-as években, Torda

236. Torockói házak
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Aranyosszéki szokások

A szokás olyan viselkedési esemény, amelyet ugyanazon helyzetben (tér, idő, alkalom)
ugyanazon személyek ismételten felújítanak, megismételnek, illetve amelynek szerepeit
újabb és újabb személyekre osztják ki. Ennek következtében ugyanabban a helyzetben
különböző személyek többnyire hasonlóan, a szerepük által előírt módon viselkednek. A
hagyomány ezáltal biztosítja egy közösség együvétartozását, egyetértését, megkönnyíti az
egyének viselkedését adott helyzetekben.
1. A szokások egyik csoportja a kalendáris év szerkezetére épül rá. Ezeket nevezzük a
kalendáris vagy jelesnapi szokásoknak. A szokás összefüggésben van
– a vallással (vallásos ünnepek),
– az égitestek járásával és az időjárás eseményeivel (nap- és holdfordulók),
– a vegetációról és állatokról való tudással (pl. aratóünnepek, szüret, növények, állati
eredetű anyagok felhasználása különböző ünnepi szokásokban),
– a közösség tagjairól való tudással (névnapok, évfordulók),
– az ősökről való tudással (hogyan ünnepeltek az őseink).
A kalendáris szokások évről évre ismétlődnek, ezáltal lehetőséget nyújtanak új személyek, atalok stb. szokásban való részvételére, a szokás elemeinek megtanulására, begyakorlására.

237. Sinfalvi búcsú, 2009

238. A sinfalvi templom
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Az ünnepi szokások közé tartoznak a helyi szokások (pl. a sinfalvi búcsú), az emlékünnepek (pl. március 15., egy település alapításának, egy templom felépítésének megünneplése), a családi ünnepek (névnap, házassági évforduló).
2. A szokások másik csoportja a mindennapok tartozéka: ide tartoznak az étkezés, az
öltözködés és tisztálkodás, a beszélgetés, a munkavégzés, a szomszédolás, a köszönés stb.
szokásai.
3. A szokások egy harmadik csoportját átmeneti rítusnak, az emberi élet fordulójának nevezzük. A szokások e csoportja az emberi élet fordulópontjaihoz kötődik. Ilyenek:
a keresztelő, a konrmáció, a ballagás, a katonák rukkolása, az esküvő, a nyugdíjba vonulás, a temetés.
A szokások több elemből szerveződnek egységbe. Ilyenek:
– rituális szövegek, szokásszövegek előadása (párbeszéd, éneklés, ima, szavalás) (pl.
a konrmációi kikérdezés, húsvéti locsolóvers, karácsonyi kántálóének, újévi jókívánság, névnapi köszöntőlap, menyasszonybúcsúztató vers; zajkeltés stb.);
– rituális, ünnepi öltözet (pl. menyasszonyi ruha, gyászruha, a torockói farsangi felvonulók öltözete, ballagóruha stb);
– rituális, ünnepi ételek elfogyasztása (pl. úrvacsora, a temetést követő tor, lakodalmi étkezés, húsvéti bárányhús, karácsonyi kalács, disznótoros kóstoló szétküldése,
vendégek megkínálása étellel-itallal, szilveszter éjszakai pezsgő stb.);
– rituális cselekvések elvégzése (tánc, utcán való vonulás, ünnep előtti takarítás, szeplő lemosása stb.);
– a tér használata, kiemelkedő helyek felkeresése (templomlátogatás, temetőlátogatás, a nász, a temetési menet vonulása.
Feladat. Hasonlítsátok össze családotok hétköznapi és a vasárnapi szokásait az alábbi szempontok alapján:

Étkezés

Öltözködés
Helyszín
Társadalom

Hétköznap

Vasárnap

kevés
egyszerű ételek
rendszertelenül
egyedül
egyszerű (munka)ruha
munkahely, családi ház
munkahelyi kollegák, családtagok

sok
ritka, nom ételek
megadott időpontban
együtt
ünnepi ruha
templom, temető, üdülőhely
vendégek, meghívottak, jóbarátok

Jeles napokhoz kötődő szokások
Vízkereszt napja a vidékünk katolikus lakossága számára az évkezdő szertartások egyike.
Míg karácsonykor és újévben a gyerekek, az ifjak és a hozzátartozók részéről hangzanak
el a következő évre vonatkozó jókívánságok, ezen a napon kerül sor az egyházi elöljárók
látogatására, a házszentelésre. A plébános és a kántor látogatása minden családban ki-
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emelkedő eseménynek számít. Tordán, Sinfalván a protestáns családok is várják a házaló
csoportot. A szenteltvíznek és a házban elmondott imának purikáló hatást tulajdonítanak. A kántor színes krétával a bejárati ajtóra írja a GMB (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) betűket és az évszámot. A feliratot egy éven keresztül az ajtón hagyják, óvó-elhárító
hatása miatt. Ugyancsak az év első heteiben kerül sor a református lelkész rendszeres
évi látogatására. A lelkész a Bibliából olvas, együtt imádkozik a háziakkal, tájékozódik a
családban történt események felől.
A húsvét egyidőben vallásos ünnep és tavaszkezdő szokás.
Harasztoson sajátos szokás, a szentsír állítása őrződött meg a falu katolikus lakosságának körében. Nagypénteken a harangozó a katolikus templomban, a hátulsó oltár
asztala alatt állítja fel és díszíti ki a Krisztus sírját jelképező barlangszerű sírt. Elébe tálcát
tesz, amelyre a látogatók pénzadományt helyeznek.
A húsvéti előkészületek részét képezi az ünnepi ételek (báránysült, sóskaleves,
töltöttkáposzta, kalács) előkészítése. A gyerekek számára az előkészítését jelenti a locsolóvers kiválasztása, betanulása. Ebben a szülők és a nagyszülők segítenek a gyereknek.
A falusi verselgetők is szívesen teljesítették a atalok kérését. A templomi ünnepségen
elmondott, a lelkész által kiosztott versek is rövid időn belül bekerülnek a locsolóversek
repertóriumába. A szokás kiemelkedő elemei: templomlátogatás, a lányok, a közeli nőrokonok meglátogatása, a atalok tánca. A húsvéti ünnep a következő szerepeket tölti
be: az ünnep vallásos tartalmának (Krisztus feltámadása) felelevenítése (templomi prédikáció, szentsírállítás, művész- és dokumentumlmek, újságcikkek, a vallásos tartalmú
locsolóversek); tavaszköszöntés (a virágokra, apróállatokra utaló locsolóversek, a húsvéti
köszöntőlapok ábrázolásai, a legények mellébe tűzött virágszálak, a vázába tett virágcsokor); a rokoni és baráti kapcsolatok felvétele; szórakozás (vendégeskedés, tánc).

239. Húsvéti tojás, Torda
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Feladat. 1. Előzetes tájékozódás, adatgyűjtés útán írjatok dolgozatot A húsvét megünneplése településemen/családomban címmel. Az adatgyűjtés során térjetek ki az alábbi szempontokra: az előkészületek
(a nagytakarítás, az ételek elkészítésének, beszerzésének rendje; a tojásfestés ideje és módja); az ünnep
lefolyása (virágvasárnapi, nagypénteki, szombati, ünnepnapi szokáselemek); a locsolás (mivel locsolnak
ma, mivel locsoltak régen; ki, kihez, kivel látogat el; hogyan zajlik le egy locsolás; milyen párbeszédek
hangzanak el; kit mivel kínálnak meg a háziak); a locsolóversek (honnan választják, ki mondja el); milyen munkákat végeznek, milyen munkákat nem végeznek az ünnepnapokon; húsvéti ételek és italok; a
lakásban elhelyezett húsvéti szimbólumok (tojás, sütemény, virágcsokor, húsvéti képeslapok, húsvéti ág,
sarjasztott búza stb.); hogyan ünnepel egy fér, hogyan egy nő; hagyományos és új húsvéti ételek.
2. A locsolóverseket gyűjtsétek össze egy közös füzetbe, feltüntetve a gyűjtés évét, az adatközlő
nevét, születési évét, kitől tanulta a verset, kinek tanította meg. A versgyűjtemény alapján válasszátok
ki a locsolóversek ismétlődő motívumait (virágok, állatok, erdő, lányok, hervadás-virágzás, keresztfa,
feltámadás stb.).

Kacagó tavaszban, madarak dalával
Köszöntelek, kislány, illatos virággal.
Minden kicsi szirma szeretett meg hála.
A szívem kertjében szedtem bokrétába.
(Torockószentgyörgy, B. András, Imreh Lajos gyűjtése)
Öntözni jöttem, illatos vízzel,
Örömhírt mondani igaz, tiszta szívvel.
A lélek nem halt meg, él a sír felett is,
Krisztus feltámadott, boldog ünnepet.
(Egerbegy, Cs. Ida sz. 1950)
Kelj fel a párnádról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ.
Megöntözlek téged az ég harmatjával,
Teljen a tarisznyám szép piros tojással.
(Alsó- és Felsőszentmihály, V. Ilona sz. 1944, Ősz Ilona gyűjtése)
Húsvéti harangok hatalmasan szólnak,
A halálból feltámadott dicsőséges úrnak.
Húsvéti harangok azt hirdetik messze,
Akik hisznek, feltámadnak az örökéletre.
Ezzel az örömmel szaladtam én ide,
Mely fáradságomnak egy piros tojás a bére.
(Alsó- és Felsőszentmihály, F. Ferenc sz. 1956)
Itt van a kikelet,
Elmúlt már nagypéntek,
Midőn az Úr Jézus
Keresztfán szenvedett.
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Itt van Szűz Mária,
Jézus édesanyja,
Ő a szent át
Zokogva sirassa.
Tudjátok-e lányok,
Mért jöttem hozzátok?
Hogy a piros tojást
Párjával osszátok.
(Tordatúr, A. Árpád sz.1967)
Dicsértessék Jézus a magas mennyekbe,
Ki ma föltámadott oly nagy dicsőségbe.
Kínhalált szenvedett megtöretett teste,
Ámde föltámadott és nem lett örök veszte.
Ma van hát az a nap, melyen feltámadott,
Nagy ellenségen diadalmaskodott.
Megmutatta nekünk, bűnös embereknek,
Hogy az Isten ellen ők hiába tesznek.
Ó, édes Jézusom, ki ma feltámadtál,
Nagy ellenségen diadalmaskodtál,
Engedd, hogy e háznak minden egyes tagja
A feltámadásból a részét megkapja.
Annak emlékére, hogy szenvedtél sokat,
Pirosra festik a fehér tojásokat.
Mi pedig, kertészek, ide azért jöttünk,
Minden virágszálat tojásért leöntsünk.
(Kercsed, F. Miklós sz. 1921)
Vagyon itt egy szép virágszál,
Ki, tudom, hogy öntözést vár.
Mert víz nélkül minden virág,
Úgy tudom, hogy elszáradna.
De hogy ő soká viruljon,
Szép orcája hogy piruljon,
Megöntözem én friss vízzel,
Csak fogadja el jó szívvel.
Öntözésem jutalmául
Egyebet én nem kívánok,
Egy pár szépen megírt tojást,
Mit a kisleánytól várok.
Adjon isten sok húsvétot,
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Örömben és egészségben,
Jusson egykor szerencsésen
A házasság szentélyébe.
(Aranyosrákos, N. Béla sz. 1925)
Álmomban egy tündér
Elvitt egy szép kertbe,
Aranyágon aranyvirág
Hervadozott benne.
Kelyhén friss harmatot
Nem láttam gyöngyözni,
Aranyágon aranyvirág,
Meg szabad öntözni?
(Sinfalva, K. József sz. 1962)
Rózsafa tövéből rózsavizet hozok,
Az lesz a legszebb lány, akit meglocsolok.
Az illatos víztől megnőnek a lányok,
Zsebembe elférnek a piros tojások.
(Torda, B. Levente sz. 1973)
A gazdától bocsánatot kérek,
Hogy háza ajtaján hívatlan belépek.
Jövetelem okát elmondom én bőven,
Egy szép szál virágot láttam kiskertemben,
El akar hervadni,
Meg szabad öntözni?
(Bágyon, N. Rozália sz. 1970)
Május elseje tavaszköszöntő ünnep. Az elsejére virradó éjszakán a legények csoportosan zöldágat állítanak a lányok kapujára. Az a lány, akinek haragosa van, reggel pelyvát,
fűrészport vagy csupaszkórét találhat a háza előtt. Virradat után a falu izgatottan veszi
számba, ki érdemelte ki a zöldágat. Ezen a napon a atalok, helyenként a családok a közeli erdőbe mennek kirándulni.
Régen ez a nap az állattartó gazdák számára is ünnepnap volt, az állatok (juhok) kihajtásának napja. A juhásztársulatok ilyenkor állapították meg az egyes gazdák tejrészesedését. (Az állatok kihajtásának másik napja Szentgyörgy, április 24.) A tejhaszon biztosítása
érdekében az állatokat vízzel locsolták le.
Feladat. Gyűjtsetek adatokat a zöldágazás és az állatok kihajtásának szokásához.
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A szövetkezetesítés előtti időben hagyománya volt az aratóünnepségnek. Erre az
aratás befejezésekor került sor. A legszebb kalászokból búzakoszorút kötöttek, amit az
énekszóval vonuló atalok hoztak be a faluba. A menetet az utcákon vízzel locsolták le, a
következő évi búzatermés biztosítása végett. A koszorút a gazdának adták át vagy a templomban helyezték el. Az aratóünnepség fennmaradt, vallásos része a templomban zajlik,
az újkenyér ünnepe formájában.

240. Aratókoszorú. Gerendkeresztúr, 2005

Feladat. Gyűjtsetek adatokat az aratóünnepel kapcsolatban.

241. Torockói váltóeke. 1900
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A nyárvégi, őszi betakarítások végeztével sűrűbbé váltak az ünneplési alkalmak.

242. Szüret. Újtorda, 1935

November elsejét a környéken általánosan a halottak napjának nevezik. Ez a nap a
halottakra való emlékezés, a temetőlátogatás napja. Ilyenkor a távol költözött családtagok
is hazalátogatnak, s ily módon a nap az együttlét, a találkozás, a rokonlátogatás napja is.

243. Halottak napi világítás a temetőben. Ótorda, 2008

A november elsejét megelőző héten, legkésőbb a halottak napjának reggelén minden sírt
újra megtisztítanak. Az őszi fagytól féltve őrzött virágok kihordása délután történik meg. Az
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egyedül élő idős nők kora délután megvilágítják a sírokat. A családok nem sokkal szürkület előtt mennek ki a temetőbe. Rendre feldíszítik a sírokat, meggyújtják a gyertyákat,
hogy mire beesteledik, a fény megvilágítsa a sírt. A temetőben Isten nyugtassa, A Jóisten
nyugtassa meg formulával köszöntik a jelenlévőket. Hosszasabban mindenki legközelebbi,
vagy a legfrissebben elhunyt hozzátartozója sírjánál tartózkodik. A világítás újra alkalmat
biztosít a halott elsiratására, a halottért való imádkozásra. Ahol szokásban van a temetőben
végzett hivatalos istentisztelet (Mészkő, Detrehemtelep), a szertartást ki-ki ennél a sírnál
hallgatja végig. Aranyosrákoson, Torockón, Torockószentgyörgyön a lelkész nem vesz részt
a viágítási szertartáson. Annak befejeztekor viszont a templomban a naphoz megválasztott
igéből induló prédikációt tart. Itt a világításnak az istentisztelet kezdetét jelző harangszó vet
véget. Felvincen a templomban zajló istentiszteleten a lelkész felolvassa az utóbbi év alatt
elhunytak névsorát, s a temetésükön felhasznált textust. Torockószentgyörgyön Sándor Bálint unitárius lelkész minden évben halottakra emlékező verset írt, amit vagy atal lány, vagy
menyecske olvasott fel a világítást követő teplomi szertartás keretében. Aranyosgerenden
újkeletű szokás szerint a második világháború áldozatainak sírjai között gyűlnek össze a jó
hangú énekesek, s a lelkész irányításával néhány zsoltárt énekelnek. A háborús frontokon
eltűntek nem rendelkeztek sírjellel. Az ő, akárcsak a távol elhunyt hozzátartozók emlékére
az ablakban vagy a tornácon volt szokás gyertyát gyújtani. Ugyanígy világítottak azok az
öregek is, akik világítás napján már nem tudtak kimenni a temetőbe.
A hidegek beálltával kezdetét veszi a disznóvágás. Hagyományosan Disznóölő Szent
András napja (november 30.) jelentette a disznóváságok kezdetét.
Az állat lefogására összehívott szomszédokat és a mészárost pálinkával illik megkínálni. A mészáros ezekkel a szavakkal gyelmezteti a késlekedő háziasszonyt: – Fáznak
a kezeim, nem vág a kés. A férj így szól rá a feleségére: – Bözsi, gyere ki az üveggel, me
neked nem mutassa meg a szalannát.
Az ilyenkor fogyasztott italt így koccintják el: – Na, használjátok egészséggel. Na,
most má a kés is jobban vág. – Szerencsét a friss húshoz.
Aranyosegerbegyen a 20. század első felében szomszédok, rokonok látogatták meg a
disznótoros házat. Tréfás beköszöntőkkel léptek a házba.
Tudjuk, hogy disznót öltetek,
Kolbászt, májast töltöttetek,
Egy jó üsttel megsüssetek,
S azzal megvendégeljetek.
Vagy:
Kolbász, májas nyársra szálljon,
A vendégre mindig várjon.
Gazda uram leányával
Sorra kínáljon. (Péter Károly feljegyzése)
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A kóstoló szétküldésével a rokonsággal és szomszédsággal való kapcsolattartás igénye
fejeződik ki. A füstölt kolbász, húsok és a szalonna fogyasztása a tél végétől a vágómajorság felcseperedéséig válik intenzívvé.
A téli fonó végleg az idősek emlékezetébe költözött. 1960-ig, a kendertermesztés kimaradásáig téli estéken a leányok és az asszonyok fonni és kézimunkálni a szomszédságban gyűltek össze. 9–10 óráig dolgoztak. A fárasztó munka szüneteiben a fáradt izmokat
felfrissítő játékokra került sor.
A fonókba bekérezkedő legénycsoportok tréfás, élcelődő hangon szórakoztatták a
nőket. Aranyosegerbegyen versben szórakoztató tanácsokat osztogattak a nőknek. A női
rendetlenséget, gondatlanságot ironizáló hang feltehetően élénk gyelmet és hatást váltott ki a hallgatóság köréből.
Vártatok-e vagy sem, én azt nem tudhatom,
De azért előre tinéktek elmondom.
Olyan ckó mint én nem mindenütt terem,
Ezt fenntartom mindig, és mondani merem.
Sokat jártam, tudok sok-sok jó újságot.
Láttam szamárháton járni uraságot.
Éppen azért van egy néhány jó tanácsom,
Ha meghallgatják, én bizony nem bánom.
Ahol lompos ebet találsz az udvaron,
Borzos szőrű macskát tűzhelyen, sodulyon,
Szennyes, mocskos vánkost, lepedőt az ágyon,
Higgyétek el, hogy ott keringő az asszony.
Hol reggelig alszik az anya az ágyba,
S mellette a lány, és senki nem bánja,
Reggel megmosdatlan a kenyeret vágja,
Olyan lesz a lány is éppen, mint az anyja.
Amelyik gazdasszony a tálát akkor mossa,
Amikor már megfőtt a sótalan kása,
Az asztalhoz ülvén tányérját surolja,
Annak az edényét ne vidd el a torba.
Amelyik lány pedig a tehenet akkor feji,
Amikor más ember a csordába űzi,
A tejszűrőt pedig a pad alatt keresi,
Nem kár érte, hogyha a legény kerüli. (Lejegyezte Péter Károly)
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Az ajtóba érkezett fársángosokat a kéreztető kéreztette be. – Valami fársángosakat
kísérek, béengedik-e, szívesen fogadják-e őket. – Szívesen fogadjuk, jöjjennek be.
A kecskének, terhes asszonynak, atal párnak öltözött legények és atal házasok megijesztették, megtréfálták és megtáncoltatták a nőket. A cigányok és a betyárok táncoltak,
az ördög helytelenkedett, az ágyra ugrált fel, bekormozta a jelenlévőket, a vénkisasszonyok siratták a pártában maradásukat. A maszk felismerhetetlenné tette a beöltözött személyeket. Kilétük mindvégig rejtély maradt. Ha a fonó asszonyok megpróbálták lerántani
az álarcot, a bekéreztető pálcájával ráütött a kíváncsiskodó asszonyra. A tréfálkozás gyakran a maszkurások jelmezéből indult ki. Tánc, tréfálkozás közben a maszkurások végig
helytelenkedtek. Kiborították a vederben behozott ivóvizet, fával tömték meg a kemencét,
borst, paprikát szórtak a kemencére.

244. Farsangi alakoskodás:
jelmezbál. Torda, 1990-es évek

A farsangot Kövenden, Aranyosrákoson, Bágyonban a húshagyókedden tartott farsangtemetés zárta. A szertartás a falut nyílt játszótérré alakította, ahol az egész falu lakossága jelen volt. Az aktív szereplők a falu ataljai voltak, jelmezbe öltözve. Kövenden
a menetet a fehér gatyát, fekete lájbit, árvalánnyal díszített kalapot viselő betyárok nyitották meg. Kezükben ostor volt, ezzel csattogtattak. Őket a pap és a kántor, majd az ördög követte. Fekete ruhát viselt, hosszú farkot, kilógó piros nyelve volt. Az ördög egy kis
szekérben a farsang koporsóját húzta maga után. A koporsót a zokogó, fatuskót vonszoló
vénlegény és vénlány követte. A menetet a cigányok, a zenészek és a kéregetők zárták. A
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menet folytonosan provokálta a kapuba kiállt családtagokat. A kéregetők összegyűjtötték
a pénzből, italból, kalácsból, tojásból, kolbászból álló adományokat. Mindezt az esti közös
összejövetelen fogyasztották el.

245. Torockói farsangtemetés

246. Farsang Döme temetése Torockón

A fonók megszűnésével a farsangtemetés is megszűnt. Kivételt Bágyon, Torockószentgyörgy és Torockó képez. A turisták Torockó iránti érdeklődése a torockói farsangtemetést új funkcióban állandósította.
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A Farsang Döme koporsóját szállító menet vasárnap délben indul el a falu központjából, a községi kultúrotthon elől. A menetet a fehér gatyába, piros mellénybe öltözött, kalapos betyárok nyitják és zárják. A kezükben lévő ostorokkal sűrűn pattogtatnak, ezzel
jeleve a menet előrehaladását. A pattogtatás egyúttal virtuskodó, erőt togtató játék is a
legények részéről. Az utánuk haladó muzsikusok népi és műdalok dallamát húzzák. Torockón a pap és a kántor fekete ruhát, fekete kalapot visel. A pap vállára palástot helyettesítő ágytakaró, a kántor szemére szemüveg kerül. Mindkettejük kezében imádságos,
énekes könyv van. Nyomukban a hajdani torockói viseletbe öltözött vőlegény és menyasszony, a századelő polgári öltözetét viselő úr és kisasszony, majd néhány huszár halad. Ezután következik a szamár vontatta taligára tett farsangi koporsó. Ezt követik a
vénlánynak öltözött, fatuskót húzó, fel-felzokogó legények. A menet körül ördög, cigány,
zsidó, halál rohangálnak, ijesztgetik a bámészkodókat, bekormozzák a nőket. Ezért a
menet és a közönség hol összekeveredik, egymásba folyik, hol eltávolódik egymástól.
A közönség közé befurakodó, korommal bekent, hammas zsákot hordozó alakoskodók
szétriasztják a nyugodtan bámészkodó csoportokat. Torockószentgyörgyön a farsangi
menet összetétele: 8 betyár, pap, kántor, menyasszony és vőlegény, 4-5 torockói pár, a
Farsang Dömét húzó pár, részeges pár, vénleányok, 5-6 ördög, kutyapecér, bohóc és a
töltött zsák.
A menet, nyomában a bámészkodókkal bejárja a község utcáit. 200 méterenként, utcasarkoknál meg-megállnak, a pap tréfás fohászt mond, a kapuban állók számára hallhatóan megjegyzést tesz az utca tisztaságára, az épületek állapotára, az utca lakóira vonatkozóan. A betyárok itt hangosabban csattogtatnak. Ez idő alatt az adománygyűjtők
átveszik a háziak által előkészített adományokat, a maszkurások megfutamítják a gyerekeket, lányokat, nőket. A menet nyomában tóduló idegenek, bámészkodók a helybéliek
számára szintén látványosságot jelentenek. A kamera, a fénygépezőgép szintén a kapuba
való kiállásra ösztönzi a családtagokat.
Két órányi falujárás után a felvonulók a falu központjában lévő csorgóhoz térnek viszsza. Az alakoskodók a pap és a kántor köré csoportosulnak. Közelükben, hátuk mögött
helyezkednek el a kíváncsi falubeliek. Velük szemben, a vályúk körül, a lejtőn szóródik
szét az olykor néhány száz, több ezer turista.
A nap kulcsfontosságú eseményét, a temetést a pap és a kántor cerebrálja le. A prédikáció 25-30 strófából álló verses szöveg, amit a pap egy nagy füzetből olvas fel. A kántor
meg-megismétli egy-egy sorát, kommentárt fűz hozzá. A pap olykor megáll a felolvasásban, hogy az alakoskodók valamelyike, forgatókönyvszerűen, hatáskeltő megjegyzését lehetővé tegye. Részegek kurjantásait, a vénlányok és vénlegények sírását imitálják.
A prédikáció a temetési szertartás paródiája. A Farsang Dömében megszemélyesített
farsangot búcsúztatja el. A vers jóval a farsang eltemetése előtt elkészül. A falu ataljai
egy bárban gyűlnek össze egy kijelölt időpontban, s megegyeznek abban, hogy a prédikáció mit tegyen szóvá. A szöveget valamelyik, a versírási hagyományokat ismerő személy
segít megírni. A vers nagyobb részét a faluban az utóbbi években történt események, botlások számbavétele tölti ki. Tulajdonképpen a falu szájaként szólal meg, főleg az egész
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települést érintő rendelkezéseket (országos törvények, a polgármesteri hivatal rendelkezései, politikai események, közintézmények) teszi szóvá és bírálja. Bírálatot mondanak a
falu elöljárói, az intézmények, a falu lakosai, olykor az ország, az RMDSz vezetői fölött.
Karácsony estéjén a férak és a legények, az 1970-es évektől a legényekből és leányokból álló csoportok kántálni indulnak. Vallásos énekekkel köszöntik fel a falu elöljáróit
(tanítónő, pap), valamint a szomszédokat, rokonokat és a lányos házakat. Ünnep első
napján a gyerekek rigmust mondani járnak.
Karácsony elsődlegesen vallásos ünnep. Krisztus születésének szertartásosan megjelenített (a házaknál vagy a templomokban bemutatott betlehemes történetek), előadott
(szavalt, énekelt) eseményei, a keresztény szimbolika (karácsonyfa, gyertya, köszöntőlapok ábrázolásai), akárcsak húsvét esetében, az újtestamentumi előtörténéseket idézik fel.
A kántálóének után elhangzó beköszöntők egyik része szintén a betlehemi eseményeket
idézi fel, a megváltó születéséért örvendezik. A karácsony első napjának reggelén házaló
gyerekek által elmondott versek egyik része Krisztus születésének körülményeire, vallásos jelentésére utal.
A 20. század kezdetén a betlehemes játék bemutatása általánosabb volt. Idős adatközlők szerint a két világháború közötti korszakban Tordán, Aranyospolyánban, Tordatúrban
házaló betlehemes csoportok mutatták be a betanult jeleneteket. A csoportot egy hírnök
vezette, kéreztette be a házba. Boldog ünnepet kívánt a családnak, s Betlehemből érkezett
seregnek nevezve magukat engedélyt kért a betlehem bemutatására, az örömhír elmondására. A bekérezkedő betlehemeseket sosem utasították el. Az utóbbi években a betlehemezés a plébános és a kántor irányította templomi formájában él. A betlehemezés
Torockón a konrmáció előtti korosztály ünnepköszöntése. A csoportot egy szülő hívja
össze és irányítja a próbákat. A többi településen a protestáns felekezeteknél a templomi
betlehemezést a versmondás helyettesíti. Tordán karácsony szombatján, falvakon karácsony első vagy második napján a 4-12 éves gyerekek közreműködésével kerül sor szülők,
nagyszülők jelenlétében a pap által összeállított verses és énekes műsorra, a szereplés
után pedig a szülők által megrendelt és zetett, a lelkész és a szolgálatkész hívek által
összeállított csomagok szétosztására. A karácsony eseményeinek másik vallásos fókusza
az első nap délelőttjének templomi szertartása. A vallásos funkciót viseli magán az a terebélyes diskurzus, amely a karácsonyt megelőzi és végigköveti a médiában.
Karácsony első napjának reggelén magányos vagy 2-3 tagú csoportba szerveződött gyerekek járták végig a falut. Elsősorban a szomszédokhoz, közeli rokonokhoz kopogtak be.
Ünnepet köszöntöttek, boldog karácsonyi ünnepet kívántak. – Szabad rigmust mondani?
– kérdéssel kértek engedélyt a versmondásra. Húsvéthoz hasonlóan a gyereklátógatókat
ezen a napon sem ültették le. Sütemény helyett az erre az alkalomra félretett gyümölcsből
kínálták meg őket, s gyakran pénzzel honorálták az ünnepköszöntést.
Karácsony ünnepének részei: az adventi vallásos előkészületek (templombajárás,
imádkozás, adventi koszorú készítése); a karácsonyi előkészületek (takarítás, ételkészítés); a kántálás; a rigmusmondás; a karácsonyi rokonlátogatás; templomlátogatás; ünnepi ételek fogyasztása (töltelék, kalács); karácsonyi bál.
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Feladat. 1. Előzetes adatgyűjtés alapján írjatok dolgozatot A karácsony megünneplése településemen/
családomban. A dolgozat megszerkesztésében érvényesítsétek a következő szempontokat: az ünnepi előkészületek; karácsonyi ételek és italok (az ételek előkészítése, fogyasztásának ideje; hagyományos és új
ételek); a kántálás (az éneklés begyakorlása, a csoport összetétele; az útvonal, a meglátogatott személyek/családok; a kántálók megkínálása; a beköszöntő vers); a karácsonyfa díszítése; ajándékok; templomi
ünnepség; rigmusmondás; karácsonyi bál; karácsonyi rokonlátogatás. A karácsonyi szokásból kimaradt
szokáselemek; új szokáselemek.
2. A karácsonyi rigmusokat, köszöntőverseket és kántálóénekeket gyűjtsétek füzetbe. Tüntessétek fel
az adatközlő adatait, a szövegre vonatkozó adatokat (éneklik/mondják-e még, ki honosította meg stb.).

A téli névnapok. A Sándor, István, József, Antal, János nevet viselő férakat külön gyelem illette meg. Várfalván és Aranyosrákoson sok fér viselte a Károly nevet. Ezért szokásban volt a Károly-bál megtartása. Névnapjukon a szomszédok és a rokonok összegyűltek,
borral köszöntve fel az ünnepeltet. Az 1950–1960-as évekig általános gyakorlat volt, hogy
egy cserépedényt vagy mázas fazekat hamuval megtöltöttek, csendben megközelítették az
ünnepelt házát, s az edényt a küszöbhöz vágták, hogy megrémítsék a háziakat.
A köszöntés már az ajtóban elhangzott: – Isten éltesse a Jánosokat! Tréfásan így köszöntötték az ünnepeltet:
János napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon,
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson. (Bágyon, B. Mihály sz. 1922)
Ahol a faluban cigánybanda működött, az ünnepelt felköszöntéséhez zenészeket fogadtak.
A házba belépő látogatók a falu valamelyik alkalmi költőjének versével köszöntötték
az ünnepeltet. A névnapköszöntés italozással, beszélgetéssel telt el. A látogatók egy-egy
üveg bort hoztak magukkal. A háziasszony előre elkészített fánkkal, süteménnyel, hideg
étellel kínálta a vendégeket, a zenészeket.
Néhány faluban (Aranyosrákos, Bágyon, Székelyföldvár) maradt meg az emléke az aprószentek napi (december 28.), a betlehemi csecsemőgyilkosságra emlékeztető mustármagkérésnek. A kisgyereket a szomszédba, a keresztanyjához küldték át mustármagért. A
szobába érve a gyerek ezt mondta: – Eljöttem mustármagé. Boldog ünnepeket kívánok.
A háziasszony diót, almát, szárított szőlőt tett egy tányérba, vagy szórt be az ágy alá.
Biztatta a gyereket: – Menjél bé a mustármag után.
A térdre ereszkedett gyerek fenekét vesszővel vagy seprűvel ütögette meg.
Torockón ezen a napon csupán a lánygyermekeket ütögették meg. A beköszönő gyerek
ezt a rigmust mondta:
Aprószentek, Dávid, Dávid,
Künn a jégen korcsolyázik.
Fúrja, faragja,
Mégis faragatlan hagyja. (Torockó, S. Vilma sz. 1924)
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Az évet lezáró Óév az esztendő elbúcsúztatásának napja. Este a templomban istentiszteletre kerül sor. Helyenként az utóbbi években ez éjfélre tevődött át. Felvincen 1994 óta a
reformátusok a templom előtt gyülekeznek. A pap köszönti az új évet, a férak zsoltárokat
énekelnek. Székelykocsárdon olykor száz személy is összegyűl a templom előtt szilveszter
éjfelén. A kántor, korábban a lelkész utasítására meghúzták a harangot, s zsoltárokat énekeltek (Ez esztendőt megáldjad). Aranyosrákoson a század közepén a cinteremben köszöntötték az új évet. Egy atal újévi verset szavalt az egybegyűlteknek, majd zsoltárokat
énekeltek. Székelyföldváron az éjféli harangszó az utcára hívja a családokat. Utána házalni indulnak a szomszédságba. Hagyományosan hamuval, homokkal töltött rossz fazekat
vágtak a felköszöntött család küszöbéhez, riadalmat keltve. Boldog új évet, Szerencsés
évet kívántak egymásnak. A telefon bevezetése óta telefonon hívják fel a távolabb lakó
barátokat, hogy az új esztendőben szerencsét kívánjanak.
Az óév elbúcsúztatása, az újesztendő együttes köszöntése Torockószentgyörgyön maradt szokásban. Éjfél előtt a falu népe a falu központjában gyűl össze. A atalok egy csoportja felmegy az unitárius templom tornyába. Zsoltárokat énekelnek (Tebenned bíztunk,
Hatalmas Isten), majd egyikük felolvassa a frissen megírt óévbúcsúztatót és az újévköszöntőt. Innen a templomba vonulnak, ahol szilveszteri istentiszteletre kerül sor. A református hívek az unitáriusokkal együtt ünneplik az éjfélt.
Több faluban a templomozás után a felnőttek 40-50 éves korig felváltva a szomszédságban gyülekeztek. A vacsorához ki-ki étellel (kolbász, kenyér, sütemény) és itallal járult
hozzá. A mulatozáshoz tartozott az ének és a tánc. Másnap kötelező módon mindenki
részt vett a délelőtti istentiszteleten.
Aranyosegerbegyen szilveszter éjszakáján a köszöntők megdöngették a kerítéseket,
ezután kerültek beljebb.
Hallod-e, te leány, ne tátsd el a szádat,
Kerítsd a lábost, töltsed a fertályost.
Látom, asszonyomnak pislog a szeme,
Mind a két balkeze kotorász a zsebbe.
Bárcsak pénz akadna mind a két kezébe,
Hogy rigmusmondót kizesse véle. (Aranyosgerbegy,
Péter Károly feljegyzése)
Az utóbbi 15-20 évben csupán a atalok, valamint a atal házasok gyűlnek össze megünnepelni az eseményt a kultúrotthonban vagy az iskola tornatermében. A felnőttek és idősek
tévét nézve, rádiót hallgatva töltik el az időt éjfélig, amikor felköszönthetik egymást.
Arra minden háznál vigyáznak, hogy az első jókívánság fér részéről hangozzék el.
Ezért az asszonyok szilveszter éjszakáján, január elsején nem hagyják el a házat. A hiedelem szerint a szomszédban tett látogatásuk bajt, bosszúságot, szerencsétlenséget okoz.
Torockón a köszöntési tilalmat a templomi találkozásra is kiterjesztették.
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Az újévköszöntést reggel a kisgyerekek folytatták. Rövidebb-hosszabb verset mondtak, s ezért pénzt vártak a háziaktól. Az 1930-as években Székelykocsárdon és Székelyföldváron csattogtatásnak nevezték az újévköszöntést. Az utóbbi években az újévi rigmusmondás népszerűtlenné, adománygyűjtő jellegűvé vált. Utóbb a román, majd a cigány gyerekek gyakorolták. Ahol zenész cigányok éltek, a 20. század közepéig felnőttek is
házaltak hangszeres zenével.
Az újévi köszöntés általában vidám, évődő hangulatban történt. A háziak jó néven vették, sőt elvárták a szomszédok, ismerősök részéről a jókívánságokat. Minden látogatónak
örültek. A gyerekeket gyümölccsel, a század közepétől pénzzel zették ki, s azok máris
mehettek tovább. Rövid volt a házaló cigányok, a koldulók látogatása is.
A csoportosan járó, a lányos házakhoz bezörgető legények azonban hosszasan ülték
meg magukat. Ők voltak azok, akik tréfás hangon tették szóvá az adománnyal kapcsolatos
igényüket, a nemrég levágott disznóra, a pincében lévő borra célozgatva. Ők az egész éjszakát a faluban járkálva töltötték. Az éjféli harangszó után indultak útnak, kolompokkal
zörgetve, ostorokkal pattogtatva csaptak zajt az utcákon. A vén, a gőgös lányok portája
előtt kukoricakórót, tollut szórtak szét. Elköltöztették a kapukat, a kórókazlakat, az utcán
vagy udvaron felhalmozott tűzifát.
A gyermekek újesztendő tájéki zajkeltése máig gyakorlatban van. A 10-12 éves legények házilag összeállított, bádogdobozból készített eszközzel, az utóbbi években petárdával robbantanak. A zajos ünnepköszöntést viszont egyedül Aranyosgerendről említik. A
úk csoportosan vonulnak végig az utcán. Lövöldöznek, ostorral pattogtatnak, állatokat
„terelnek” hangos állatnoszogató szavakkal. A házak előtt megállnak, hogy jókívánságaikat bekiabálják a háziaknak. – Gazdag esztendő legyen! Gazdag legyen az udvar! Sok
búzát adjon az isten!
Ahol a településnek román lakossága is volt, ott január elsején a kecsketáncoltató
turkások is jártak ünnepet köszönteni.
A nők számára a templombamenés volt a szilveszter esti vagy éjszakai falujárás.
Egyébként otthon kellett ülniük, hogy a köszöntőket fogadják. Szilveszter éjszakája a lányok számára férjtudakoló alkalom volt. Tordán éjfélkor kiálltak az utcára, az első arra
haladó fértól megkérdezték a nevét. Jövendőbelijük is ilyen nevet viselt.
Újév hajnala örömünnep volt a gyerekek számára. Cipőjükbe az aranycsikó hozott
ajándékot.

Kántálóénekek
Mennyből az angyal
Mennyből az angyal
Lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok.
Hogy Betlehembe
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Sietve menve
Lássátok, lássátok.
Istennek a, ki ma született
Jászolyba, jászolyba,
Jászolyba fekszik,
Barmok közt nyugszik,
Szent a, Jézuska.
Mellette áll az ő édesanyja,
Márija, Márija,
Ő lészen néktek idvezítőtek
Valóban, szent a. (Felvinc, K. Irén sz. 1919)

Felkeltem én karácsony estélin
Felkeltem én karácsony estélin,
Felkeltem én karácsony estélin.
Felnézek én a csillagos égre,
Felnézek én a csillagos égre.
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Ott láttom az arany ringó bölcsőt,
Ott láttom az arany ringó bölcsőt.
Benne fekszik Isten a, Jézus,
Benne fekszik Isten a, Jézus.
Ringatgatja asszonyi Mária,
Ringatgatja asszonyi Mária.
Mér sírsz, mér sírsz, világ ura, Jézus?
Mér sírsz, mér sírsz, világ ura, Jézus?
Hogyne sírnék, asszonyi Mária,
Hogyne sírnék, asszonyi Mária.
Összeveszett két vér atyaú,
Összeveszett két vér atyaú.
Eszik-isszák egymás piros vérét,
Eszik-isszák egymás piros vérét.
Fölszántom a cinterem elejét,
Fölszántom a cinterem elejét.
Televetem Ádám magjaival,
Televetem Ádám magjaival.
Boronálom anyai jajszóval,
Boronálom anyai jajszóval. (Székelykocsárd, D. Irma sz. 1953)
Paradicsom kőkertjében
Paradicsom kőkertjébe
Aranyszőnyeg leterítve.
Azon van egy ringó bölcső,
Abban nyugszik az Úr Jézus.
Jobb kezibe aranyalma,
Bal kezibe aranyvessző.
Megzúdítja a vesszőjét,
Zúg az erdő, cseng a mező.
Nem láttam én szebb termőfát,
Mind a Jézus keresztfáját.
Piros vérrel gyümölcsözik,
Szentlélekkel illatozik. (Kercsed, A. Viorica sz. 1917)
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Elindult Mária karácsony éjszakán

Elindult Mária karácsony éjszakán,
Elment, elment szállást kérni
A gazdag kovácshoz.
Jó estét, bölcs kovács,
Nem adhatsz szállást?
Szállást néked nem adhatok,
Mert sok a vendégem.
Volt a bölcs kovácsnak
Egy jó, vak leánya,
Elkísérte Máriánkat
Barmok jászolába.
Tizenkét órakor
Megszületett Jézus.
Tizenkét szép őrző angyal
Fonta a koszorút.
Arra járt szent József,
Befogta szamarát,
Elkísérte Máriánkat
A gazdag kovácshoz.
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Jó reggelt, bölcs kovács,
Mért nem adtál szállást,
Mért nem adtál Máriánknak
Egy éjjelre szállást.
Ó ha tudtam volna,
Hogy te vagy Mária,
Ezüstből is, aranyból is
Ágyat fontam volna.
Én pedig a hideg földre
Lefeküdtem volna.
Pusztuljon el házad,
Pusztuljon el barmod,
Csak a te jó vak leányod
Holtig legyen boldog. (Harasztos, Sz. Erzsébet sz. 1970)

Karácsony estéjin
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Karácsony estéjin
Elindult Mária.
Elindult a bölcs kovácshoz
Szállást kérni tőlle.
– Jó estét, bölcs kovács,
Adhat nékem szállást?
– Nem adhatok néked szállást,
Mert sok a vendégem.
Volt a bölcs kovácsnak
Egy szép vak leánya,
Elévezette Szűzanyánkat
Barmok jászolyába.
Tizenkét órakkor
Megszületett jézus.
Tizenkét szép őrzőangyal
Fonta a koszorút.
– Jó reggelt, bölcs kovács,
Mért nem adtál szállást?
– Nem adhattam néked szállást,
Mert sok a vendégem.
De ha tudtam volna,
Hogy te vagy Mária,
Ezüstből is, aranyból is
Szállást adtam volna.
Ezüstből is, aranyból is
Szállást adtam volna. (Sinfalva, S. Ilona sz.1922)
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Ugyan József, mit gondoltál

Ugyan József, mit gondoltál,
Hogy istállót választottál?
Nem találtál nyugvóhelyet e városban?
Talán bizon a barmok közt a jászolyban.
Keljetek föl, pásztorok, pásztorok,
Kik juhoknál alusztok, alusztok,
Megszületett uratok, uratok,
Néktek kis Jézusotok. (Alsó- és Felsőszentmihály,
V. Julianna sz.1906)
Betlehemnek városában
Betlehemnek városában
Karácsonykor éjféltájban
Fiú Isten ember lett,
Mint kisgyermek született.
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Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki polyába takarta,
Lefektette jászolba.
Az angyalok fönn az égen
Mennyei nagy fényességben
Szépen így énekeltek,
Dicsőség az Istennek.
Pásztorok a falu mellett
Báránykákat legeltettek,
Hallották az éneket.
Kis Jézushoz siettek.
Áltatoson28 letérdeltek,
Szép csöndben a jászol mellett,
És ott buzgón imádták,
Égnek-földnek királyát.
Azután meg napkeletről
Ragyogó szép csillag tűnt föl,
És elindult nyugatra,
Három király utána.
Imádták a kis Jézuskát,
Köszöntötték Szűz Máriát,
Ajándékot adtak át,
Aranyt, tömjént és mirhát.
Később Jézus növekedett,
Napról napra kedvesebb lett,
Tanították folyton folyvást
A keresztény szent hitvallást.
Mégis sokan nem szerették,
A rossz emberek üldözték.
És egy éjjel elfogták,
Iszonyúan kínozták.

28

áhítatosan
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Korbácsokkal ostromolták,
Tövisekkel koronázták,
Náddal verték szent fejét,
Véres arcát leköpték.
Elítélték csúf halálra,
Fölszegezték keresztfára.
Meghalt a sok kín után,
Nagypénteken délután.
Levették a keresztfáról,
Sírt csináltak kősziklából,
Testét oda temették,
És katonák őrizték.
De csak három maradt ott,
Harmadnapján föltámadott,
Végre negyven nap múlva
Mennyországba ment újra.
És elküldte a szent lelket,
Kinek szentelt minden lelket,
Pünköst napján szállott le,
És most itt van örökre. (Harasztos, Sz. Erzsébet sz. 1970)

Beköszöntő
Áldjuk és magasztaljuk az egeknek urát,
Ki megadta nekünk karácsony szent napját.
Adjon Isten a gazdának olyan eszet,
Hogy egy nagy kalácsot tegyen a zsákunkba,
És egy szál kolbászt tekerjen a nyakunkba.
(Harasztos, B. Emma sz. 1932)
Áldjuk és dicsérjük az egeknek urát,
Hogy elhozta karácsony szombatját,
Jézus Krisztusnak születése napját.
Éljen! (Aranyosgerend, Sz. Lőrinc sz. 1906)
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Nagy örömmel dicsérjük az egeknek urát,
Ki meg adta érnünk e karácsony éjszakát.
Ki felemelte idvesség zászlaját,
Elküldötte hozzánk világ megváltóját.
Ki sok elcsüggedteknek nagy örömöt hozott,
Annak dicső neve legyen mindig áldott.
(Székelykocsárd, N. László sz. 1934)
Tudom, disznót jót öltetek,
Kolbászt, májost töltöttetek,
S ha engem nem részesíttek,
Több karácsonyt ne érjetek. (Aranyosegerbegy, N. György sz. 1907)
Karácsony estéje ma vagyon,
Mi is állunk ablak alatt a fagyon,
Adjon Isten bort, búzát eleget,
A pohárnak feneket, a bölcsőbe gyereket,
Hogy a sógor rengethesse eleget.
(Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)
Hozd ki, gazda, hozd ki,
Amit akarsz adni,
Itt a kutyád,
Meg akar harapni.
Nálam egy bunkós bot,
Meg találom csapni.
(Torockószentgyörgy, V. Erzsébet sz.1957)

Karácsonyi köszöntők
Fehér köntösébe eljött a karácsony,
Megszületett Jézus hideg szalmaágyon.
De meleg volt szíve, boldogítni vágyott,
Avval megváltotta az egész világot.
Dicsőség a mennyben, béke itt a földön.
Gazda és szegény együtt üdvözölve,
Szeretet ünnepén ezt kívánom nektek.
(Aranyosgerend, Sz. Miklós sz. 1932)
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Szálljatok le, szálljatok,
Betlehemi angyalok,
Nyitsatok meg még ma este
Minden kicsiny ablakot.
Házikókba, palotákba
Egy örömet vigyetek,
Boldog karácsonyi ünnepet
Ünnepeljetek. (Székelyföldvár, E. B. András sz. 1950)
Eljött a szép karácsony
Borzos szakállával,
Engem fenyegetnek
Hatágú korbáccsal.
Nem kell nékem korbács,
Csak egy darab kalács.
Ha nincsen a házba,
Van a kamarába.
Zörgetik a kulcsot,
Pénzt akarnak adni,
Ha nem adnak máriást,
El se fogom venni. (Aranyosegerbegy, T. Ida sz. 1927)
Betlehemes
Egy láda alakú skatulyát készítettünk, a fenekére le volt festve a kis Jézus, melléje Szűz
Mária. Pásztorruhába öltöztünk, hátunkon bunda, fejünkön bundasapka, kezünkben
egy-egy husáng. Elindultunk, s bekérezkedtünk a házakhoz: – Béengedik a betlehemeseket?
Négy pásztor volt, Sámuel, Illés, Tamás, Jubál.
Amikor beengedtek, köszönteni kezdtünk.
Sámuel ezt mondta:
Pásztortársak, jó barátok,
Mondok egyet, hallgassátok.
Öregapám mikor még élt,
Szegény arról sokat beszélt.
Nemsokára itt az idő,
Hogy eljön az üdvözítő,
Ki megváltja a világot,
És megnyitja a menyországot.
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Tamás:
– Az emberi sok beszédet ki hiheti mind el?
Illés:
– Tamás, te kétkedel e nagy igazságban,
Hát nem fejtették ki neked a zsinagógában?
Jubál:
– Csű, mi sok csillaggal van az ég kirakva,
Mintha egy millió mécses függne rajta.
Sámuel folytatta:
Mécses biz az, öcsém, valamennyi ottan,
Ezt még öreg ésszel sem mondhattad volna jobban.
Sejtem, Jubál öcsém, szíved gondolatját,
Miként ezek a földön a szíved meghatják.
Kis csend után megint Sámuel:
– Felnéztem az égre, vajon a Fiastyúk merre vagyon. Hát, urama, kettényílott a
magas menny. Legott fényes angyalsereg repült el a fejem felett.
Szép énekük bongva-zengve
Még most is ott zeng a fülembe.
Egy kis csend. Az angyal:
Ne féljetek, pásztorok, örömet hirdetek,
Mert ma nektek megszületett, kit megjövendöltetek.
Közel itt e helyhez jászolyban egy gyermek,
Csillagfény majd elvezet, sietve menjetek.
Hol a csillag majd megáll, ott találjátok Jézust.
Most megmutattuk a jászolt.
Jött Newtali, a gazda.
– Á, amint hallom, a pásztoraim jönnek.
Boldogok ők, mert nekik minden nap egy ünnep.
Jubál:
– Á, Newtali gazdánk itt künn a tanyán járt? Képzelje, mi történt, láttuk a Megváltót.
Newtali:
– Á, bizony jó lenne egy kis megváltó.
Ezzel a játék véget ért s mi tovább mentünk.
(Tordatúr, XX. század eleje)
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Az angyalokon fehér ruha, fehér papírsapka, színes papírlánccal díszítve. A király
kezében kard, koronáján színes papírszalagok. A három bölcs különböző színű ruhába
öltözik, kezükben bőrzacskó. A pásztorokon báránybőr bunda, kucsma, kezükben bot. A
hírnök ruhája fehér, kezében zörgős bot.
A betlehemi jászolban Jézus, mellette a szülei és a barmok. A jászol fehér papírral
van bevonva, tetején sztaniolból készült csillag.
A hírnök beköszön:
– Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek,
Békesség a földön lakó embereknek.
Egy kis csoport indult el Betlehemből,
Hogy hírül adja mindenkinek Jézus születését.
Szabad-e e kis csoportnak bejönni e hajlékba?
Ha a háziak megengedik, botját a földhöz ütögeti. A csapat bevonul a házba. A pásztorok a földre fekszenek.
A király:
– Az éjszaka csöndjében fényes csillag jelent meg az égen, s mi e csillag által vezérelve elindultunk megkeresni a megígért Messiást.
A két angyal behozza a jászolt. Énekelnek.
Jöjjetek, jöjjetek, menjünk el,
Betlehemig érjünk el.
Megtaláljuk Jézusunk, Jézusunk,
Aki nékünk Megváltónk, Megváltónk.
Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok.
Hogy Betlehembe sietve menve
Lássátok, lássátok
Istennek át, ki ma született
Jászolba, jászolba,
Ő szeret minket, kisgyermekeket,
Legjobban, legjobban.
Pásztorok, pásztorok, keljünk fel,
Betlehemig menjünk el.
Betlehem városába,
Rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még máma este oda érkezzünk.
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Gáspár:
– Én, aki a csillagok járását vizsgálom, megláttam a legfényesebb csillagot, melyet
követve ide érkeztem a betlehemi istállóhoz, hogy tisztességet tegyünk az újszülötnek.
Menyhárt:
– Ki előtt nem titok a múlt, a történelem útján keressük társaimnak a jövendő nagy
titkát.
Boldizsár:
– A szíveket s a lelkeket vizsgálom, s a szeretetet prédikálom.
Ekkor a király átveszi az ajándékokat, elhelyezi a jászolba. Felkölti a pásztorokat,
megköszöni a szíves vendéglátást, s énekelve kivonulnak.
(Torda, 1940-es évek)

Újévi köszöntők
Kicsi vagyok, székre állok,
Boldog újévet kívánok. (Kövend, M. D. Ida sz.1923)
Kicsi szívem, kicsi szám,
Boldog újévet kíván. (Aranyosrákos, F. P. Erzsébet sz. 1924)
Küszöbükön meg-megállok,
Boldog újévet kívánok. (Kövend, N. Sándor sz. 1916)
Újév ünnepére az a kívánságom,
E ház minden népére áldás, öröm szálljon. (Aranyosgyéres, B. József sz. 1923)
Újesztendő, lyukas kendő,
Kelj fel, Ferkó, ég az erdő.
Kicsi szívem, kicsi szám,
Boldog újévet kíván. (Aranyosgerend, Sz. Miklós sz.1932)
Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát.
Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot. (Aranyosegerbegy, Sz. Attila sz.1968)
Örömmel köszöntjük ez új esztendőben,
Áldás szálljon rátok, gazdagon és bőven.
Faluban, városban egy akarat legyen,
Ember és ember közt különbség ne legyen.
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Mibe szűkölködünk, amink még nincsen,
Ebben az új évben adja meg az Isten.
Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,
Megértés és béke a népek körébe.
Hogy keresztény népünk megtérjen és éljen,
Sok szenvedés után boldog időt éljen. (Aranyosrákos, N. Béla sz.1925)
Ez új év reggelin minden jót kívánok,
Amerre csak nézek, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyilladozzan,
Dalas madár zengjen minden rózsabokran.
Minden szép, minden jó, legyen minden bőven,
Azt kívánom nektek ebben az új évben. (Torda, P. Samu sz. 1974)
Megint elmúlt egy esztendő, eljött az új napja,
Mit rejteget, mit hoz vajon majd az alkonyatja.
Merre vezet az új évben éltünk vándorútja,
Rózsák közt vagy tövisek közt, a jó Isten tudja.
Földi sorsunk ő intézi, hitünk benne vessük,
Jó időben, rossz időben csillagát kövessük. (Kövend, E. Rózsika sz. 1928)

247. Évzáró ünnepség. Torda
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248. Búcsúzó osztály. Torda, 1985

Az emberi élet fordulópontjaihoz kötődő szokások
A biológiai lét a születéstől a halálig tart. Fordulópontjai azonban előírások alapján zajlanak le.
A keresztelő eredetileg elsősorban vallásos jellegű esemény volt. A visszaemlékezések
szerint az 1960-as évektől kezdett a lakodalomhoz hasonlítani. Az utóbbi években egyre
több meghívott vesz részt rajta. A csecsemőnek gyakran két pár keresztszülőt választanak. A meghívottak megajándékozzák az újszülöttet.

249. Keresztelő. Kövend, 1992
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A megkeresztelésig a csecsemőt különös gyelemmel kellett vigyázni, mert a rontás
veszélye az első hetekben különösen nagy volt. Az újszülött a keresztelő alkalmával először került ki a házból. A templomban felvett keresztség a továbbiakban megóvta a különböző veszélyektől. A változásra az jelenlévők is felhívták a gyelmet. Miután a rokonság
az újszülöttel a templomba indultak, az otthonmaradottak közül valaki utánuk szólt: –
Pogányt visznek, keresztyént hozzanak (Torda, E. A. Anna sz. 1910). Sinfalván a vonuló
seregből jegyezte meg valaki: – Pogányt viszünk, keresztényt hozunk.
A konrmáció a atalok életében jelentős fordulópontot jelentett. A templomi kikérdezés a gyülekezet jelenlétében történik, ezért a gyerek első nyilvános szereplése, megmérettetése. Ugyanakkor ez az első alkalom, amikor a atal a nyilvánosság előtt teljes
családjával és rokonságával jelenik meg.
A templomot erre az alkalomra ünnepélyesen kitakarítják. Ez lehetőséget nyújtott a
lelkész számára, hogy a konrmandusokkal megismertesse a templom történetét, a ataloknak pedig arra, hogy megismerkedjenek a templom minden zugával, féltve őrzött
klenódiumaival, textíliáival. A konrmáció napjára a templomot zöld ággal és virággal
díszítették ki. Aranyosrákoson az unitárius vallású lányok az úrasztal köré boglárkából
rakták ki vallásuk jelszavát: EGY AZ ISTEN. Erre az alkalomra a konrmálók csoportja összepótolt pénzből függönyt, drapériát, szőnyeget, asztalterítőt, padhuzatot vásárolt,
amelyre bibliai mottót varratott, valamint az évjáratra emlékeztető szöveget. Ez volt arra
hivatott, hogy emléket állítson az eseménynek és a konrmált évjáratnak.
A konrmációi kikérdezést az 1970-es évekig a családban elköltött ebéd követte. Azóta
a keresztelővel, az eljegyzéssel vetekedő ünnepléssé változott át. Olykor 50-60 meghívott
üli körbe a terített asztalokat. Az ünnepelt ékszereket, pénzt kap ajándékba.

250. Konrmációi kép. Felsődetrehem, 1960-as évek
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252. Konrmáló legények
ünneplőben. 1940-es évek

A konrmációi bálban a lány először táncolhatott nagylányként. E naptól kezdve fogadhatta a legények udvarlását. A legények külön avató szertartáson estek át. Alsó- és
Felsőszentmihályon a konrmált úkat szíjjal megveregették, s az általuk összepótolt
pénzből vásárolt italt a kocsmában együtt fogyasztották el. Bágyonban a konrmáció napján az idősebb legények megfogták és a falu központjában lévő kútba mártották a konrmált úkat, akik az avatásért kötelesek voltak itallal zetni. Ezután szabad volt késő este
az utcán járniuk, bálban résztvenniük. A nyári tánc költségeibe ettől kezdve pótoltak be a
legények. Egy legény egy szezonra egy véka búzát, egy véka kukoricát volt köteles zetni.
Ha nem, vasárnaponként belépőt kellett váltania.
A konrmációi esemény jelentőségét a 20. század első felétől a fényképkészítés is
biztosítja. Az 1940–1970-es években csupán egy felvétel készült a atalokról és lelkészről. Az utóbbi évtizedekben a konrmandusok csoportokban is készíttetnek felvételt. A
családtagokkal, a rokonokkal, az ünnepi ebédre meghívott ismerősökkel szintén készül
fénykép.
Az aranyosszéki falvaktól eltérően Torockón a község hagyományos viseletében kerül
sor a konrmációi kikérdezésre. A lányok áll alatt megkötött fehér kendővel konrmálnak. A csoportképre viszont a hagyományos, hátrakötött olajos kendőt teszik fel.
A sorozás, a rukkolás az ifjú legények életében veszített jelentőségéből. A központi
esemény az éjszakán át tartó bál volt, a búcsúzkodó legények összefogózva, énekelve végigjárták a falu utcáit, majd zenész kísérettel, szekéren vonultak el az állomásra. Az idős
nemzedék általában kedves emlékként emlékezik ezekre az eseményekre.
Orbán Balázs leírása szerint az1860-as években az eljegyzés néhány héttel előzte meg
a lakodalmat, s szűk körben, csupán a szülők, a násznagy és a gazda jelenlétében került
rá sor. Miután a vőlegény násznagya bejelentette a atalok szándékát, a atal pár jegyet
váltott. A vőlegény ezüst- vagy aranygyűrűvel, egy selyemkendővel és papírba csomagolt

412

IV. FEJEZET. HAGYOMÁNYOK

pénzzel ajándékozta meg a menyasszonyát. A lány az ajándékot gyűrűvel, egy selyem
nyakkendővel és maga által varrt inggel viszonozta. A látogatás rövid tánccal ért véget.
A jegyváltást háromszori kihirdetés követte. A hívogatásra a lakodalom előtti vasárnapon került sor. Két atal bokrétával és szalagokkal feldíszítve, kezükben díszes pálcával
látogatta meg a közeli ismerősöket.
A lakodalom hagyományosan keddi napon zajlott. Reggel a vőfélyek még egyszer meglátogatták a meghívottakat, részvételre szólítva fel őket, s az esemény részleteiről nyújtva
tájékoztatást.
Délután, a vőlegény elbúcsúztatása után, a fér rokonság lóháton és szekerekre telepedve, pisztolyokkal lövöldözve hajtott a lányos ház elé, ahol fáradt utazóknak adva ki
magát, szállást kért. A násznagy és a gazda között szóváltásra, alkudozásra került sor.
A gazda útlevelet (passzust) kért az idegenektől, akik lövöldözéssel szállták meg a házat
és az udvart. A menyasszony kikérése után a gazda álmenyasszonyokat hozatott elő.
Végtére a menyasszonyt felkoszorúzták, elbúcsúztatták, s a szekérre rakott perefernummal a templomba, majd a vőlegény házához hajtottak. A hozomány ágyneműből,
festett bútorokból és igásállatból állt. A vonuló násznép előtt a atalok az utat többször
elzárták.
A lakodalmi ételek között szerepelt a töltött káposzta, a sült, a kínálgatást a tejben főtt
kása és a sütemény zárta. Az ételeket versmondás kíséretében hordották fel az asztalokra.
Közben a szakácsné kásapénzt, a cigány hegedűpénzt kért. A menyasszonyi tánc után összegyűjtötték a pénzből és háztartási kellékekből álló ajándékot, s ezt követően éjfélig tartott
a tánc.
A keddi mulatságon csupán a vőlegény rokonsága vett részt. A menyasszony szülei
és rokonai szerdán délelőtt mentek kárlátóba. Ekkor került sor a felkontyolásra, majd a
kínálgatás tánccal zárult.
Két évtizeddel későbben Jankó János újabb leírást készített a lakodalomról, elkülönítve az általános aranyosszéki, a tordai és a torockói szertartást.
Az eljegyzésen váltott jegy a leány részéről egy keszkenő és egy ezüstgyűrű, a vőlegény
részéről pedig 3-5 tallér. A lakodalmi öltözet beszerzésére Tordán került sor. A vőlegény
csizmát, egy cifra fehér és egy egyszerű főkötőt vásárolt leendő feleségének, akitől jegyinget és fekete selyem nyakkendőt kapott cserébe. A nyűszőasszony ekkor vásárolta meg
a menyasszonyi koszorút és a fátylat, a nyűszőlány pedig a művirág bokrétát a vőfély
mellére és kalapjára.
A hívogatást a lakodalom előtt két nappal a két fél vőfélye együtt végezte. Ezen a vasárnapon tulajdonképpen meg is kezdődött a háromnapos mulatozás. Mészkőn, Kercseden,
Harasztoson vasárnap este vőfélytáncra került sor, ahol azok mulatták ki magukat, akik
feladataik miatt a lakodalomban ezt nem tehették meg. Hétfőn a lányos háznál sirató
zajlott le. A 19. század első felében a perefernum vitele az esküvő napján történt. A század
végére e szokáselem átkerült az előző vagy a következő napra, ami a lakodalom időbeli terjeszkedését, valamint a szokásmozzanat szerkezetének felduzzadását, szórakoztató
jellegének felerősödését váltotta ki. Kedden reggel a vőfélyek elvégezték a kis hívogatást,
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miután a meghívottak ajándékot (ételt) vittek a vőlegényes vagy menyasszonyos házhoz,
jelezve részvételi szándékukat.
Amennyiben az eskü kimondására a templomban került sor, a pap a menyasszonyt
elkísérte a vőlegény házáig.
A lakodalomban rizskása levest, sültet, töltött káposztát és süteményt szolgáltak fel. A
háziak által biztosított étkezés után következett az otthonról hozott sütemények és italok
szétosztása, elkínálása. Az étel feltálalásáról gondoskodó tisztségviselők (szakácsné, vőfélyek) ezekből az adományokból részesültek.
Az étkezés után került sor a atal pár megajándékozására, majd a menyasszonytácra
s végül a menyasszony felkontyolására. A lakodalom utáni napon a meghívottak kárlátóra gyűltek össze, a maradék étel és ital elfogyasztására. E szokásmozzanat Kercseden,
Harasztoson korán kimaradt. Bágyonban az örömszülők vittek ételt a atal pár megkínálására.
Az elmúlt évtizedek nagymértékben érintették, alakították a lakodalom lezajlását. A
huszadik század első felében a lakodalomtartás egyetlen napra zsugorodott. Ezzel párhuzamosan a két család és nemzetség közötti egyezkedés, a házasság jogi, anyagi vonatkozásának tisztázása helyett a lakodalom a két családnak a meghívottak számára nyújtott
szolgáltatássá, a vendégek részéről pedig az ifjú pár egyre konzisztensebb megsegítésévé
változott.
A szokásmozzanatok ajándékgyűjtő jellegének felerősödésével magyarázható az eljegyzés és a lakodalom méreteinek növekedése. Az 1960-as évektől a meghívottak száma
folyamatosan növekedőben van. A családi ház helyett sátor, illetve a kultúrotthon, vendéglő ad hajlékot a meghívottaknak.
A hívogatás, a nyomtatott meghívók szétosztása hetekkel a lakodalom előtt történik
meg. Két héttel a nagy esemény előtt a vőfélyek és koszorúslányok párosítása, a pározás zajlik le. Majd egy héttel később a közeli rokonok és szomszédok laskát gyúrnak
és nyújtanak. A szakácsné ezen a napon lép tisztébe. Hétfőtől szerdáig zajlik a sütés,
csütörtökön a tortákat készítik el, pénteken disznót és borjút vágnak, ázalékot készítenek. A közösben való, valamint a gyári munka miatt a lakodalomtartás napja szombatra
(a kommunizmus évei alatt vasárnapra) költözött. A távoli helységekből már reggel érkeznek a meghívottak. Délután a vőlegény elbúcsúztatása után a násznép a következő
sorrendben áll fel: elöl a koszorús párok, mögöttük a násznagy a vőlegénnyel, majd a
rokonok, barátok vonulnak.
A menyasszony kikérése a gazda és a násznagy rátermettsége függvényében máig
egyik szórakoztató mozzanata az eseményeknek. A gazda hosszasan akadékoskodik, nem
hajlandó befogadni az érkezőket, majd álmenyasszonnyal akarja a násznép kérését kielégíteni. A két nemzetség képviselői olykor találós kérdéseket adnak fel egymásnak.
Mi hasonlít legjobban a disznóhoz? (A malac)
Hol szegik meg a kenyeret? (Ott, ahol van.)
Miért építették a templomot a dombra? (Pénzért)
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A menyasszony kiadása és elbúcsúztatása után a násznép a templomba, majd a kultúrotthonba vonul. Útközben a násznagynak mindannyiszor zetni kell, ahányszor a atalok, a gyerekek vagy egy-egy tréfás kedvű fér elköti az utat
A kultúrotthonban, a sátor bejáratánál a gazda újra eltéríteni akarja a vendégeket.
Az ifjú párnak, a násznagyoknak és a koszorúsoknak a színpadon, sátorban az asztalfőn
terítenek asztalt. Mellettük kétoldalt a két pár násznagy foglal helyet. Az étkezésen jelen
van a lelkész is, aki imával „szabadítja fel” az asztalt.
Az előétel, a húsleves és a sült elfogyasztása után, éjfél körül következik az ajándékozás. Ezután kerül sorra a menyasszonyi tánc. Reggel öt órakor pörköltet vagy töltelékes
káposztát szolgálnak fel. Ekkor bomlani kezd a lakodalom. Távozáskor minden pár csomagot kap, benne sütemény és ital.
A nyugdíjba vonulás megünneplése az 1970-es évektől családi ünneppé változott.
Kezdetben csupán a munkahelyen történt meg a búcsúzó felköszöntése, megajándékozása. A köszöntést itallal, süteménnyel, hidegétellel illett viszonozni. A városi környezetben
élők, majd a faluról városi munkába ingázók az eseményt családi környezetben is megünnepelték. A meghívottak között vannak a munkatársak, a főnökök, a közeli hozzátartozók
(gyermekek, keresztgyermekek, komák, szomszédok). Az asztalra a gazdag ünnepi ebéd
kerül (előétel, húsleves, sült, sütemény). A meghívottak ajándékkal köszöntik fel a nyugdíjba vonulót, hosszú életet, egészséget, pihenést kívánnak neki. Az ünnepelt a család
részéről egy rend ruhát kap. A főnök a munkatársak, egy unoka a család nevében köszönti
fel. A köszöntés olykor verses formában történik.
A temetés az emberi életutat lezáró esemény.
A 20. század első felében a virrasztás egész éjszaka tartott. A férak italozgatva és
kártyázva töltötték az éjszakát. A reggelig tartó virrasztás az 1960–1980-as években a
kártyázással együtt megszűnt. Azóta a második estén a lelkész és a kántor jelenlétében
vallásos énekeket énekelnek.
Torockón az asszonyok napközben, délután látogatják meg a halottat. A virrasztóban
kevesebben gyűlnek össze. Számukra a lakásban készítenek ülőhelyet. Az utóbbi években
terjedőben van az üzleti sóssüteménnyel vagy kaláccsal való kínálgatás. A férak az udvaron foglalnak helyet. A virrasztóban való részvételükre azért is szükség van, mert ezzel a
sírásásra való hajlandóságukat fejezik ki. Ugyanis a hozzátartozók a virrasztóban jelentik
be, hogy hány órától van a sírásás. Itt a férak minden egyéb felszólítás nélkül vesznek
részt. A sír a sziklába ásott pincekamra, amelynek csupán a száját kell felszabadítani, s a
koporsókat újrarendezni. Egy koporsó 40-60 év alatt tartalmával együtt elenyészik. A sírt
várható haláleset idején előre felbontják, s előkészítik a helyet a temetésre.
A temetés előtt a közelebbi hozzátartozók gyászszalagot kötnek a karjukra. Újabban tűvel kis szalagot tűznek a férak mellébe. Korábban a közeli rokonok között gyászszélű zsebkendőt osztogattak. A koporsót a hallotas háztól a templomba szállítják, ahol a temetési
prédikációra sor kerül. A templomban kijelölt gyászolópad van a hozzátartozók számára.
Kövenden, Aranyosrákoson, Várfalván szokásban volt a halottaknak a kertbe, ill. a
szőlőbe való temetése.
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A torozásra minden résztvevő hivatalos volt. Asztalterítésre a házban, a kultúrotthonban, derűs, meleg időben az udvaron került sor. A hagyományos toros étel a töltött
káposzta volt, amit az 1960–1970-es években a felvágott váltott fel. Ez olykor pörkölttel
váltakozott. A lelkész kezdeményezésére a tor az utóbbi években kezdett kimaradni a temetési szertartásból.Vagy ha sor kerül rá, a pap nem vesz részt a toron. A család utóbb
mindössze kenyérrel, kaláccsal és pálinkával kínálja meg a temető kijáratánál a temetésen
résztvetteket. Torockón változatlan a toron való részvétel. A temetőben egy, a család által
megszólított fér jelenti be, hogy a gyászolók mindenkit szívesen látnak a torban. A férak
általában elmennek, az asszonyok közül csupán a közelebbi hozzátartozók. A féraknak
az idő függvényében az udvaron terítenek, a nőknek a szobában. Az asztalra szalámi, túró,
sajt, kenyér kerül. A torozás 1-1,5 órát tart.
A atal halottat máig különleges temetés illeti meg. „Harasztoson a lányok fehérbe
öltöznek, fekete kötővel, leeresztett hajjal, karjukon kék pántlikával, benne rozmaringgal,
derekukon fehér fátyollal” – jegyezte fel Jankó János. A szertartás máig sem veszített
drámaiságából. A atal halott koporsóját a legények kezükben viszik a temetőig. A atal
lányt fehér ruhába öltöztetik, s ugyanígy vesznek részt a vele egykorú barátnői. A fehér
ruhába öltözött 12, 15-20 éves lány „vőfélye” fehér szalagot köt a felsőtestére, válláról a
mellén keresztül. A szertartás befejeztekor, hantolás előtt a atalok megkerülik a sírt, a
szalagokat a még nyitott sírba, a koporsóra dobják.
A virágkoszorú készíttetés és átadás a század első felétől növekvő tendenciát mutató
szokáselem. Ma olykor 25-30, sőt 40 koszorú is összegyűl a halottas házban. Átadása,
a ravatalon, majd a sírhanton való elhelyezése meghatározott szabályokhoz igazodik. A
koszorút a második halottvirrasztóba szokás vinni. Ha akkorra nem készül el, a temetés
délelőttjén viszik át a halottas házhoz. Közeli hozzátartozónak adják át, a koporsó mellett.
A gombostűvel feltűzött szalagot kibontják, hogy a felirat olvasható legyen. A családtagok
koszorúja a korporsó mellé kerül, a temetőben pedig a halott fejéhez.
A temetési szertartás legősibb szokáseleme a halottsirató. A sirató közeli hozzátartozó részéről hangzik el. A siratás kulcshelyzete a halottvirrasztáskor zajló halottlátogatás,
valamint a temetés napja, a koporsó lezárása, házból való kivitele, a hantolás kezdete. A
család nőtagjai, anyák, lányok siratják el a halottat. A friss halottat a világítás napján is
szokás a temetőben elsiratni. Az utóbbi időben a fájdalom ilyen formában történő kinyilvánítása visszaszorulóban van.
A nyomtatott gyászjelentő Aranyosszéken a 19. század első felében jelent, a 20. század
első felében használata általánossá vált. Gyakori volt a berámázott gyászlap falra való kifüggesztése.
Napjainkban terjedőben van a gyászhírnek, valamint a részvétnyilvánításnak újságban való közlése.
Az aranyosszéki verses halottbúcsúztatás meglétéről a 19. század második feléből van feljegyzés. A szokás a 20. század közepéig minden faluban élt. A verset a kántor, a kántortanító
vagy egy tehetséges versíró állította elő. A temetési szertartás keretében hangzott el, hangszerkísérettel. A szokás az utóbbi években-évtizedekben számolódott fel, egyházi tiltás miatt.
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A két világháború idején az idegenben elhunyt férak hozzátartozói a halálhír
megérkeztekor gyászjelentőt nyomtattak, halottbúcsúztatót írattak a halott számára. A
halottbúcsúztató vers nagy példányszámban való sokszorosításáról az 1950-es évektől
nincs többé tudomásunk.
A sírjelek a halottnak állítanak emléket. A magyar sírjelek két alapvető típusának, a
protestánsok által használt fejfák és a katolikusok keresztjének szétválására a reformációellenreformáció korában került sor. Aranyosszéken a kő közelsége miatt a sírjelek ebből
az anyagból készültek. Legnépszerűbb a Hidas határában kitermelt szürke színű hidasi
kő volt. Puhasága előnyt jelentett megmunkálásában, a felirat bevésésében. Kőfaragók
hagyományosan Torockón és Tordán dolgoztak. Az utóbbi időben több faluban értenek a
sírjel felállításához. A hidasi követ a temetőkben felváltotta a márvány, valamint a beton.
A sírjelek felirata tartalmazza a halott életrajzi adatait (születési, elhalálozási év, életkor,
családi állapot, a halál oka), a halott emlékét ápoló hozzátartozók megnevezését, valamint a halott nyugalmára vonatkozó kívánságot vagy a hozzátartozók fogadalmát.
Feladat. 1. Írjatok dolgozatot az emberi élet egyik fordulópontjáról. Az adatgyűjtés során térjetek ki az
előkészületekre, a résztvevőkre, a szokás során felszolgált ételekre, az elhangzó versekre, az utcai vonulásra,
a menetbe való felállás rendjére. A bemutatás során érintsétek a szokásban bekövetkezett változásokat is.
Milyen eltűnt, milyen új szokáselemekről szereztetek tudomást? A leíráshoz mellékeljetek fényképeket is.
2. Keressetek kéziratos füzetbe írott vőfélyverseket. A füzet tulajdonosával készítsetek interjút,
amelynek során térjetek ki az alábbiakra: ki írta a verseket? Kinek az esküvőjén hangzottak el? Hogyan
kell előadni a vőfélyverseket?
3. A családi fényképek közül válasszatok ki különböző korszakokból származó, lakodalomban készült
fényképeket. Figyeljétek meg a lakodalomnak a fényképen ábrázolt szokáselemeit.
4. Keressétek meg a temetőben található legrégibb sírfeliratokat. Kövessétek nyomon a sírjelek és a
sírfeliratok változását. Milyen rajzolt motívumok találhatók a sírjeleken?
5. Beszélgetés során számoljatok be más településen meggyelt szokáselemekről. A településeteken
zajló ortodox szokásban milyen eltérő szokáselemet gyeltetek meg?

Halottbúcsúztató vers
Búcsúztató
Csép András katona felett 1916. december 31.
[...]Ki tud érzéketlen lenni,
Midőn újra kell temetni
Egy kis család védbástyáját,
Hazánk vitéz katonáját.
Sirasd meg sorsod, halandó,
Életed beh hervadozó.
Lásd, szíved reményei beh
Hirtelen mentek semmibe.
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Ha ma élsz öröm-vígságba,
Holnap fekhetsz koporsóba.
Ha ma tieidnek örvendsz,
Holnap utánok kesereghetsz. [...]
Oh érezzük veszteséged,
Szülőd, nőd, mely sújt téged.
De ne feledjétek soha,
Hogy az élet s halál ura,
Mindenkor bölcs ő dolgában,
Atyánk életben s halálban
Egyik kezével hogyha ver,
Másik kezével felemel.
Csép Andrást is eltalálta
A dúló véres csatába
Az ellenség fegyvere,
Áldott jó lelkét megtörte.
S az a hitves, szülő, testvér,
A rokonság, az egész község
Fájlalja gyászos kimultát,
Halljátok meg búcsúját.
Első búcsúzások tárgya
Hát te lészel, Balogh Klára,
Kivel az életet kezdtem,
Kiért oly igen fáj szívem.
Kedves hű nőm, nem reméltem,
Hogy az én ifjú életem
A haza szolgálatában
Lesz a halál martaléka.
Enyhitsen meg az a tudat,
Hogy a sűrű halál miatt
Szép hazám szolgálatába
Hány ifjú szállt a sírba.
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Kik meghalnak a hazáért
És a dicső szabadságért,
Azoknak nevük az égben
Fénylik, mint a nap az égen.
Sírom leltem idegenbe,
Ámbár az is Isten földje,
Befogadta fáradt testem,
Hogy ott örökre pihenjen.
Temetésemen harangszó
Nem volt, csupán csak ágyúszó,
Távol voltak a hű szívek,
Akik engem úgy szerettek.
Kedves hű nőm, a te szíved,
Amely legjobban szeretett.
Köszönöm, hogy megbecsültél
Nyerj jutalmat az Istennél.
Csép Mihály, édes jó apám,
Balogh Anna szülőanyám,
Fájhat szívetek igazán,
Nincsen a jó ú immár.
Midőn engemet könnyeztek,
Nem szabad elfelejtenetek,
Aki meghalt szép hazánkért,
E világon már sokat élt.
Azért vigasztalódjatok,
Imátokba foglaljátok
E községet, e szép hazát,
Amely nektek kenyeret ád.
Ez végkérésem hozzátok,
Jó szülők, kik fájlaljátok
Öregségetek gyámolát,
Szíveteknek szakadását.
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Van még hat élő testvérem,
Kiknek nevét most e helyen
Nincs idő felemlítenem,
Szálljon rátok hát kegyelem.
Szülőimet tiszteljétek,
Egymást híven szeressétek,
Igy megáld az egek ura,
S nem juttat a sok nagy búra.
Minden rendü hű rokonok,
Após, anyós, jó barátok,
Kiket mind nem említhetek,
Az Isten legyen veletek.
Temetésemre ide gyűlt
És szomorún összevegyült
Gyászos sereg, Isten népe,
Szálljon rátok Isten lelke.
És ezáltal vezérelve
Eljussatok a mennyekbe,
Hol a jóság jutalmául
Reám örök tavasz virul.
Megboldogult jó barátom,
Utoljára én kivánom
Sírodon az idegenbe
Folyton tartó béke lengjen.
Álmodat ne háborítsa
Ágyúk s puskák ropogása.
Isten veled, jó éjszakát
Adja meg tested nyugalmát. (Bágyon)
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Virrasztóének
Oh keserves halál mérge
l. Oh keserves halál mérge,
Testem megemésztő férge,
Hozzám mely kegyetlen levél,
Hogy ily hamar földbe tevél.
2. Éltem virágát leszedéd,
Gyarló testem földbe tevéd.
Mert ki most csak élő valék,
Oh, fájdalom, már meghalék.
3. Kedvesim, hát ne sírjatok,
Rajtam ne lankadjatok,
Ez volt az úrnak tetszése,
Melyen úgy lett békelése.
4. Ne sírjatok, mert én élek,
E világgal nem cserélek.
Mert én olyan városba jutatom,
Ahol már meg nyugatom. [...]
5. Ütik a koporso szegét.
Sem hideget, sem meleget
Nem érzek én soha töbet. [...]
6. Szülőim könnyei hullnak,
És ajkaik zokognak,
Keseregnek a testvérek,
Pedig én visza nem megyek.
7. Induljatok, csak kisérjetek,
Én is el megyek veletek.
Ti aztán vissza jöttek,
Ha engemet el temettek. (Torockó, 1894)
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Sírfeliratok
1. ITT UZONI ISTÁN
A KRISTUS KEZÉBE
BOLDISÁRJÁT 176[...]
BE ANNÁJÁT AZ 1768BA
GAZDAG BORBÁR
AT TETTE LE 70
BE
(Torockó, 1770)
2. E’ SIRBAN ALU=
SZIK SÉRDIKÜS
SÁMUEL AKIT
MAGÁHOZ VETT
AZ EMMANUEL
ESZTENDŐT Ö MÉG
TSAK KILENTZET
TÖLT VALA 1776BA
HOGY MEG HALA.
VÁRJA MÁR JÉZUS
SAT ITT EZ A DRÁGA
KINTS JÉZUSSA
NÁL DRÁGA E KIN
TS MERT NEKI
NINTS
(Torockószentgyörgy, unitárius parókia kertje, 1776)

253. Temető. Verespatak, 2003

254. Temető. Újtorda, 2005
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3. HORVÁT FERENTZ ITT LELTE
S KARJAIVAL MEGÖLELTE
KÉT TANULÓ FIAIT
SÁNDORT S DANIELT
ZOKOGÁSSAL HAGYTA ITT
RÁKHEL IS KÉT SZERE[...]/T
AKIKET EGY ORÁBA
BOTSÁTOTT A SÍR PORÁBA
EZERNYOLTZSZÁZ HÁROMBA
LÉPTEK ŐK E GYÁSZHALOMBA
KIKET IS IDE ÜZE
A HIMLÖ SZÖRNYÜ TÜZE
(Aranyospolyán, 1803)

4. HALANDÓ KERESZTÉNY
VÉGEZD DOLGAIDAT MERT A HALÁL
SERÉNY KÉSZÜLETLEN KAPHAT
MEG KELL HALNI EGYSZER
NEM TUDJUK AZ ÓRÁT
MIKOR JÖN RÁNK A SZER
AMIKÉPP PAP ANNÁT 56 ÉVES
KORÁBA JUTATTA HALÁL TORKÁBA
1825 BE MÁRCIUS 27 BE
ENNEK HŰTES PÁRJA
KOPTYIL LACZY VOLT
AKIT IDEVÁRJA RÖVID
NAPOK UTÁN
(Alsó- és Felsőszentmihály, 1825)
5. 1830
HUSZONÖT ESZTENDÖT
MINT TANULÓ ÉLTEM
UGY MINT TÁBLAÍRNOK
ÉLETEM VÉGEZTEM.
A NEVEM PEDIGLEN
HORVÁT SÁMUEL VOLT
AKI EZEN GYÁSZOS
SIRNAK MOST MEGHODOLT
SZERETET SZÜLEIM
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KEDVES EGY TE[...]EM
ÉLTEMET VÉL[...]
TOVÁB NEM TÖLTHETTEM
KÍVÁNAM A MENYBEN
HOGY ED[...]/ÜT LEHESSÜNK
ÖRÖK DITSÖSÉGBENN
VÉG NÉLKÜL ÉLHESSÜNK
(Harasztos, 1830)
6. 1845
EZEN SÍRKŐ EMLÉK JELE
A SZÜLŐK BÁNATTYÁNAK
MIT CSONGVAI GYÖRGY
EMELE
S. VERES SUSA FIAKNAK
A MÉG NEM VOLT HÁROM
ÉVES
CSONGVAI PÁLT E SZOBOR
JELELÉNDI. DE KESERVES
LESZ EMLÉKE MINDEKOR
1845 OCTO.29 ÉN
HOLT MEG
(Csegez, 1845)
7. ITT NYUGSZIK E SÍRBA
EGY JÁMBOR KERESZTÉNY
A SÍRT KOSZORUZA
ÉLTÉBEN SZÉP ERÉNY
SÍRKŐ MOND MEG […]
A KÉRDŐ VÁNDORNAK
HOGY TE ŐRZÖD TESTÉT
PÁLFI ÁGOSTONNAK
E VILÁGI ÉLTE TERJEDT
50 ÉVBE
LELKE KI […] ATTA
KEBELÉBE
1849 K ÉVBE
(Várfalva, 1849)
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8. E NÉMA SIRHANT
FEDI
DALI MÁTÉ
PORAIT
SZÜL. 1841 BE
MEGHALT
1878
FEBRUÁR 26 ÁN
BÉKE PORAIRA
BÁNATOS SZÍVŰ
NEJE SZABÓ
ROZÁLIA
KÉT ÁRVÁJA
MÁTÉ ÉS ÁGNES
EMELTE E KÖVET
(hátul)
LETÖRT VIRÁG
KISEM NYILVA
DALI ÁGNES
ELHERVADA
SZÜLŐINEK
BÁNATYÁRA
17 ÉVES KORÁBA
SZ. 1879 be
mh. 1896 ba
(Mészkő, 1896)
9. Fiatal korodban eltávoztál tőlünk
Csak 17 évet éltél mellettünk
Szemedből hamar kialudt a fény
Azota életünk bánat és könny.
Mindegyre teszünk sírodra virágot
De veled együtt eltemettük
Az egész világot.
CSÉP JÁNOS
1975 – 1992
(Kercsed, 1992)
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Népballada

Aranyosszéken a ballada előadására a közös éneklési alkalmak, családi együttlétek keretében került sor. A kollektizvizálást követően a közös éneklési alkalmak elmaradása, a
atalok városra költözése, a szórakozási formák megváltozása (gépzene, tévénézés) népszerűtlenné tette a népballadát és a balladaéneklést. Aranyosszéken elsősorban azok az
új balladák találhatók meg, amelyek a közelmúltban még ismerős, érvényes helyzetekre
utalnak. Ilyen ballada a régi stílusú ballák közül a Három árva, A halálraítélt húga (Fehér Anna), az új rétegből pedig A malomba esett leány, A bárókisasszony és a gulyás, A
gyilkos feladja magát (Barna Jancsi), A meggyilkolt szerető (Szabó Gyula), Háromszoros magzatgyilkos (Szabó Vilma), A szégyenbe esett lány, Kórházban, a ponyvai hatást
mutató balladák közül pedig A gróf és az apáca.
Két helyi ballada, Dali Ágnes és Bajka Sándor balladájának napjainkig alig változott
ismertsége és énekeltsége arra bizonyíték, hogy a ballada a helyi közösségben az emlékezés, az emlékeztetés szerepét töltötte be. Dali Ágnes balladája egy atalon, váratlanul elhunyt lány tragédiáját mondja el. Bajka Sándor balladája egy gyilkosságot örökített meg.
Az Alsó- és Felsőszentmihályon 1883. február 21-én lezajlott esemény balladai feldolgozása hamarosan megtörtént. Az alapszövegnek számító változatban a következő epizódok
találhatók meg: 1.Bajka Sándor útnakindulása, 2. a keresztanyához való beköszönés, 3. a
szándék bejelentése, 4. Bajka Sándor kivégzése.
1.Kádár Kata
(Két kápolnavirág)
– Édesanyám, engedje meg,
Hogy vegyem el Kádár Katát,
Kádár Katát,
Jobbágyomnak szép leányát!
– Édes am, nem engedem,
feneketlen tóba vetem.
Van uraknak sok szép lánya,
Neked is juttatnak egyet.
– Szolgám, szolgám, édes szolgám!
Nyergeld meg a pejparipám,
Hogy induljunk messze útra,
Messze útra, bujdosásra.
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Miklós úr megindula,
Messze útra, bujdosásra.
Kádár Kata hogy meglátta,
Kaput nyitott Miklósának.
– Ne nyiss kaput, Kádár Kata!
Nem megyek én most be azon.
Megyek, megyek messze útra,
Messze útra, bujdosásra.
– Miklós úr, állj meg nékem
Egy pár szóra!
Hogy hozzam ki fehér ruhám,
Hozzak neked egy bokrétát.
Ha a ruha vérré válik,
A bokréta hervadozik:
Kádár Katát elvesztetik.
Miklós úr megindula
Messze útra, bujdosásra.
Találkozik egy molnárral.
– Molnár gazda, molnár gazda!
Mi hír vagyon a faluba?
– Nincsen bizony ugyan semmi…
Kádár Katát elvesztették,
Feneketlen tóba vették.
– Molnár gazda, molnár gazda!
Vigy el engem éppen oda,
Éppen oda, arra helyre,
Feneketlen tó szélére.
Néked adom pej paripám,
Minden drága ékes ruhám.
Molnár gazda szót fogada,
Miklós előtt megindula,
El is vitte éppen oda,
Éppen oda, arra helyre,
Feneketlen tó szélére.
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Miklós úr levetkőzött,
Feneketlen tóba szökött.
Miklós anyja járt sétálni,
Meg találta őket látni.
Az egyiknek csináltatott
Fehér márványkő koporsót,
A másiknak csináltatott
Piros márványkő koporsót.
Az egyiket eltemeté
Oltár eleibe,
A máskat eltemeté
Oltár háta megé.
Az egyikből növekedett
Fejér márvány liliomszál,
A másikból növekedett
Piros márvány liliomszál.
Ott is addig növekedtek,
Míg egymásba ölelkeztek.
Miklós anyja jár sétálni,
Meg találá őket látni.
Mind a kettőt leszakítá,
Tövisbokorra taszítá.
Kádár Kata megátkozta
Miklós anyját:
– Búzád csak egy szem teremjen,
Az is belül üres legyen.
Kenyeretlenség találjon,
Mégis senki meg ne szánjon.
Mosdóvized vérré váljon,
Törölköződ lángra gyúljon.
Ha ez az átok reád száll,
Tudom bizony, hogy megrostál.
Régi stílusú népballada. Legkorábbi feljegyzése 1861-ből származik. Az aranyosszéki változatot Kanyaró Ferenc jegyezte le Kercseden, az 1900-as évek táján.
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2. Három ágú a diófa
(Három árva)

Három ágú a diófa,
Alatta sír három árva.
Hová mentek, három árva?
Nagyvilági hosszú útra.
Álljatok meg, hogy kérdjem meg,
Ha elmentek, hol kaplak meg.
Van-e néktek jó anyátok,
Ki megvarrja gyászruhátok?
Kelj fel, anyám, édesanyám,
Mert elszakadt a gyászruhám.
Nem kelhetek, édes am,
Testem, lelkem benn a sírban.
Van-e néktek mostohátok,
Ki megvarrja gyászruhátok?
Mikor fehért ád reátok,
Vértől virágzik a szátok.
Régi stílusú népballada. Legkorábbi feljegyzése 1840-ből ismert. A balladát Demény Piroska rögzítette Bágyonban 1974-ben. Énekelte Kovács Lászlóné Bottyán Giza, 55 éves.
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3. Tollas Erzsi
(A halálra táncoltatott leány)
– Jó estét, jó estét, Tollasiné asszanság!
Hol van az én Erzsi babám, talán le is feküdt már?
– Lefeküdt, lefeküdt ződ paplanyas ágyába.
– Ugyan hogy tud ēlalunni Erzsi babám magára?
– Kőcscse fēl, kőcscse fēl, engeggye ēl a bálba…
Ekkor az ég felette béborula homályba.
– Jó estét, jó estét csaplárosné asszanság!
Hol van az a két betyár, aki engem ide vár?
– Jöjjen bé, jöjjen bé, üljen le a divánra…
Ekkor az a két betyár kacsintatt a cigánra.
– Húzzad csak, húzzad csak kivilágos reggelig…
A reggeli négy órára Tollas Erzsi elalszik.
– Engedj ki, engedj ki, hogy magamat hűtsem ki,
Mungária29 cipőmből piras vérem öntsem ki!
– Nem mész ki, nem mész ki, magadat nem hűted ki,
Kilenc aranygyűrű már az ujjadba ragadatt!
Nyisd ki, nyisd ki ződre festett kapudat,
Hālva viszik, hālva viszik Tollas Erzsi lányodat.
Átkozott legyem mind az az édesanya,
Ki egyetlenegy lëányát ēlereszti a bálba.
Régi stílusú népballada. Legkorábbi feljegyzése 1846-ból származik. A ballada a megsértett legények
kegyetlen bosszúját mondja el.
A balladát 1903-ban Viski Károly jegyezte le Tordán, özv. Dulló Józsefné Barók Eszter 40 éves aszszonytól.

4. Kihajtottam a libámat
(A gunaras lány)
Kihajtottam a libámat
A zöld pázsitra.
Arra ment a bíró a,
Meghajigálta.

29 bagaria
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Ne hajigáld, bíró a,
Hamvas gunárom,
Hazamegyek az apádhoz,
Elpanaszolom.
Adjon Isten, bíró uram,
Szerencsés jó napot.
Adjon Isten, Mari lányom,
Néked mi bajod?
Meghajigálta a a
Hamvas gunárom.
Mit kérsz érte, Mari lányom?
Néked megadom.
A zúzáért, a májáért
Két aranyalmát,
A táncoló két lábáért
Két véka búzát.
Hát az a szép gunár nyaka,
Hát az mennyit ér?
Végy el engem, bíró a,
Nem kell nekem bér.
Régi stílusú, tréfás ballada. Legkorábbi feljegyzése 1789-ből származik. A balladát Demény Piroska
rögzítette Aranyosgyéresen, 1980-ban. Énekelte Kerekes Andrásné Komáromi Giza (sz.1935).

5. Elment az én babám a gőzmalomba
(A malomba esett lány)
Elment az én babám a gőzmalomba,
Rálépett egy benzinkerék szíjura.
Benzinkerék lagas30 szíja megindult,
Az én babám piros vére kicsordult.

30

lakkos
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Gyertek, lányok, tegyük fel a szekérbe,
Vigyük el az ezredorvos elébe.
– Ezredorvos, arra kérem, ha lehet,
Gyógyítsa meg nekem a szeretőmet.
Száz aranyat zetek én magának,
Mentse meg a haláltól a babámat.
Ezredorvos félrefordul s azt mondja,
Ennek csak a Jóisten az orvosa.
Újstílusú ballada. Énekelte Jobágy Miklós (sz. 1894), Várfalva. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

6. Szendrő báró leánya
(A bárókisasszony és a gulyás)
Túl a vizen a szendrői határban
Öreg nyárfa levelezik magában.
Nyárfa alatt búsan szól a furulya,
Hallgatja a Szendrő báró leánya.
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Éjfél után kettőt ütött az óra,
Mégis egyre búsan szól a furulya.
Furulyaszó behallszik az ablakon:
– Ébredjen fel az égszemű kisasszony.
Kinyílik a szendrői vár ablaka,
Szendrő báró lánya hajol ki rajta,
A sötétben így sóhajt fel magában:
–Mért is vagyok Szendrő báró leánya!
Másnap reggel Szendrő báró bújában
Kihajtatott a szendrői határba.
Megkérdezi legöregebb juhászát,
Nem látta-e az égszemű leányát.
– Nem láttam én, báró uram, ha mondom,
Legkisebbik bojtáromat se kapom.
A legkisebbik bojtáromat se kapom.
A legkisebbik juhászom is oda van,
Talán a kend leánya is vele van.
Hintó megy a Szendrő báró lányáért,
Kilenc zsandár meg a juhászbojtárért.
A kisasszony hátul ül a hintóba,
Elöl pedig a juhász megvasalva.
Túl a vizen most faragják azt a fát,
Amelyikre a kis juhászt akasszák,
Fújja ja szél fehér ingit, gagyáját,
Más öleli Szendrő báró leányát.
Új stílusú ballada. Legelső feljegyzése 1864-ben készült. Énekelte Jenei Erzsi sz. 1940, Bágyon. Gyűjtötte Szabó István.

7. Vasárnapra virradóra
(A betyár utazólevele)
Vasárnapra virradóra,
Felültem a gőzhajóra,
Felültem a gőzhajóra.
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Alig, hogy elszenderedtem,
Alig, hogy elszenderedtem,
Kilenc zsandár áll mellettem,
Mind a kilenc kérdi tőlem,
Mind a kilenc kérdi tőlem,
Hol az utazólevelem?
Kigombolom a mellényem,
Kiveszem a revolverem,
Hármat rögtön főbelőttem.
Jaj Istenem, mit csináljak?
Vagy elfussak, vagy megálljak,
Vagy elfussak, vagy megálljak?
Ha megállok, megkötöznek,
Ha elfutok, főbelőnek,
(Ha elfutok, főbelőnek.)
Betyárballada. Énekelte Szabó Jánosné Jenei Eszter sz. 1907, Bágyon. Lejegyezte Demény Piroska.

8. Dali Ágnes
(A atal halott temetése)
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Mészkő község gyászba van,
Mészkő község gyászba van,
Dali Ágnes halva van,
Dali Ágnes halva van.
Még vasárnap délután,
Még vasárnap délután,
Vígan sétált az utcán,
Vígan sétált az utcán.
Már csütörtök estére,
Már csütörtök estére
Vitték a temetőbe,
Vitték a temetőbe.
Szeretője Brassóba,
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Szeretője Brassóba,
Ő meg a koporsóba,
Ő meg a koporsóba.
Engem hat lány vigyen ki,
Engem hat lány vigyen ki,
A babám kísérjen ki,
A babám kísérjen ki.
Mind a hat lány fehérbe,
Mind a hat lány fehérbe,
A babám feketébe,
A babám feketébe.
Helyi ballada. Énekelte Kereki Gáborné Halmágyi Ilona sz. 1921, Mészkő. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

9. Bajka Sándor nótája
(Keresztanyja gyilkosa)
Hej be széles, hej be hosszú az az út,
Amelyiken Bajka Sándor elindult!
Lépett egyet, lépett kettőt, megállott,
S keresztanyja udvarára bevágott.
– Adjon Isten, keresztanyám, jó estét!
– Adjon Isten, keresztam, szerencsét!
– Ne kivánjan, keresztanyám, szerencsét:
Én az éjjel kedbe vágam a fejszét.
Bajka Sándor gyócsinge, gócsgatyája
Vérbe borult keresztanyja házába.
Gyászba borult szemnyáfolvi12,6
nagyutca,
Azon viszik Bajka Györgynét meghalva.
Fölszántottam szemnyáfalvi nagyutcát,
Vetek belé piros pünkösti rózsát.
A két szélin tejesszegfü nyildogál:
Bajka Sándor a tömleczbe sirdogál.
Helyi ballada. E változatát Borbély Sándor közölte 1893-ban.
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10. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út
(Keresztanyja gyilkosa)

Jaj de széles, jaj de hosszú az az út,
Amelyiken Bajka Sándor elindult.
Lépett egyet, lépett kettőt, megállott,
Keresztanyja udvarára bevágott.
– Adjon Isten, keresztanyám, jóestét.
– Adjon Isten, keresztam, szerencsét.
– Ne kívánjon, keresztanyám, szerencsét,
Még ma éjjel kendbe vágom a fejszét.
Keresztanyám hátramegy a kertjébe,
Föltekintett a csillagos nagy égre.
– Én Istenem, vedd el lelkem szívedhez,
Még az éjjel kés járja meg szívemet.
Újtordában most faragják azt a fát,
Amelyikre Bajka Sándor akasztják.
Nem fújja szél fehér ingét, gatyáját,
Mert megölte az ő kereszt jó anyját.
Énekelte Borsos Miklós sz. 1895, Alsó- és Felsőszentmihály. Gyűjtötte Demény Piroska.
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255. Torockói csipke
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256. Pávás díszpárna. Torockószentgyörgy

Eredettörténetek, népmesék, igaztörténetek

A várfalvi Vagyas Ferencné Fodor Gizella (1907) gyermekkorában társaival együtt a
szomszédban lakó Pista bácsinál gyülekeztek mesét hallgatni. Az aranyosgerendi Mezei Lajos (1922) emlékében az állatok őrzésével kapcsolódik össze a mesehallgatás. Az
aranyosegerbegyi Szász Lajos (1911) ma sem zárkózik el a szomszédok összegyülekezéseitől. A sinfalvi Fodor László a családban történt esti mesélést említi. A mesemondás a
gyerekek együttes szórakozásának is egyik formája volt. Az aranyosrákosi Fodorné Pál
I. Erzsébet (1924) szintén unokáit szórakoztatta a mesékkel.
A mesemondás a felnőttek életében a munkaszünetek, a szabadidő, az együttlét hangulatos eltöltésére irányult. A 19. századeleji falusi életben az állatok legeltetése, a közös munkák szünetei, a vasárnap délutáni szomszédsági és az esti családi összeülések, az
utazások szolgáltatták a mesélési alkalmakat. A temetési szertartáson belül a halottvirrasztás, a tor, akárcsak a temetővilágítás a halottakra való emlékezés, a betegségekről,
halálról való beszélés alkalmai.
Egy történetet mindig nehéz különválasztani a többi történettől. A különböző beszélgetéseken, mesélési helyzetekben ezek egymás után hangzanak el, a mesélők egyik történetről a másikra térnek át. A mesemondás egyik irányban gyakran összefonódik a friss
szenzációk, napi aktualitások megbeszélésével. Másik irányban a történelmi, a lokális, a
családi és a személyes emlékezet történeteivel érintkezik (élménytörténetek, igaztörténetek, történelmi mondák). Továbbá pedig a hiedelemmondákkal áll közeli kapcsolatban.
Ugyanakkor a felnőttek körében a mese folytonosan érintkezett az olvasmányokkal, az
újsághírekkel, a regényekkel, a ponyvanyomtatványokkal és lmekkel.
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A mesemondás ugyanakkor a felnőttek részéről a gyermek felé irányuló beavató aktus volt. Az ilyen funkciójú mesélést a családban a szülők, a nagyszülők, a szomszédságban az idős személyek biztosították. Ebben az esetben a mesék egyazon beszélgetésben
hangzottak el a találósokkal, a mondókákkal, a felnőttek által iskolában, műsoros öszszejöveteleken memorizált versekkel, erkölcsi regulákkal, az imákkal, a családtörténelem
epizódjaival.
A mesemondást az aranyos-vidéki életformában, mentalitásban és a mindennapok
kultúrájában bekövetkezett változások erősen érintették. Megrövidültek és megritkultak
az együttléti alkalmak. Az emberek szűkszavúbbak, zárkózottabbak lettek.
A felnőttek fokozottabb igénybevétele, a házon kívül végzett hosszú műszak, akárcsak
a atalok elköltözése felszámolta a többgenerációs szórakozási formákat. A mesemondás
folytonosságának megszakadását az unokáknak a nagyszülők környezetéből való kikerülése okozta. A népmesével a kiskorúak többnyire szervezett oktatás keretében ismerkednek meg, és mindössze alacsonyabb életkorban azonosulnak vele. A gyermekek gyelmének lekötése érdekében a nagyszülők kénytelenek voltak változatos meseanyagot
megismerni, olvasáshoz folyamodni, lemondani a tündérmesékről.
Természetesen, a történetmondás nem tűnt el az aranyosszékiek életéből. A történetmondás alkalmai módosultak s ezzel együtt a történetek is változtak, tréfásabbá, realisztikusabbá váltak. Az emlékezetből való mesemondás helyét pedig átvette a meseolvasás,
a mesének a tévéből való követése. Ugyanakkor a mesék helyébe vagy mellé a személyes
élményekről készült történetek kerültek. Ennek az oka az volt, hogy sok-sok ember szokatlan események részese lett, s ezek az események olyan élményeket nyújtottak, amelyeket hazatérve el kellett mesélni. A változás nem óvta meg az otthon maradottakat sem. A
történelem, a gazdaság, a technika megújulása az elmúlt száz évben többször végighullámzott a mi világunkon is. Minden változás élénk méhkassá alakította a családot, a falut,
a várost, a médiát: ami új és szokatlan volt, történetekben került elmondásra.
Ezeknek az élményeknek egy része korabeli feljegyzésekben, más része pedig a szájhagyományban őrződött meg. Tudnotok kell, hogy ezeket a történeteket élménytörténetnek
hívjuk, amennyiben őket maga az eseményt átélő személy írja le vagy mondja el. Ha viszont egy mással megesett esemény kerül elmondásra, akkor igaztörténet a neve.
A gyöngyvirág
Egy árva leány sokat sírt s a könnycseppjeiből mind gyöngyvirágok lettek. Meghalt
mindenkije, s ő járt ki az erdőre fáért, ágakért s mind csak sírt, sírt, s a könnyeiből nőttek
a gyöngyvirágok.
Eredetmagyarázó történet. Elmondta Ercsei Anna sz. 1910, Torda.
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A pók
A pókot azért nem szabad megölni, mert Jézusnak ő szőtt hálót az arca elé a keresztfán, hogy ne süsse a nap. Mindig ezt mondta nagyanyám. Rá kell venni egy seprűre és
kidobni.
Eredetmagyarázó történet. Elmondta Ercsei Anna sz. 1910, Torda.

A teknősbéka
Jézus járt a földön, mind korturár.31 Emenyen egy gazdasszanyhaz. Az éppen sütett.
Azt mondja, nem sütne nekem is egy kicsi kenyeret, hogy segítsen ki, látom, éppen most
süt. Nem ettem három napja. – Nem – azt mondja az asszany –. Maga nem gondol Istenre? – Na, jöjjen vissza két óra múlva. Levájto a tekenyőt, mind a kovászt, összegyúrta,
lett egy kicsi kenyér, odatette a kemence szájábo. Nem tudta, hogy Jézus. Az a kenyér úgy
megnőtt, hogy kétsze akkora lett, mint a többi. Meggondolkozatt az asszony. – Há ezt a
nagy kenyeret hogy adjam oda annak a kéregetőnek? Vót négy a. Azt mondja nekiek,
né, jön egy kéregető, ha keres engem, mondjátok neki, hogy nem vagyak itthon. Bébújt a
tekenyő alá. Na, jön Jézus. – Szerusztak. Hol van anyukátok? – Nincs itthon. – Azt mondta, hogy jöjjek vissza, me süt nekem is egy kenyeret. Itt a szemem előtt tette bé a kemencébe. – Nem tudjuk, ement ide s ide. – Na – azt mondja Jézus, tudta, hol van az asszany,
zsidó vót, azt mondja – aki a tekenyő alatt van, legyen belőle teknyősbéka. Ement Jézus
dógáro, a gyermekek vártok, há egy teknyősbéka mászott ki. – Azelőtt nem volt teknősbéka? – Nem vót még. Jézus adta egy nagy átkot, az asszony átolment32...
Eredetmagyarázó történet. Elmondta Kocsis János sz. 1932, Detrehemtelep.

A róka és a farkas
Vót, hol nem vót, hetedhét országon is túl, de még az óperenciás tengeren is túl, hol a
kis kurta farkú malac túr, vót egyszer egy róka. Vót ennek a rókának két bárányjó. Csált33
magánok egy kis szekeret s befogta a két báránt s elment az erdőre, hogy hozzan fát télire.
Ahogy ment-mendegélt a két kis báránnyal, egyszer csak eleibe állott egy farkas.
– Jó reggelt, róka koma.
– Isten álldjon meg, farkas koma.
– Nahát hová, hová, róka koma?
– Én biz’ az erdőre, farkas koma, hogy hozzak egy kis fát télire.
31
32
33

koldus
átváltozott
csinált
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– Azt biz’ jól teszed, róka koma, hát mejünk együtt, diskuráljunk.
Mennek–mennek, mendegélnek, egysze csak aszondja a farkas koma a róka komának:
– Te róka koma, hadd el, hogy üljek fel a szekeredre, mer én úgy el vagyak fárodva.
Aszondja a róka:
– Én nem bánom, te farkas koma, de ha letörik a tengely, akkor mi lesz?
Aszondja a farkas:
– Ne félj, róka koma, mer én olyan könnyű vagyak, mind a tollu, mer már három napja, hogy egy béfaló falatat sem ettem.
A róka már félt is a farkastól, nem is hatta vona, hogy feüljen a szekerire, hát aszondta:
– Má Isten neki, fa kereszt, ha e(l)törik, a’se lesz, nem bánom, ha fe is ülsz.
Fe is ült a farkas, de alig mennek három–négy lépést, ecce csak letörik a tengely, s a
farkas zsupsz a szekér alá.
– Na látod, farkas koma, hogy megmondtam.
Aszondja a farkas:
– Hadd e(l), róka koma, ne búsulj. Eridj csak ide bé a zerdőbe, van itt beljebb egy jó
tengelynek való, hoz’ ki, hogy csáljuk meg.
Na megörvend a róka, hogy a’ biza jó lesz. Bé is szalad, s kivágjo a tengelynek valót,
s hozza nagy örömmel, hogy neki most milyen új tenglye lesz. Hát látjo, hogy az egyik
bárányjo hiányzik.
– Te farkas koma, hová tetted az egyik bárányomat?
– Én biza, róka koma, mi tűrés-tagadás, megettem, mer nagyan éhes vótam.
A róka nem mert patvarkadni, s nekifog nagy szomorán, s megcsáljo a tengelyt, s
béfogja azt a zegy bárányacskáját, s mejen tovább a farkassal. Aszondja ecce(r) a farkas:
– Jaj, te róka koma, én feülek a szekeredre, me úgy e(l) vagyak fárodva.
Aszondja a róka:
– Ne ülj fe, farkas koma, me(r) etörik a másik tengely is.
De a farkas addig erre, addig arra, hogy így, s hogy amúgy, amég ecce csak feült. Alig
mennek 3–4 lépést, zsupsz, letörik a másik tengely is.
– Na látod, farkas koma, megmondtam, hogy ne ülj fe.
– Na ne búsulj, róka koma, van itt nem messze egy más jó tengelynek való, eridj, hoz’
ki, megcsáljuk azt is, s legalább új tengely lesz a másik is.
A róka má ment vona, de félt, hogy a farkas megeszi a másik bárányát is. Aszondja:
– Én emennék, te farkas koma, de te megeszed a másik bárányamat is.
– Ne félj, róka koma, mer mos(t) már nem vagyak éhes.
Na bé is fut a róka a tengelynek valóér s kivágjo azt is. Hát miko kigyű, látjo, hogy vót
bárány, nincs bárány. Lecsapja a tengelynek valót s aszondja:
– Itt van, csálj vele, amit akarsz, ha megetted a bárányoimat.
A róka e(l)ment egyfelé, a farkas ment másfelé.
Leült a róka nagy búsan a zországút szélire. Hát ahogy ott üldögél nagy szomorán,
észreveszi, hogy valami emberek viszik szekeren, nagy hordokba a halat. Fogja magát,
lefekszik a zországút közepire, s csáljo magát, mintha meg lenne dögölve. Odaérnek a
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zemberek, s látják, hogy meg van dögölve egy róka. Feldobják a szekérbe, hogy majd eladják a bőrit a vásárbó jó pé(n)zen.
Hát a róka szépen belémászatt a hordóba, s min(dig) hánto ki a halat, mind hánto
ki a halat. Miko má gondolta, hogy má elég is lesz, kiszállatt a hordóból, s szép lassacskán leszállatt a szekérről. Összeszedte a halakat, s a húst lerágta róla s a csontakat egy
csumóba rakta egy kút mellé. S ő ement másfelé. De, hogy egyik szovamat a másikba ne
üssem, a zegész falu ebből a kútból hordta a vizet.
Hát amin mejen, mendegél a róka, meglátjo a farkast.
– Jó napat, róka koma.
– Isten áldjon meg, farkas koma.
Asz’ kérdi a farkas:
– Mit ettél ma, róka koma?
– Én biza halhúst ettem, ha ehetnél, adhatak neked is egy kis csontat.
Aszondja a farkas:
– Az Isten áldjon meg, te róka koma, hogy nem haragszal rám. Látod, én egy béfaló
falatat se ettem, mióta a te bárányoidat megettem.
– Tá (talán) nem te?
– A’ bizúgy.
– Na ne búsulj, gyere csak velem.
E(l)vezeti a farkast a kút mellé, s megmutatja neki a csontakat. A farkas jóízűn megropogtatta. Aztán kérdezte a rókától:
– Hogy jutattál te ennyi halhaz, róka koma?
– Én biza, farkas koma, ebből a kútból fogtam, mer ebbe a kútba annyi a hal, mind
a polyva, s ha halat akarsz enni, akko csak gyere e’ hozzám úgy féléccaka tájt, miko a
kakasak kukurigolnak, aztán megtanítlak én halat fogni. Na megörvend a farkas,
hogy mos’ má’ jóllakik ő hallal. Na e’mennek ők haza. A róka lefeküdt s jóízű(e)n aludt,
de a farkas nem tudatt alunni a zétlenségtől. Hát ecce csak békopogtat a farkas a rókához:
– Készen vagy, róka koma?
– Készen vagyak, farkas koma.
Kigyű a róka s emennek a kúthaz.
– Na, farkas koma, ülj le ide a partra s nyújtsd belé a farkadat a vízbe, de meg ne mozdítsd, mer emennek a halak róla.
Na bé is dugja a farkas, s tartja egy kis ideig. Asz’ kérdi a róka:
– Nem érzel valamit a farkadan?
Aszondja a farkas:
– Dehogy nem, úgy nyüzsegnek rajta.
– Vigyázz, meg ne mozdítsd, mer efutnak.
Na tartja a farkas, amit tartja. Egy idő váltotva aszondja a rókának:
– Jaj te, hogy nyüzsegnek, má alig bíram.
– Tartsd csak ott, nehogy megmozdítsd, aszondja neki a róka.
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De ecce csak észreveszi a róka, hogy kezd pitymaladni. Hallik is valami zaj. Há valami
béresek gyűnnek a kútra vízér. Akkor aszondja a róka a farkasnak:
– Na, farkas koma, most má itt a zideje, hogy kihúzd a farkadat.
Nekifog a farkas, húzza a farkát, s erőlkedik, nem gyű. Nekifog a róka is, húzzák ketten, hát nem gyű. Asz’ondja a farkas a rókának:
– Na látod, megmondtam, hogy húzzuk ki hamarább, s mos(t) má annyi hal ragadatt
rá, hogy nem tudam kihúzni.
Na de eközbe közelednek a béresek, látják, hogy ott van a kútnál egy róka s egy farkas.
Kezdenek kiábálni, futnak a vasvillákkol, ezek megijednek, a róka efut; a farkas szökik
ide, szökik oda, de nem tudja kihúzni a farkát, mer beléfagyatt. Odaérnek a béresek, ütik
a farkast. A farkas szökik ide, szökik oda, egysze csak eszakad a farka s e’futatt ő is. Hát
amin(t) fut, meglátjo a rókát.
– Na, róka koma, én ugyan megjártom.
Nos ott epanaszolja neki, hogy őtet hogy megverték, s neki már nincs farka, s csak a
neve farkas s több aféle. Aszondja a róka:
– Ha csak ez a baj, ne búsulj, farkas koma. Tudak én neked olyan farkat csálni, hogy
mégtá (talán) külenbet, mind a zelső.
– Tá nem, te.
– Én biz’ igen.
Na megörvend a farkas, hogy lesz farka. Aszondja neki a róka:
– Van itt a faluba egy pincébe egy csumó kender, elmejünk oda egy éjjel, lopunk, s
meglásd, olyan farkat csálok neked, hogy csak na.
Na belé is egyezik a farkas, hogy biz a jó lesz. Hát e’is mennek, megkapják a házot s
bémennek a pincébe. Vót ott bor, pálinka, sajt s vót ott továbbacska egy kád méz, efféle
mé(h) méz. Nekifogtak ők inni. Először bort, azután pálinkát. Amind ott iddogálnok, már
látszott, hogy mindjár kezd virradni. A róka mondja a farkasnak:
– Te farkas koma, e’ké(ne) menjünk, mer’ már virrad.
De a farkas nem akart menni. Meggyütt a kedve a bortól. Aszondja a rókánok:
– Te róka koma, én mindjár rágyutak egy nótáró.
– Vigyázz, te, az Istenér, me ha megtudja a gazda, hogy mü itt vagyunk, porrá teszen.
Na de a farkas nem nyugudt belé. Esmét csak mondja a rókánok, hogy ő dudolhatnék.
Aszondja a róka:
– Vigyázz, te, az Istenre kérlek, me baj lesz.
– Má aká’ baj lesz, aká nem lesz, de én már mégis rákezdem; s csakugyan rá is gyut egy
nótáró. Felébred erre a gazda a aival. Le a pincébe, a kutyákkol. A róka észreveszi, hogy
baj van, s belészökett egy kád mézbe. Meglátjo a gazda a farkast főd részegen, e’nyúlva a
pince földjin. Kihúzták a farkast a pince torkából, s úgy everték, hogy már azt is hitték,
hogy meg van dögölve. Akko’ aztán ott hagyták, s aszondták, hogy reggel megnyúzzák ’s
a bőrit béviszik Tordáró a vásárbo s eladják jó pénzér. Ahogy észrevette a farkas, hogy
ementek, fehúzta ő is magát, s ement ki a falu végire, s ott leült egy fejér kő alatt s búsult,
hogy meg is verték s neki mégsincs farka.
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Há a róka is, miko’ má’ nem hallatt semmi lármát, semmi beszédet, kimászott a kordóból, magához vett vaj négy-öt fő kendert s beléhevert a ház előtt egy csumó pozdorjábó
s aztán megindult ő is ki a falu vége felé. Amin’ mejen, mendegél, hát meglátjo a farkast.
Oda mejen melléje, ledobja a kendert s leül ő is. Meglátjó a farkas s e’kezd panaszolkadni,
hogy ő hogy meg van verve. Fekél mellőle a róka, megrázzo magát. Hát urama, a rókán
úgy zörgett a pozdorja, hogy a farkas megijedt.
– Hát ’iszen te jobban meg vagy verve, mint én – mondotta a rókánok.
Asz’ondja a róka:
– Na farkas koma, mü asztán megjárok, látod, hogy zörögnek a csontjaim. Meg is
mondtam neked, hogy ne dudalj, de velled nem lehetett bírni. Hanem azér ne búsulj, mer
itt van a kender s megcsáljuk a farkadat.
– A’ biza jó lesz – mondja a farkas.
Na megindulnak ők kifelé a hegyen. De a róka egyet gondol s aszmondja:
– Már farkas koma, ha te kiviszel ingem, akkor lesz farkad, de én itt soha ki nem
mejek, úgy meg vagyak verve. Megin’ megrázzo magát, hát az a riájo ragadt pozdorja
úgy zörgett, mintha éppen a csontjai zörögnének. Megsajnáljo a farkas a rókát s feveszi a
hátáro. Hát amin’ mendegélnek, egysze csak aszondja a róka a farkas hátán:
– Vert viszen veretlent, a feje is töretlen.
Asz kérdi a farkas:
– Mit mondasz, te róka koma?
Aszondja a róka:
– Aszondam, hogy münket jól everének.
Mennek, mendegélnek ők tovább, ecce csak megin’ aszondja a róka:
– Vert viszen veretlent, a feje is töretlen.
Asz’ kérdi a farkas:
– Mit mondasz, te róka koma.
– Asz’ mondom, hogy nincs messze a hegy teteje, s ott olyan farkat csípünk, hogy csak na.
Na mennek tovább, hát egy üdő váltotva megin’ mondja a róka:
– Vert viszen veretlent, a feje is töretlen.
– Mit mondasz, te róka koma?
– Asz’mondom, hogy már itt van a hegy teteje.
Akkor fogja magát a farkas s úgy vágjo fődhez a rókát, hogy még heppen belé; ’szen én
nem tudam, hogy mit beszélsz.
– Hanem most má itt a hegy teteje, csáld meg a farkamat.
Le is ülnek s nekifog a róka s fon egy csúf, fertelmes farkat a farkasnak. Megnézi a
farkas, s csál hozzá egy savanyú pofát. Aszondja a róka:
– Na ne búsulj, mer segilünk azan. Emejünk a zerdőre, s ott szedünk fát, rakunk egy jó
tüzet s te keresztül szökel rajta, kétsze’, háromszo’ erre, kétsze’, háromszo’ arra, a farkad
megperzselődik, s az is olyan színű lesz, min’ te.
Na megörvend a farkas, hogy a biz jó lesz. E’ is mennek a zerdőre, s összehordanak vaj
három szekér fát. Raktak egy istenes nagy tüzet.
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– Na farkas koma, mas’ már ugradj.
De a farkas nem merészelt, mer félt, hogy beléesik. Fogja magát a róka, s mind a pereszlen, kétsze(r), háromszo’ arra s kétsze’ háromsz’ vissza szökik a tüzen.
– Na látod, farkas koma, még én is átolszöktem, pedig én jobban meg vagyak verve.
S megin’ megrázzo magát. Na nekibátorodik a farkas is. Nekifutamadik, hát éppen a
tűz közepibe szökett s beléégett. Aszondja a róka akko(r):
– Úgy látod, úgy kell neked, mér etted meg az én bárányoimat.
Állatmese. Elmondta Jobbágy Máté földműves, Mészkő. Gyűjtötte Gál Mózes, 1920 táján.

A kismalac és a farkas
A kicsi malac az erdőbe. Elment az édesanyja a vásárba. S azt mondta a malacaknak,
hogyha otthon ülnek és jók lesznek, nem engednek be senkit a házba, hoz nekiek vásárát.
A farkas észrevette, hogy a nagy malac elment a vásárba. S jött s azt mondja, hogy
engedjetek bé, csak az első lábamat, me úgy fázak, majd megfagyak. A malacak azt mondták, nem engedünk bé, me édesanyánk azt mondta, hogy ne engedjünk senkit bé, me ha
béengedjük, megesz minket.
– Én nem a farkas vagyak, én anyátaknak vagyak a barátja, engedjétek bé az első lábamat.
Akko az egyik kicsimalac odakötett egy zsákot az ajtóhaz és a farkasnak béengedték
az első lábát.
– Juj, hogy fázok, engedjétek bé a hátulsó lábomat is, me nem csinálok semmit.
A nagyobbiknak eszibe jutatt, hogy tegyenek fe egy fazék forró vizet a kemencére.
Béengedték s hama békötették a zsák száját. S akko a fazék forró vizet ráöntették a farkasra. S annak lement a szörméje.
A kicsimalac kiment az erdőre. Jöttek a farkasak, s ő femászott a fára. Ott vót a fa
tetejin. S most má a farkasak hogy tudják levenni a kicsimalacat. Nekifogtak, s egyik a
másik hátáro mászott. Legalol vót a csóré farkas, amelyik le vót forrázva. Miko már hogy
majdnem érték el a tetőt, a malacat, a kicsimalac ekiátotta magát:
– Forró vizet a kopacra.
A kopac farkas megijedt, eszaladt, aztán leestek a farkasak, egyiknek a keze, másiknak
a lába tört ki.
Állatmese. Alsó- és Felsőszentmihály, D. Margit sz. 1938; Mózes sz. 1932. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

Az aranyhajú gyermekek
Vót, hol nem vót, hetedhét országon is túl, vót eccer egy szegény ember, s vót annak
két kis gyermeke. De olyan szegén vót az a zember, mind a templam egere. Nem vót an-
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nak a világon semmije. De hogy egyik szovamat a másikba ne üssem, az egyik gyermek
jú vót, a másik pedig liján.
Eküdi ecce a szegény ember a lijánkáját a szomszédba egy özvegy asszanyhaz, hogy
hozzan egy fejszét, me kéne egy kis fát vágni. Emejen a lijánko s köszön:
– Adjan Isten jónapat; aszondta édes’pám, istállok egy fejszét.
Aszondja neki az özvegy asszan:
– Mon’ meg apádnak, hogy vegyen el, s akkor lesz fejszeje.
Na jól van; másnap e’küdi a ját:
– Eriggy, jam, hozz egy szitát innét a szomszédból, hogy szitáljunk egy kis málélisztet.
Emejen a ú s köszön, hogy adjan Isten jónapat.
Kérdi az özvegy asszany:
– Na há mi ke’, jam?
– Azé’ küdett édes’pám, hogy istállok egy szitát, hogy szitáljunk egy kicsi pujszkalisztet.
Aszondja a zözvegy asszan:
– Erigy haza, jam, mon’meg apádnok, hogy vegyen fér’hez, s akko lesz fejszéje,
szitájo, kalányjo, villájo.
Hazamejen a ju s mondja, hogy édes’pám! Asz’ondta a szomszédasszan, hogy vegye
e’ édes’pám s akko lesz fejszéje, szitájo, kalányjo, villájo.
Na telik, múlik a zidő, látjo a szegény ember, hogy a zözvegy asszany nem ád neki
semmit, gondolta, má’ Isten neki, legyen, ami lesz, de ő eveszi.
E is vette. De a mostohájok olyan rosszul bánt a gyermekekkel, hogy még enni se’ adatt.
Csak ő ett meg mindent a zurávol. Az ember látto, sajnálto eléggé a zédes gyermekejit, de
nem vót mit csájon.
Egysze aszondja a zasszan a zurának, hogy vigye ki azakat a gyermekeket a zerdőre s
hagyja ott, hogy pusztuljanak el, vaj legyen velek aká’mi. A szegény ember sajnáltó a gyermekeit, s nem akarta e’vinni őket. Na de a zasszan addig erre, addig arra, hogy csak vigye,
s hogy csak vigye, amég osztán a biza hát rávette magát a zember, hogy másnap kiviszi a
gyermekeket a zerdőre.
Na másnap bétarisnyál a mostoha az uránok tejes pogácsát s a gyermekeknek hamuba’ sült pogácsát, s asztán eindulnak. Amin’ kiérnek a zerdőre, leülteti a gyermekeket,
hogy játszodjanak; ő is e’ment egy kicsit továbbocska s odakötett egy lopót egy nagy fához. Azután ement haza s a gyermekeket otthatta. Azak ott játszadaztak kettecskén. Lengedezett egy kis szél s a lopót, amit a zapjuk oda kötett a fához, mind oda-odaverdeste a
fához. Aszondja a kis lijány az öccsinek:
– Hallad, kicsi öcsém, hogy vágjo édes’pám a fát?
Azután tovább játszodaztak. Há’ecce csak azan veszik észre magakat, hogy öste van.
E’mentek, hogy keressék meg a zapjakat. Keresik erre, keresik arra, tővé tették az egész erdőt, de az apjakat nem kapták meg. Mikó má’ efárodtak, leültek egy here s ott sirdagáltok,
amég egysze csak elaluhattak.
Reggel keresték mindenütt az utat, de nem kapták sehol. A jú nagyon megszomjuzatt
s látott egy farkasnyomat, s abból akart inni. De a nénje aszondta:
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– Ne igyál abból, kicsi öcsém, mer farkas leszel te is, s ingem is megeszel.
Na jól van, nem is ivutt belölle a ú. De egy kicsi idő elteltivel meglát egy nyúlnyomat.
Abból is akart inni, de aszondja a nénje:
– Ne igyál belölle, kicsi öcsém, me nyúl leszel, s akko’ efutsz töllem.
Alig mennek egy nihány lépést, megin’ meglát a kis ú egy őznyomat. Nem is kérdezte
má’ a kicsi nénikéjit, hanem lehajalt s jót ivutt belőlle. De abba a nyomba őz lett belölle.
Aszondja a kicsi liján neki:
– Na látod, kicsi öcsém, megmondtam, hogy ne igyál.
Hát ecce csak hallik a trombita s kürtszó, hát a királyúr gyütt vadászni. Meglátjo a kis
lijánt a zözzel. De a lijánkó is megláttó ötet s femászott egy fáró, mer félt a királyúrtól.
A király is odamejen a fa alá s hijja szépen, hogy gyüjjen le. De semmiképpen se tudja
lecsalni. Vót a királynak egy furfangas szakácsnéja. Ement ő haza s eküdte azt, hogy
csalja le a lijánkát a fáról.
Há’ e’ is mejen a szakácsné s viszen magávol egy tekenyőt, lisztet s még egy szitát is.
Hát ekezd urama a fa alatt palalni,34 de szitál, de palal, de mit nem csinál. Aszondja a
kicsi lijány a fáról:
– Nem úgy ke’, néni, az én édesanyám nem úgy csinált!
– Hát hogy, te kicsi lijányom, gyere, mutas(d) meg!
– Nem mejek, me’ félek a királytól.
Akkor megfordítja a szakácsné a tekenyőt s úgy kezd palalni.
– Nem úgy ke’, néni – mondja a kicsi liján a fáról.
– Hát hogy ke’, te kicsi lijányam?
– Na álljon, hogy mutassam meg.
Há miko’ legyütt, megfogja, odagyű a király is, s e’vitte magához a lijánkát is, a zözet is.
Na telik-múlik a zidő, s a kicsi lijány megnőtt s szép nagy lijány lett belőlle. Már a
király is azan gondolkazatt, hogy megkésve házasodjék. Nem is sokat teketoriázott s
evette a kicsi lijánt. Csaptak is egy hét országra szóló lakadalmat s azután is sokáig éltek
boldogan.
Vót a király kertjibe egy ónkút s vót a királyi udvarba egy ördöngös szüle is, akinek vót
egy lijányó. A szép királyné sokszo lement a kerbe, leült a zonkut szélire, s ott beszélgetett
a kicsi őzzel.
Hát egysze, miko a királyné ott beszélgetett a kicsi őzzel, lemejen az ördöngös szüle is a
ker’be, szépen odalopózik a zonkuthaz s belélökte a királynét. Azután ement s feötöztette
a lijányát a királyné ruhájábó.
Na telik-mulik a zidő, há ecce meglátjo a zördönges szüle, hogy a zőz odamejen a
kuthaz s ott beszélget magábó.
Gondolja a zördönges szüle, hogy emejen s meghallgatja, hogy mit beszélhet az
magábó.

34

szitálni
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E is lopózik a kút mellé s ott hallgatozik. Hát hallja is, hogy a kicsi őz a nénikéjivel
beszélget. Na neki se kellett egyéb. Emejen fe’ a palatábó s aszondja a lijányának, annak,
aki mas’ má’ királyné vót:
– Te kívánd a királytó, hogy te szeretné enni annak a kicsi őznek a májából, mer ha
nem, akko nekünk bajunk lesz. S emondja neki, hogy mit látott s mit hallatt.
Na el is mejen a királyné a zurához s mondja neki, hogy ő ehetnék annak a zőznek a
májából s ő meg is hal, ha nem ehetik belőlle. A király kérdi, hogy há’ mér’ ehetnék ő annak a szegén kicsi őznek a májából, ’sze azelött hogy szerette.
Égen, csakhogy a király nem tudta, hogy mas’ má’ nem az a királyné, aki azelőtt vót.
Na de a királyné csak mondja, hogy ő ehetnék, s hogy ő ehetnék a kicsi őznek a májából. Na de észreveszi ezt a kicsi őz is. Ekezdett sírni keservesen. Lement a kerbe, oda leült
a zonkut szélire s ott panaszolta a nénikéjinek, hogy őtet megölik. S aszondta neki:
Nénikém, nénikém, gyere ki onkútból,
Cethalnak gyomrából.
Fenik a kést én gyenge testemnek,
Mossák a medencét én piros véremnek.
Asz’mondja rá a királyné:
– Kimennék, de én is itt vagyak harmadmagammal. Egyiknek aranyperec a karján,
másiknak aranycsillag a hamlakán.
Minden áldott nap ement a kicsi őz a kúthaz s ott örökké panaszkodatt.
A király se álhotatt ki a felesége elől, me’ folytanasan kérte, hogy öljék meg a kicsi őzet.
Egysze gondolja magábó a király, hogy megügyeli, hogy mé haragszik úgy a királyné a
kicsi őzre. Há látjo is, hogy emejen a kicsi őz a kertbe, leül a zonkut szélire s ott sirdagál.
Na azannal ő is le a kerbe, s megbújik egy he(ly)re s hallgatja, hogy mit beszél a kicsi
őz. Azonnal megparancsolja a szolgájinak, hogy merjék ki a kútból a vizet, s vegyék ki a
cethalat. Na ki is veszik a szogák, s hát csakugyan ott vót a cetthal gyomrábó a királyné két
szép aranyhajú gyermekkel. Az egyiknek vót egy szép aranperec a bal karján, a másiknak,
jaj, a másiknak egy gyönyörű szép fényes arancsillag vót éppeg a hamlaka közepin. Miko
a király meglátto a zigazi feleségit, megölelte, megcsókolta s aszondta:
– Te vagy az én igazi feleségem.
Azután rögtön parancsat adatt, hogy a zördöngös szülét a lijányávól együtt kössék
lófarkáró s hurcalják végig a zegész országbo. Ő asztán tovább élt a szép királynéval s az
aranhajú gyermekekkel, s tá még mast is élnek, ha meg nem haltak. Honap tojáshajba
kerekednek s az Aranyasan leereszkednek s a tű vendégetek lesznek.
Tündérmese. Elmondta Borbély Róza, Mészkő. Gyűjtötte Gál Mózes, 1920 táján.
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257. Sipos László meseillusztrációja

A sárkányölő szegénylegény
Hun vót, hun nem vót, az óperenciás tengeren is túl, kidőlt kemencének bédőlt oldalába, vót ecce egy szeginy ember, ennek egy ja. Unnyan szeginyek vótanak, mint a
templom egere, ezé nem tudta ját tovább tartani, hanem eküdte szerencsét próbálni. E
is indult, útja egy nagy rengetegen vezetett keresztül. Ment-mendegélt nagy búsultában
s egysze csak tanálkazik egy óriássa. Megijedt, mit csináljan ő most. Félt, hogy megeszi
az óriás, de az nem bántatta, hanem megállítatta egy kicsidég s kérdezte: – Huva mész,
jam? – Menek – mondja a jú – szerencsét próbálni. – Jól van – felelt az óriás –, nesze
ez a rozsdás kard, talán még szükséged lesz rá.
Megköszönte a jú, ebúcsúztanak egymástó s folytatta tovább az útját. Eérkezik östére
kelve egy várasba, amelyik egészen gyászba vót húzva. Megkérdezte egy embertő, hogy
mé húzták a várast feketébe. – Jaj jam – felelt az ember –, ne is kérdezd, me úgyse tud
senki se má rajta segíteni. – Dehogynem – felelt a jú –, mondja csak e, mi a baj? – Hát
nézd, édes jam, azt a nagy tót, látad-é? Abban egy tizenkétfejű sárkány tartazkadik, akinek mindennap egy-egy jatal jányt ke adni. Má mind efogytanak a jányok, csak még a
királyé van hátra. Hónap a királynő viszik e a jányt, hogy adják oda a sárkánynak, ezé van
a váras gyászba burkalva. A király kihirdette, hogy aki megmenti a jányát, neki adja vele
együtt fele királyságát, de még senki sem akadt. Ezze ebúcsúztanak egymástó és ketten
kétfelé mentenek. – Megmentem én – gondolá a jú magába –, mégha addig is élek.
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Másnop nagy sírás vót az egész várasba, s a jányt vitte a királynak a kocsissa, hogy adja
oda a sárkánynak. A jú addig ement a büves kardjáva a tó felé.
Mikó odaérkezett, a nagy sárkány künn vót a partan, várta má a királyjányt. Nekirohant
és mind a tizenkét fejet levágta. Azankívül levágatt a sárkány mindegyik ujjábó egy kicsit,
hogyha majd a király nem hiszi e, hogy ő ölte meg, mutíthassa elé bizanyságul. Unnyan
nagy ereje vót a sárkánynak, hogy a jú mindjá eájult. Ezalatt a kocsis a jánnya a tóhoz ért,
miko látta, hogy a sárkány össze van vágva, nagy örömme vitte vissza a jányt az apjához.
Azt mondta, hogy ő mentette meg s követelte a jányt magának. A király megbánta
először ígéretét, de mit vót, mit nem vót mit tenni, a jányt odaadta feleségül hozzá, hiába
mondta a jány is, hogy nem ő mentette meg őtet. Öste tizenkét párnára ültették a kocsist,
úgy megtisztelték. Ezalatt egy tündér ment a júhoz a tó partjára s feélesztette. Megmondta neki, hogy siessen, me a királykisasszanyt más tulajdanítatta magának. Ement a
jú s alig hogy a kapuhoz ért, má egy párna kiugratt a kocsis alól. A kürülette állók mindjá
rosszat sejtettek. Amint beljebb ment, mind párasáva ugratt ki a párna alóla.
Miko béért, egy se vót alatta. Köszönt s jelentette a királynak, hogy ő ölte meg a
sárkányt, nem a kocsis. – Mive tudad bébizanyítani – felelt a király. – Ezze – felelte a
jú, s elészedte a sárkány ujjait. Térdre esett a kocsis, könyörgött az életié, de a király
mindjá lefejeztette. Csaptanak egy nagy lakadalmat, Hencidátó Boncidáig folyt a bor,
vót mulatság hegyen-völgyen lakadalam. Azután tojáshajba kerekedtenek, a Székelykőn
béereszkedtenek, hónap legyenek a tű vendégeitek.
Varázsmese. Elmondta Zsakó Ferenc, Torockó. Lejegyezte Bartha Miklós, 1908-ban.

Virágfejű aranyember
Vót egy király, vót neki egy vadászo. Azt mondja neki a király:
– Ne gyere haza, amég nem lőssz valamit.
Ecce elkésett a vadász. Várják, várják. Érkezik, de nem hoz semmit.
– Felséges királyom, mondjam e, hogy jártom. Találkoztam egy aranyemberre, virágfeje vót. A réten imádkozatt, letérgyelt, ivutt a forrásbó, megint imádkozatt, megint ivutt.
Háromszo. Úgy etötettem az időt, mind gondolkoztam, hogy kéne megfogni.
– Hogy?
– Csinálunk egy pár csizmát. Olyan gyermeklábo van, az egyik csizma kisebb legyen,
hogy ne menjen fe a lábáro, a másik nagy, hogy belémenjen mind a két lábo.
Meg is csináljo a király. Odateszik a forráshoz. A katonák ebújnak, hogy fogják le.
Jön is az aranyember. Imádkozik, iszik, imádkozik, iszik, imádkozik, iszik. Meglásso
a csizmákot. Örvendett. Próbáljo fe őket. Egyik nem ment fe, a másikba belészorult a
két lábo. Erőlködik. Ezek ki[szaladtak], efogják. Hazaviszik a királyhoz. Béteszik egy
vasgalickábo.35 Hírül adják a többi királynok, jöjjenek csudát látni.
35

vaskalitkába
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Ecce a király ement gyűlésbe. A a mind jádzott ott a galicka mellett.
– Eressz ki! – azt mondja a virágfejű aranyember.
– Há hogy? Apukámná van a kucs.
– Nem, má anyukádná. A köténye alatt. Tegyed magad, hogy viszket a fejed, anyukád
keresi, nincsen tetűd vagy bolhád, s addig elopad. Kiengedsz, s aztán megint visszalopad.
Úgy is lett. Hálálkodatt a virágfejű aranyember, s adatt neki egy sípat.
– Ha bajba kerülsz, ezt fudd meg, s én kisegítlek.
Hazajön a király a gyűlésbő. Megtudja, mi történt. Meg akarta ölni a feleségit. A felesége, hogy ő nem s nem [engedte szabadon]. Elévették a gyermeket, addig vallatták,
amég bévallatta. Olyan törvények vótak, hogy meg kellett vóna öljék. De csak ez az egy
gyermekek vót, s útnak eresztették, ki az országbó. De adtak neki, egy acskó36 pénzt az
anyja, egyet az apja, egyet közösen. Adtak melléje egy szógállót is.
A ú tudta, hogy van egy nagybátyjo. Gondolta, emenyen hozzá. Mennek, mennek.
Egysze azt mondja a szóga:
– Te taknyas, én megöllek!
– Ne öljé meg, van egy acskó pénzem, neked adam.
Jó. Másodszó is azt mondja a szóga:
– Megöllek.
– Adak még egy acskó pénzt, csak ne öljé meg.
Evette minden pénzit, pénz nékü maradt. Még a gúnyáját is evette. Közeledtek a nagybátyjához.
– Te, én megöllek.
– Ne öljé meg, hóttig szógád leszek, csak hadd meg az életemet.
Odaérnek, bemutatkoznak. Persze, a szóga mondta, hogy ő a király a. Örvendett a
nagybátyjo.
Telik-múlik az idő. A ú pucolta a lovakat. A szóga mind csak rosszat akart neki. S
akko a ú újból kellett pucolja a lovakat. A szóga gondolta, ölje meg, me másképp ő jár
pórul. Menyen a királyhoz.
– Na – aszondja –, né mit mondatt ez a szóga.
– Mit, te?
– Hogy ő ehozza az ezüstrucát a hét áva.
Hivassa a király.
– Te, ha nem csinálod meg, amit mondtá, karóba kerül a fejed.
– Mit mondtam?
– Há azt, hogy ehozad az ezüstrucákot. Reggere ha nincs itt, karóba kerül a fejed.
Ő nem is hallatt ilyent, nem hogy mondja. Búsult erőssen. Neki nem is jutatt eszibe a
virágfejű aranyember. De az jött magáto. Megvilágosadik a pajta, jön.
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– Nem megmondtam, mi csinálj? Másko fújj a sípba. Én tudam, mirő van szó. E ke
hozni az ezüstrucát a hét okájávo?
– Igen. Én nem is hallattam rólla.
– Na, ülj fe a hátomra!
Feemelkednek az égbe. Ott nem jártok lelkek. Ott lakatt a virágfejű aranyember. Az
embernek nem vót felesége, csak három léányo. Azt mondja nekiek:
– Fürösszétek meg ezt a út, fektessétek le, ezüstbő csináljotak neki egy gúnyát, legyen rajta az ezüstruca s a hét ókájo. Én addig elhozam.
Na jó, úgy is lett. Regge miko kezd picsmallani,37 téríti a rucát, menyen a királyhoz.
– Né te, ez csak királyú, mindent meg tud csinálni.
Hama csinálnok egy vasgalickát, bézárják a rucákot.
De a szóga csak nem nyugodatt meg.
– Né, bátyám, mive dicsekedett az a szóga.
– Mive?
– Hogy ehozza az aranyrucát a hét ókájávo.
– Menj e, te!
– Igen.
Hivassa.
– Én nem tudam, mirő van szó.
– Reggere hozd e nekem az aranyrucát.
Sír-sír a ú. Honnan hozza e az aranyrucát? Beléfúj a sípba. Rögtön ott is van a virágfejű aranyember.
– Né, mi a baj.
– Nem baj, ülj fe a hátomra.
Femennek megint az égbe, az ember lakásábo. Mondja a léányoinak:
– Fürösszétek meg, adjatak neki vacsarát. Reggere varrjatak egy aranygúnyát, rajta a
ruca a hét ókájávo.
Lefektetik, megcsinálnok mindent. Az apjak ehozza a rucákot, feköti a út, indulnak
vissza. Regge téringette a ú maga előtt. Csudálkozatt mindenki. A szóga haragudt. Most
se sikerült, hogy megöljék.
– Na, gyermek, látom, hogy ügyes vagy.
Beléteszik egy vasgalickábó ezeket is. Haragudt a szóga.
– Ez nincs megpucolva. – 175 sor port kellett kiverjen a lovakbó. Szegény megint kezdte elölrő.
Menyen a szóga a királyhoz.
– Oj, nagybátyám! Halljan ide, mit mondatt ez a szógám.
– Mit te? Csak nem egy csudát?
– Hogy ehozza a gyémántrucát a ókáiva.

37

pitymallani
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– Csak nem?
– De igen.
– Na küdd ide!
Jön a ú.
– Na akko hozd e, ha dicsekedté velle!
– Én nem mondtam.
– Reggere karóba lesz a fejed.
Sír, búsul a ú. Beléfúj a sípba.
– Na nem baj, ne búsulj! Ehozzuk. Ez az utolsó, ezt még megcsináljuk, többet nem tud
hazudni.
Eviszi a léányoihaz.
– Adjatak vacsorát, fektessétek le, s varrjatak neki egy gyémántgúnyát. Én ehozam
addig a rucákot.
Regge kioktassa a út:
– Aztán jönnek a királyok csudát látni. Feveszed a gúnyát, hajtad a rucát, megkerüled
köztek. Miko vége, kikiátod, ki vagy te, s ki a szóga. Apád is ott lesz, s hazavisz. A gúnya s
a rucák visszatűnnek, nem maradnak ott.
Regge hajtsa őket fel. Meglásso a király. A szóga is gondolta, nem még hazudik.
Hirdeti a király. Jönnek minden országbó csudát látni, nem még tértek38 a király országábo, annyian. A ú hajtatta a rucákot, megsétáltotta. Kihozza a másikakat, aztán az
utolsókat.
– Há nagyon ügyes ú vagy.
– Na most mondjak én is egyet. Mondjam meg, ki vagyak, s mé tudtam megcsinálni.
Ennek s ennek a a vagyak. Igy s így jártom. A szógám abba járt, hogy a nagybátyám öljen
meg. Né, apám, én vagyak a a, vagy az?
A nagybátyjo kivette a kardját, s megölte a szógát ott helybe.
Hazamentek, lehet, még most is élnek, ha meg nem haltak.
Tündérmese. Elmondta Kocsis János sz. 1932, Detrehemtelep. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

A szegényember a
A szegényembernek a a elment, mert nem volt mit egyék, s elment szolgálatot keresni. Az édesanyja nem volt mit tegyen a tarisznyába, hanem sütett hamuba pogácsát, betette egy tarisznyába. Ment hegyen-völgyen keresztü, napokig, mindenen, amég bejutott
egy nagy erdőbe és esötétedett. S a szegény ú má nézegetett jobbra-balra s meglátott egy
kis világot. Gondolta, hogy elmegy, hogy kopogjan be oda, hogy lássa, hogy ki alszik ottan.
Elment, bekopogott, hát egy öreg néni, nagy orrú, nagy szájú. S beköszönt.
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– Jó estét, öreganyám. – És szólalt a néni:
– Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, mer ha nem, karóba lenne már a fejed.
Hol jársz, te kisam, merre mész?
Azt mondja:
– Megyek szolgálatot keresni, de nem kapok.
Azt mondja:
– Egész reggelig itt fogsz maradni, majd mielőtt indulná, majd szóba állsz velem. Most
feküdj ide az ajtó megé s aludj.
A kisú lefeküdt, álmába szépeket álmadatt, reménykedett. Reggel miko megébredett,
fesütött a nap, az öreg néni felkötötte. Adott neki hogy egyék, szintén hamuba pogácsát és
még tett a tarisznyájába. S akkor vett egy vasbocskort s azt mondta:
– Na, ezt a bocskort te a lábodra húzad, mert mindjárt eléred az üveghegyet. S azon
neked keresztül ke menni, másképpen visszacsúsza.
A kisú elvette s tényleg úgy is vót. Az öreg nénitől elment, s egyszer csak vót egy nagy
hegy előtte, amelyik üvegbő vót. S akkor eszébe jutott, hogy ott van a vasbocskor nála s
akkor felhúzta s tényleg át tudatt menni a hegyen. Az a bocskor nem csúszatt vissza a
hegyen.
Átment, s ment, ment. Megint béért egy nagy erdőbe. Megint úgy eltévedett, mint az
előbb. S akkor szintén egy kunyhóra bukkant, s ott egy bácsit talált.
– Jó estét, öregapám.
– Szerencséd, hogy így szólítottál, mert ha nem, már karóban lenne a fejed. Hol jársz
itt, kisam?
– Szolgálatot keresni.
– Te itt fogsz aludni máma éjjel, de aztán vigyázz, mert következik a kásahegy. Abba te
bele fogsz süllyedni, de fog lenni egy táltosod. Az egy olyan állat, mint egy ló, és neki van
szárnya és repül. És ez menti meg a jó gyerekeket, amelyikek bajba vannak.
Reggel felkelt, az öregbácsi csomagolt neki és elindult. De belesüllyedett a kásahegybe. Egysze jött egy táltos nagy szárnyakkal, s kereste, hol van a kisú, aki az öreg bácsinál
aludt. Felvette és kivitte egy másik térségbe.
Na ottan talált egy települést, ahol sok helyen kellett szolgáló. S aztán beszegődött.
Igérték, hogy fog kapni ruhát, ennivalót és még aranyat is, hogy vigye az anyjának.
Letelt az esztendő, a kisú szépen fel vót öltözve és visszatért az édesanyjához. Amikor
átadta a pénzt, az aranyat, nagyon megörvendett. És otthon maradott az édesanyjának
tovább segíteni.
Ezzel befejeződett a mese.
Tojáshajba kerekednek,
A vízen leereszkednek,
S holnap ebédre lesznek nálad.
Tündérmese. Elmondta Fodor László, sz. 1928, Sinfalva.

454

IV. FEJEZET. HAGYOMÁNYOK

A boldog ember inge
Immán mi szeginy emberek azt gondolnók la, hogy senki unnyan boldog nem lehet,
mint a királyak, mika azaknak mindenek megvagyan, amit csak szüvek kíván, pedig nem
úgy vagyan. Nekem beszélt vót édesapám egy királyró, akinek nagybeteg vót az egyetlen
egy ja. Összejártanak minden híres orvost; hát kaptanak unnyant, aki meg tutta vóna
gyógyítani? – Bizon nem a. Egyik sem tuda vala sigilni rajta, jába39 való vót a fáradazás.
Gondolta a király, hátha a tudósak valamit csak tudnának csálni. Oda kerítettenek hát
egy nagyeszű tudóst, a megnézte vala a királyjút, s azt mondotta: – Erősen nagy a baj,
addig nem gyógyul meg, amég boldag ember ingit rája nem adják.
Ementenek hát boldag ember ingit keresni. Há má hunn lehetnének boldagabbak,
mind a gazdagak, akik fínyes palotába laknak? Oda mentenek hát legelébb is. Nagy pompa, nagy vacsora vala, akka tartatta nevenopját a gazda. Ezüst tángyérbó öttönök, ezüst
pohárbó ittanak.
– Ezek má csak boldagak – gondalták. Hát vacsora után úgy összevesztenek a vendégek, egyik jobban kijátatt, mind a másik, az asszanyak sírtanak.
Má innét nem kérhettenek boldag ember ingit, me hát ezek ugyan csak nem vótanak
boldagak. Összejártanak aztán sok várast, egy helyt egy, másutt más vót a baj, csak úgy la,
hogy boldag embert nem tanáltanak suhunt. Ejutattanak nagy sokára Torockó felé is. Hát
amind gyünnének a váras felé, látják, hogy a verőkné egy csumó sátaras cigány vagyan.
Nagy tüzet raktanak s egy malacat forgattanak rajta vasnyársan. A vén dádé muzsikált,
a jányak danaltanak, a kicsidek táncaltanak. Unnyan vígan vótanak, akárcsak lakadalam
lött vóna. Itt immán látszadatt, hogy boldagság vagyan. Meg is kérdezték: – Boldagak
vagytak, ti cigányak? Azt mondották, hogy ők unnyan boldagak, hogy boldagabbak nem
is lehetnének. Akko azt mondották:
– Na egy kalap aranyat kaptok, ha egy inget adtak. De a cigány keservesen felelte: –
Hiszen mi boldagak vagyunk, mindenünk megvagyan, csak éppeg ingünk nincsen.
Igy kellett aztán szeginy királynak meghalni.
Novellamese. Torockó, 1900 körül.

A helytelen ú
Volt egy kisebb öcsém, négyéves lehetett. Reámbízták apámék, mentek kukoricát kapálni. S volt egy kotlóalja csirke, hogy vigyázzak azakra is.
Mikor felkeltünk, a kotlót kiengedtem, mind szerteszéjjel mentek. Vettem egy madzagot, s mind egymáshoz kötettem őket. Jött egy ülü, ekapta az egyiket, s mind elvitte.
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Na én megijedtem s eszaladtam. Tordatúrná réám esteledett. Egy házná vót világ s
békéreztem, hogy engedjék meg, hogy háljak ott. Meg is engedték, s az asszony a menyivel
elment, hogy fejjék meg a tehenyet. Amég fejték a tehenyet, meg voltam éhezve, néztem
ott szerte-széjjel a házbo. S megláttom, hogy egy porzsoló van egy kis ablakba. Gondolam,
hogy megfogam, hogy hátha abba valami van, hogy megegyem. Ahogy megfogtam, a fejembe borult egy fazék tej, leömlett a fődre. Na én akko megijedtem s eszaladtam a falunak a túlsó végibe.
Ott bekéreztem egy másik helyré. Ott is egy öregasszony egy menyecskével befogadtak. Éjjel, az asszony terhes volt, bábaasszony után kellett menni valakinek. De
nem vót kit küdjen a menyecske. A vénasszany nem látott. Mondja, hagy fogjam meg
a vénasszanynak a karját, s a vénasszany aztán úgy tájékozódik, hogy hol a vénasszany,
híjjuk el a bábaasszant. Ahogy mentünk a falun le az útan, nem vót fedele egy kútnak, s
a vénasszany beleesett a kútba. Ott ahagy hallam, hagy gargarizál, kiábál, én megijedtem
s elfutattam. Már kezdett hajnaladni és egy juhpásztor jött kifelé a juhakkal, a turmávol.
Kérdi, hogy:
– Hej, gyermek, hová mész?
Mondam, hogy megyek, hogy álljak be cselédnek, szolgálni valahová. Azt mondja:
– Éppen szükségem van egy gyerekre.
Megcsináljuk a vásárt. Azt mondja, ezen és ezen a területen őrizzem a juhakat. Nekije
van egy kis dolga a faluba, visszamegy. Ügyeljek, hogy ne menjenek kárba40 a juhak. Meghagyja, hogy meddig őrizzem.
Olyan hidegecske vót. Vót egy tó, vót benne valami száraz nád, meggyútattam, hogy
melegedjek.
Csakhogy a juhok megijedtek, beleszaladtak a tűzbe, mind megperzselődtek. A juhnyájőrző épp má jött kifelé, nem vót időm, hogy elmeneküljek. De ahogy meglátja, hogy
le vannak perzselődve, azt hitte, hogy disznók. Kérdi, hogy:
– Hej, disznópásztor, nem láttál egy gyermeket a juhakkal itt valahol?
Mondam, hogy elment ott túl a hegyen valahová. Aztán elment s én elszaladtam,
Bányabükkre. Bányabükken aztán behúzódtam egy ilyen méhkasba. Méhészet vót egy
erdő alatt, s éccaka behúzódtam egy üres kasba.
Éjjel jönnek valami tolvajak, hogy lopjanak méhet, mézet. És mondja egyik a másiknak, hogy meg kell emelni, melyik a nehezebb kas, abba van több méz. Egyik ott emelgeti,
s felveszi a vállára a kasat, amelyikbe én voltam. S egy ilyen sövénykerten kellett keresztülmászni. S ahogy mászott, én akkor elengedtem a kast, s ő leesett túlfelöl, s én errőlfelöl.
Aztán én kiszaladtam az erdőbe.
Az erdőbe behúzódtam egy odvas fába, egy üres fába. Behúzódtam oda. Jöttek valami
tekenyő-fakanálcsináló cigányok, hogy vágjanak fát, hogy szerezzenek, ami kell. Lepakolják a tarisnyát oda a fa mellé, s emennek, keresgélik a fát. Én aztán kijöttem s vagy
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kettőnek-háromnak a tarisnyájából, ami volt, megettem az ennivalót. Délbe miko jönnek,
hogy ebédeljenek, hát semmi nincsen a tarisnyájokba, üres. Meglátjo egy a cipőmnek az
orrát, hogy kilátszott onnat abból az odvas fából. Kihúznak s ott tárgyalnak, hogy mér
ettem meg s mi csináljanak. Kezdenek ott régulázni. Azt mondja egy öreg, hogy bé kell
ásni. Éccakára egy gödröt csinálunk, térgyig bétemetjük a fődbe, me aztán éjjel elbánnak
a farkasak velle.
Úgy is csináltak. Beástak térgyig a földbe. Jól bedöngölték. Eccer éfél tájt hallam, hogy
orgonál egy farkas, mintha jönne ott arra felém. Még a lélegzetemet is visszatartattam,
hogy nehogy észrevegye, hogy mi vagyak. Úgyhogy azt hitte, hogy egy csutkó vagyok, valószínű, me aztán odajött, hogy ganéjjan le. Ahogy odafordult, én megkaptam a farkát, s
megijedett s kirántott. Aztán efutatt.
S én aztán úgy jöttem visszafelé, hazafelé. S apámék aztán megbocsájtottak, örvendtek, hogy hazajöttem.
Hazugságmese. Elmondta Jobbány Miklós, sz. 1894. Várfalva. Lejegyezte Keszeg Vilmos.
Feladat. Térképen kövessétek végig a mese hősének útját.

A front
Aztán itt nállunk nem bombáztok, nem mondhatam. – Hányan voltak megszállva a házban? – Ott egy család vót a Mihályék házokba, az anyuék házokba. Dezső szegény magyarázto, hogy vót neki két gránátjo. Bécsavarta egy törülkezőbe. Bétette oda
anyuhaz a konyhábo a fődkemencébe. Fődkemence, de téglábo vót rakva. S azak41
bégyutattak. Akkorát lőtt. Szerencsére, hogy nem érte őket. Persze, ferobbantak a gránátok a fődkemencébe. – A németek lakni hol laktak? – Benn a szobába máminá, máminá a
közbelsőbe s az elsőbe. Mi ott laktunk hátul. [...] S aztán adtak nekünk a németek ugyé...
Vót nekiek apróságjok, cipőfűzőt, mit tudam én, miféle apróságot. Igen-igen-igen. Anyu
szegény éccaka hallatta a nagy zörgést, fekelt, s kiment az utcáro. S akko a honvédakka
összetalálkozatt. Mire én regge fekeltem, mindegyikhez ló vót kötve. Jaj, alig tudtam kijönni. A huszárok odajöttek hozzánk, a lovakat odakötették a tornáclábokhaz. S aztán
anyu szegény azan nap levágott nem tam42 hány tyúkat, és főzett nekiek gulyást hússa, s
má estére kimentek a vonalba, a háborúba. Másnap estefelé má jött a szekér a központan.
Egyik honvédnak le vót vágva a feje. Dezső megismerte, tőllünk vót egyik, na.
Igaztörténet, a tordai csata idejéről. Elmondta K. Erzsébet sz. 1932, Detrehemtelep. Lejegyezte Keszeg
Vilmos.
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Az aranyosegerbegyi menekült család.
tudom

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
EREDETTÖRTÉNETEK, NÉPMESÉK, IGAZTÖRTÉNETEK

457

Fogságban
– Hol volt az édesapja? – Leipzigbe vót amerikai fogoly. Ott is kőműveskedett. Nem
vót az első vonalan. Vót szúrósdrót kereken. És kiásták a gyükereket, hogy tudjanak főzni.
És lopták a pityókát. És Lajinak, a tesvérinek lelőtték a sapkáját. Éheztek. Amelyik nem vót
képes dógozni, aztat vitték a gázkamrába. Amelyik képes vót dógozni, azt ki dógozni. Amelyikek estek e, mind a beteg csürkék, azt vitték e. Átkerült egy másik lágerbe. S ott adtak
ételt. S egy éhezett [azt mondta], hogy megeszik három porció fuszulykát. S aztán beléhalt.
S aztán hazakerült cu chin cu vai.43 S aztán hazakerült 48-ba. Amiko hazajött, azt mondta,
vagon tetejin jött. De amiko vitték őket oda, zsidókka is találkoztak. A zsidóknak adtak sós
halat, s azak kértek vizet, vizet. S apám odaadta a zsidónak a kullacsát, hogy igyék. [...] A két
vonat, azt mondta, egyik a másik mellett. [...] S akko leszállítatták a sínen végig, hogy lőjék
meg. De a tisztnek körülbelül számbo vót adva, nem engedte, [mondta,] hogy ne lőjék meg.
[...] A gyéresi vasútállomásbo... Amerikai katona köppenye vót. És vót katona csizmájo. A
román milicisták levetették. Levették. S meg is verték. És ement a mostani apósához, hogy
kapjan szállást. Papucsat adtak a katonabakkancs helyett. S akko szekérre hazahozták.
Igaztörténet. Elmondta Sz. István sz. 1951, Detrehemtelep. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

1950-es évek, beszolgáltatás
Kategória szerint ment a beszolgáltatás. Ha meghaladta az öt hektárt, akko má betettek kuláknak, s akko megemelték a kótát, az adót. Sóha nem tudom efelejteni, hogy amiko
mi adtuk bé a kótát s az adót, mi két éven keresztü növeltünk két szép mént. S mikor az
megnőtt, mi bé kellett adjuk a consiliuhaz44 Tordára, s amég haza se ért, s a pénzt bé kellett adjuk. És vót egy olyan évünk, ez körülbelül [19]52-53 vót, soha nem felejtem e, 50
bornyúnak az árát adtuk oda. Tudja, mér? Egy kicsi bornyú akko vót 300 lej. Beszélem a
szopóbornyúkat. S akkor nekünk vót 15 ezer lej adónk. S akko azon kívül odaadtuk az 50
mázsa búzát, az 50 mázsa krumplit, az 50 mázsa törőbúzát, akkor odaadtunk egy állatot,
egy szarvasmarhát húskótába, s egy disznót. S azon kívül 2 ezer liter tejet. Ezeket mind
odaadtuk. Ha nem adtuk vóna oda, jöttek vóna foglalni. Apám abba járt, hogy tartsuk
fenn magunkat. Nagyon trágyáztuk a földet. Éjszaka szántottunk, hogy az ökrek nem fáradtak el. S így aztán a termények szépek vótak, s maradatt nekünk is. Soha nem felejtem
el, szénakótát is kellett adjunk. Ementünk egy másik faluba, megvettük a szénát, és vittük
be Tordára. Hogy adjuk be. A hagymát a felfalukbó45 vettük meg, és kellett beadni. És
talán még tojást is. Rosszabb vót, mind a háború.
Igaztörténet, a háború utáni évekről. Elmondta: 74 éves fér, Detrehemtelep. Lejegyezte Keszeg Vilmos.

43
44
45

Román kifejezés. Jelentése: szenvedések árán.
tanácshoz
Az Aranyos felső folyásánál, a Tordától nyugatra elterülő aranyosszéki falvak.
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A kollektív gazdaságba való beállás
Nem mentünk vóna bé46 semennyi pénzé. Sírva mentünk bé. Én is sírtam, mindenki
sírt, amelyiknek a hátteribe vót valamije, na. Sajnáltuk a dógokat, hogy ne adjuk oda be
a fődeket, az ökröket, a lovakat, a szekeret, s mindent, amink vót. Sajnáltuk. Olyan jól
vittük, hogy le a kalappal. Mi itt négy ökörrel gazdálkodtunk elég jól. Jól ment a dolog.
Aztán jött a 62-ös év, s olyan ambíciót tettek, hogy mindenki be kell menjen. [...] Apám le
vót hiva délelőtt. S egy kicsit meglemurálódatt,47 hogy Feri, bé ke állni, nincs mi csinálni.
De mondam, lemeek én is, mámo este lemeek én is, szombat este. Lemegyek szombat este
oda, s vót két szoba. Az egyikbe vót a papír, ahol alá kellett írjá... – A Rózsa néni házában?
– Nem, ez az iskolában vót. Akkor utoljára mindenkit térítettek oda. S az egyik szoba vót,
ahol fogadtak, hogy győzzenek meg, mit akarunk, hogy akarjuk, s a másik szoba vót az,
amiko már meggyőztek, hogy menjek, hogy írjak alá, s a szekuritátya48 mellettem. De
közbe engem nem tudtak ott meglemurálni, békerültem a másik szobába. S ott a másik
szobába aki a papírakat csinálta, egy romány ember, egy Luduşan nevű, az a kezemre
ütett, hogy írjak alá. Há mit akarak? S akko én kaptam egy ütést a kezemre, én nem írtam
alá. S akkor azt mondta a szekurista, menj a sarakba, állj a sarakba. Béálltam a sarakba, s
akko má kezdtem gondalkazni. És közbe aztán többet nem akarták, hogy írjak alá. Elengedtek, hogy menj haza. Ejöttem haza, és alig ültem itt egy félórát, és már Ferenc bácsi a
szekuristávo béjött a konyhába. S itt már én is egy kicsit bátrobban beszéltem. Letötettem
a két évi katonaságot, munkaszógálatat, minden. Akko jöttem haza. S mondam, hogy jól
nézek ki, letötöttem két évet, ott senki meg nem vert, senki nem szidatt, végbevittem a
dógamat, szót fogadtam, dógaztam az állomnak. Rendes ember vótam, s né, most ébredezek. S akko má egy kicsit csendesedett a szekurista, s azt mondja, hogy nem erőszakoljuk
mától, győződjenek meg, hogy be kell állni. S akkor úgy vót, hogy nem írtunk alá akko
este, s akkor etelt 4-5 öt nap, s akko má majnem az egész falu rendre béiratkozatt. Vót
egy tanár itt, egy székely tanár, s a tanárhoz kellett menjünk, hogy írjuk alá. Elmentünk, s
szépen aláírtuk. [...] Mi nem könnyen adtuk meg magunkat a kollektívnek. Mindig beteg
vótam, miko oda kellett menjek. Mindig olyan sötét vót nekem az az udvar, miko oda bé
kellett menjek. Csak aztán megszoktuk, nem vót mit csinálni. Egy olyan börtön vót nekünk az a legelő.
Igaztörténet a kollektvizálás idejéről. Elmondta: 74 éves fér, Detrehemtelep. Lejegyezte Keszeg Vilmos.
Feladat. Gyűjtsetek családtagjaitoktól a háborúval, katonáskodással, kollektivizálással és utazással kapcsolatos igaztörténeteket.

46
47
48

Nem álltunk volna be a kollektív gazdaságba.
Felvilágosították, tudtára adták.
állambiztonsági rendőr
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Találósok és beugratók

A találósok főleg a férak virtuskodó játékában, vetekedésében játszódtak szerepet. Előadásuk jellegzetes alkamai a következők:
– a menyasszony kikérésekor a vőlegény násznagyának kell találós kérdést megválaszolnia; ha nem tud válaszolni, akkor a kérdezőnek italt kell adnia;
– kocsmában, italozás közben, disznóvágáson, kórházi tartózkodás idején szórakoztatás céljával találós kérdések is elhangzanak;
– a családban az apa vagy a nagyapa ad fel találós kérdést a gyerekeknek.
A találósokkal közeli kapcsolatban állnak azok a beugrató feladatok, amelyek a atalok közös szórakozási alkalmain kerülnek sorra. Korábban a fonó, a nyári tánc nyújtott
alkalmat a feladásukra, utóbb szórványosan a házibulik, születésnapok, az iskolai szünetek tartozékai.
Az utóbbi évtizedekben a tankönyvek, a kalendáriumok, az újságok közvetítésével
nagy mennyiségű találós került be a köztudatba. Ilyen formában olvasmány szerepét töltik be. Felolvasásuk közösségi rendezvényeken is alkalmas a hangulat megteremtésére,
az idő kellemes eltöltésére.
Eszközök
Innen húzzák,
Túl taszítják,
Jaj de szépen szól. Mi az?
(Hegedű) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Melyik sóval nem lehet sózni?
(Az orsóval) (Harasztos, N. Judit sz.1970)
Nekem olyan lábom van, hogy a föld alá jár fésülködni. Mi az?
(Borona) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Melyik rossz kell minden háznál?
(Abrosz) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Aki veszi, nem használja, aki használja, nem tudja. Mi az?
(Koporsó) (Jankó János gyűjtése)
Tolvaj megy a házba, a fejét kinn hagyja. Mi az?
(Szeg) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
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Van nekem egy kislányom,
Két oldalról pofozzák,
Mégsem sír. Mi az?
(Szita) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Öltözet
Egy lyukon be, kettőn ki,
S mikor kiérsz, akkor vagy benn. Mi az?
(Nadrág) (Torda,Imreh Lajos gyűjtése)
Növények
Zöld kötélen hízik,
Széles kulccsal nyílik,
Esznek is, isznak is belőle,
Még a kecske is jóllakik belőle,
Még két kalap is kitelik belőle. Mi az?
(Görögdinnye) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Van egy kotlóm, a föld alá jár tojni. Mi az?
(Krumpli) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Egy lábon áll, fütyörész,
Ezer juhot megőriz. Mi az?
(Mák) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Kerek, mint az alma,
Ráncos, mint a szoknya,
A gondos gazdasszony
Koszorúba fonja. Mi az?
(Hagyma) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Nagyanyám szoknyája, teméntelen foltja,
Még sincs egy öltés sem rajta. Mi az?
(Káposzta) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Állatok
Egy szánt, kettő nézi, kettő gyeli, négy tartja, négy hajtja. Mi az?
(Disznó) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
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Füle négy,
Szeme négy,
Körme pedig huszonnégy. Mi az?
(Ló és lovas) (Alsó- és Felsőszentmihály, Ősz Ilona gyűjtése)
Kiment a ház az ablakon, benn maradt a gazdasszony. Mi az?
(A hálóban maradt hal) (Jankó János gyűjtése)
Lábon járó párna,
Gúnár úr a párja. Mi az?
(Liba) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Ember
Reggel négy lábon, délben két lábon, este három lábon. Mi az?
(Ember. A kisgyerek négykézláb mászik, később két lábon jár, mikor megöregszik,
bottal.) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Sűrű erdő, kopasz mező,
Pillogtató, szipogtató,
Tátogtató, gégevágó. Mi az?
(Az ember feje) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Az ember környezete
Van egy tehenem, mindenki feji,
S mégsem apad el a teje. Mi az?
(Kút) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Ha tesznek hozzá, fogy, ha vesznek belőle, nő. Mi az?
(Gödör) (Jankó János gyűjtése)
Étel
Nem mosdik, mégis fehér,
Nem álmos, mégis alszik. Mi az?
(Aludttej) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
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Matematikai feladványok
Hány hét két hét?
(lehetséges válaszok: 77; 14 nap; fél hónap) (Aranyosgyéres, T. Erika, sz. 1974)
Mennyi harminchétnek (harminc hétnek) fele.
(Tetszés szerint: 18,5 vagy 15 hét) (Várfalva, P. Lőrinc sz. 1950)
Szerbusz (szerb húsz), öccse (öt cseh),
Öt török, öt görög hány ember?
(Harmincöt) (Torda, Sz. Ildikó sz. 1970)
Háromszász (Három szász) papnak hány szeme van?
(Hat) (Jankó János gyűjtése)
Amikor a tyúk eszik, hány szemet kap fel egyszerre?
(Hármat: a saját szemeit s a búzát) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Hogy lehet 6 lovat bekötni 5 istállóba?
h

a

t

l

ó

(Kövend, B. Enikő sz.1974)
Hogy lehet 6 lovat betenni három istállóba?
6

l

ó

(Bágyon, B. Piroska sz. 1974)
Hogy lehet 8 darab nyolcast úgy összeadni, hogy 1000 legyen az eredmény?
888+
88
8
8
8
1000
(Aranyosrákos, Sz. Mózes sz. 1955)
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Hogy lehet 20-ból kivonni 88-at, hogy 22 maradjon?
XX
88
22

(Aranyosrákos, Sz. Mózes sz. 1955)

Egy fán 13 varjú ül. Egy vadász lelő egyet. Hány marad a fán?
(Egy sem, mert a többi elrepül. ) (Alsó- és Felsőszentmihály, Ősz Ilona gyűjtése)
Hány egyes van egy óra számlapján?
(Öt) (Várfalva, P. Lőrinc sz. 1950)
Három almát vett a pap feleségestől s a mester lányostól, hány jutott egynek?
(Egynek egy jutott, mert a pap felesége a mester lánya volt.) (Jankó János gyűjtése)
Vagyok annyi, amennyi vagyok, anyám két annyi, mint én, apám nagyobb anyámnál 5
évvel, hárman vagyunk együtt százesztendősök. Ki hány éves?
(19+38+43=100) (Jankó János gyűjtése)
Egy utas Bukarestből Brassóba érkezik egy óra 30 perc alatt. Visszafele csak 90 percet
utazik. Melyik irányban utazott nagyobb sebességgel?
(Ugyanazzal a sebességgel utazott.) (Kövend, P. Margit sz. 1967)
Logikai kérdések
Vallás
Miért írt Szent Pál a korinthusiaknak levelet?
(Mert nem ment oda.) (Jankó János gyűjtése)
Hol tartotta Ádám a kapáját?
(A nyelén) (Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)
Miért építették a templomot a dombra?
(Pénzért) (Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)
Víz
Hogyan lehet a szitában vizet vinni?
(Megfagyva.) (Csegez, Sz. János sz. 1967)
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Hogy lehet a Dunán száraz lábbal átmenni?
(Leteszem a térképet a földre és átlépem.) (Csegez, Sz. János sz. 1967)
Milyen kő van a legtöbb a patakban?
(Vizes) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Állatok
Hogyan repül a tarka tyúk a fára?
(Tarkán) (Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)
Hogy lehet a tyúkot úgy megültetni, hogy a tojásból vagy csak kakas, vagy csak jérce
keljen ki? (A kotlót egyetlen tojásra ültetik) (Harasztos, N. Judit sz. 1970)
Az ökör mért fekszik le?
(Mert nem ülhet fenékre, mint a kutya.) (Jankó János gyűjtése)
Hányat lépik egy veréb egy évben?
(Egyet sem, mert a veréb ugrik.) (Torda, H. Izabella sz. 1974)
Élelem
A kenyér mikor fél?
(Mikor ketté vágják.) (Jankó János gyűjtése)
Hol szegik meg a kenyeret?
(Ott, ahol van.) (Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)
Melyik hajat nem lehet megfésülni, de meg lehet enni?
(A kenyérhajat) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Milyen várban nincs katona?
(A lekvárban) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Ember, környezete
Melyik ács dolgozik fejsze nélkül?
(A takács) (Torda, Imreh Lajos gyűjtése)
Melyik bot a legnehezebb?
(A koldusbot) (Jankó János gyűjtése)
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Mikor lát a vak?
(Mikor álmot lát.) (Jankó János gyűjtése)
A házat mért meszelik meg?
(Mert nem márthatják a mészbe.) (Jankó János gyűjtése)
Hogy hívják Vásárhelyt a talicskát?
(Nem hívják, hanem tolják.) (Torda, K. Péter sz. 1967)
Utazás
Hogy lehet egy óra alatt Tordáról Bukarestig menni?
(A fejedre teszel egy órát.) (Bágyon, Sz. Ildikó sz. 1974)
Beugrató feladványok
Elhiszed, hogy át tudok bújni ott, ahol te nem?
(Szétvetett lábad között.) (Aranyospolyán, K. László sz. 1974)
Elhiszed, hogy fel tudok emelni valamit, amit te nem tudsz?
(Téged.) (Torda, M. Katalin sz. 1967)
Fogadjunk, hogy nem tudsz megenni egy marék cseresznyét éhomra?
(Csak az első szemet eszed éhomra.) (Aranyosrákos, L. Pál sz. 1967)
Tudsz úszni?
Ha a megkérdezett igennel felel, leöntesz egy csepp vizet a földre.
Ha igen, akkor mutasd meg, hogy tudsz. (Aranyosrákos, L. Pál sz. 1967)

Erős vagy?
Ha a megkérdezett igennel felel, leöntesz egy csepp vizet a földre.
Na, ha erős vagy, emeld fel. (Aranyosrákos, L. Pál sz. 1967)
– Hiszed, hogy egy 30 cm átmérőjű körbe kiöntök egy üveg vizet és nem hagyja el a
kör belsejét?
– Nem.
– Beállok a körbe, s a vizet megiszom. (Torda, B. Levente sz. 1975)
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– Ki tudsz menni egy ajtón?
– Ki.
Kinyitom a kályha ajtaját. (Torda, B. Izolda sz. 1974)
– Hiszed, hogy vizet fakasztok a falból?
Ha a megkérdezett nem hiszi, megkérjük, hogy álljon fel egy székre. Ekkor azt mondjuk:
– A falból nem tudok vizet fakasztani, de egy szamarat fel tudok állítani a székre.
(Aranyosegerbegy, V. Sándor sz. 1970)
– Elhiszed, hogy ha te kimész az ajtón, megmondom, hogy milyen helyzetben állsz?
Mikor kimegy, felvesz valamilyen pozíciót. Kérdi:
– Hogy állok?
– Mint egy nagy szamár. (Aranyospolyán, K. László sz. 1974)
– Hiszed, hogy rávarrok a levegőre egy gombot?
– Nem.
– Ráírom egy lapra, hogy „levegő”, s rávarrom a gombot. (Aranyosegerbegy, V. Sándor
sz. 1970)
– Hiszed, hogy átlátok a falon?
–Nem.
Egy Á betűt írok a falra, Á-t látok. (Aranyosegerbegy, V. Sándor sz. 1970)
– Hiszed, hogy ugyanazon az újságon állunk, s mégse tudsz megütni?
– Nem.
A küszöbre kell tenni az újságot, az ajtót becsukni, egyik személy az ajtón kívül, a másik belül áll. (Aranyosegerbegy, V. Sándor sz. 1970)
– Hiszed, hogy nem tudsz átlépni egy gyufaszálat?
– Nem.
A gyufaszálat a sarokba teszem. (Aranyosegerbegy V. Sándor sz.1970)
Feladat. Gyűjtsetek további találósokat, matematikai feladványokat és beugratókat.
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Proverbiumok

A proverbium (szólás és közmondás) sajátos helyzetben elhangzó életbölcselet, élettapasztalat, viselkedési szabály. Elsajátítása a közösségbe való beilleszkedés során történik.
Tömörsége miatt olykor többféleképpen is értelmezhető, vagy pedig önmagában értelmezhetetlen. Ezért is szükséges a proverbiummal együtt az alkalmazás körülményeinek
megtanulása. A proverbiumot legtöbbször idős mondja a atalnak, felnőtt a gyereknek,
tapasztalt a tapasztalatlannak, a rendreutasítás, a tanítás, a nevelés szándékával. Egy hasonló emlékét elevítette fel egy székelyföldvári fér: Egy este elmentem Maroskútra a
bálba, ilyen ekekapa49 idő vót. Hogy ne tudja édesanyám s édesapám, miko jöttem haza,
lefeküdtem a szénapadlásra az istállóhaz. Későn jöttem haza, és azt mondta édesanyám
édesapámnak, hagyj békét a gyermeknek, pihenjen, aludjék. Azt kiáltotta édesapám:
– Aki legény éjszaka, legyen nappal is.
A szólások, szóláshasonlatok részét képezik a helyi tudásnak, lehetővé teszik a különböző helyzetek azonos értelmezését. Közösségenként általában azt a személyt is meg
tudják nevezni, aki egy emlékezetes helyzetben használta a közmondást, vagy akire a
közmondást érvényesnek tartották. Egy néhány tordai és várfalvi közmondás eredetét
idézzük fel.
Annyi dolga van, mind Kozmának. (Kozma János tordai kőműves volt. Amíg a többi
kőműves este, munka után beszélgetésre gyűlt össze, Kozma a sok dolgára hivatkozva
mindig hazasietett.)
Kifejlődik, mind a Skorka barack az ágy alatt. (Egy Skorka nevű személy ellopta a
szomszédja barackját zölden, s azt hitte, hogy otthon az ágy alatt megérik.)
Megadja az ízét, mind Pap János a májasnak. (Pap János sok fűszert tett a májasba.
A háziasszony mondta, hogy ne tegyen annyit. Erre ő azt mondta, hogy meg kell adni az
ízét. A májas ehetetlen lett.)
Nagy gazdasszony, mint Biluska Kati. (Szegény asszony volt, mindig fogadkozott: ezt
veszek, azt veszek. Közben egy lej se volt a zsebében.)

258. Biluska Kati a piacon. Keszeg Ágnes rajza

49

Ekekapázás ideje volt; koranyár.
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Nem fér hozzá, mint a csizmadia a disznóöléshez. (Egyszer egy csizmadia azt mondta,
hogy nem hív mészárost, mert ő akarja levágni a disznót. Aztán nem tudta, hogy hova
álljon, s nem tudta leszúrni.)
Útban van, mind a Huplé szamara. (Az öreg Huplé fuvaros volt, örökké az utakat járta.)

259. Huplé és a szamara. Keszeg Ágnes rajza

Jólelkű, mint Kapros. (Mindenét odaadta mindenkinek, s semmije se maradt.)
Bévette a kanyart, mint a Silip macskája. (Silip megverte a macskáját, az állat úgy
menekült, hogy alig tudta bevenni a kanyart. Arra mondják, aki nagyon gyorsan megy, és
hirtelen veszi be a kanyart.)
Fél az erdőn, mind a Nagy Imre kutyája. (Nagy Imrének volt egy kutyája, nagyon félt
az erdőben.)
Hallgatózik, mind Tokóné. (Tokóné minden pletykaságba belekeveredett. A szólást
arra használják, aki kíváncsian hallgatja a mendemondákat.)
Kormos, mint Tokóné. (Tokóné kiseperte a kemencét, s kormosan járta a falut.)
Makacs, mind a Déé István récéje. (Déé István új vályút csinált a récének, de az az Istennek se mert odamenni, hogy egyék belőle. Arra mondják, akit megkínálnak valamivel
és az nem veszi el.)
Feladat. Olvassátok el értelmezzétek az alábbi aranyos-vidéki proverbiumokat. Milyen helyzetben lehet
használni őket?

1. A botnak két vége van. (Torda)
2. A cigány is a maga lovát dicséri. (Torda)
3. A csirke okosabb akar lenni a tyukná. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
4. A harangok se szólnak egyformán. (Alsó- és Felsőszentmihály)
5. A jó nap meglátszik reggeltől. (Aranyosrákos)
6. A jótól senki se szalad el. (Valami nincs rendjén.) (Torda)
7. A kecske se menne a vásárbo, de ütik hátul. (Viski Károly gyűjtése, 1906)
8. A koldus azóta a hetedik faluba jár. (Torda)
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9. A rest kezében sír a munka. (Aranyosegerbegy)
10. A rest mindig többet fárad, a fösvény mindig többet költ. (Torda)
11. Addig kell a fát egyenesíteni, amíg atal. (Torda)
12. Aki elébb, hamarébb. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
13. Aki utolsónak menekül, annak bokájába harap a kutya. (Torda)
14. Akinek reggel nincs szerencséje, annak este sincs. (Torda)
15. Akkor sem hisznek a hazugnak, amikor igazat mond. (Torda)
16. Alattomos macska fogja meg az egeret. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
17. Állóvíz nem hajt malmot. (Aranyosgerbegy)
18. Amelyik kenyeren összevesznek, azon ki is békülnek. (Torda)
19. Amelyik tyúk karicsál, keveset tojik. (Torda)
20. Annyit beszél, mind egy malam. (Alsó- és Felsőszentmihály)
21. Bejárta Toronyát–Boronyát. (Sokat járt.) (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
22. Dőlő falnak ne támaszkodj. (Torda)
23. Egyék meg a főztjüket. (A maguk okozta bajból a maguk erejéből szabaduljanak.)
(Torda)
24. Egyszer hop, máskor kopp. (Viski Károly gyűjtése, 1906)
25. Elég egy sültbő’ egy lepiny. (Elég, ha valami egyszer sikerül. Vagy: egyszer már
megégette a száját.) (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
26. Elég egy templomba egy pap. (Egy háznál egy parancsoló.) (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
27. Én se vagyok templomajtó. (Én se vagyok szent, tévedhetetlen.) (Torda)
28. Gazda szeme hízlalja a lovat. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
29. Gaznak kapa kell. (Torda)
30. Ha tó nincs, béka sincs. (Aranyosegerbegy)
31. Háromszori szántás, három darab kenyér. (A jól megdolgozott föld jobban terem.)
(Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
32. Hegyre hordja a fődet. (Fölösleges dolgot végez. Vagy: gazdagot részesít előnyben.) (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
33. Hívatlan vendégnek ajtó megett a helye. (Aranyosgerbegy)
34. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. (Torda)
35. Húzza a pokolvart. (Zsörtölődik.) (Torda)
36. Inkább mérj hétszer, mint hogy vágj rosszul egyszer. (Torda)
37. Jó az öreg a háznál.(Mert bölcsen beszél. Vagy: Mert ha nincs baj, csinál.) (Borbély
Sándor gyűjtése, 1893)
38. Jó dolgában a kutya is megdühüdik. (Torda)
39. Jó kerítés, jó szomszéd. (Torda)
40. Jó munkának idő kell, a rossznak még több. (Torda)
41. Kemence van a házban. (Olyan személy van a házban, akinek nem jó mindent hallani, mert továbbadja.) (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
42. Kérdő útját nem téveszti. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
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43. Két éles kard nem tér össze. (Torda)
44. Két szék közt a pad alatt. (Torda)
45. Ki hogy ránt, úgy márt. (Torda)
46. Ki hogy sózza, úgy eszi. (Torda)
47. Kinek nem inge, ne vegye magára. (Torda)
48. Kínlódik, mint a káposzta (fuszulyka) hús nélkül. (Torda)
49. Más kertjében gyomlál, s a magáé gazos. (Torda)
50. Megkötik a koszorúját. (Meghal.) (Torda)
51. Mikor kettő verekedik, a harmadik nyer. (Torda)
52. Minden szamárnak megvan a terhe. (Torda)
53. Mindenkinek van mit seperjen az ő háza előtt. (Várfalva)
54. Mindennek eljön az ideje, mind a szalmakalapnak. (Torda)
55. Miné nagyabb a fa, anná jobban fújja a szél. (Borbély Sándor gyűjtése, 1893)
56. Ne menj más faluba lisztért, ha van itthon korpa. (Aranyosegerbegy)
57. Nem együtt őriztük a disznókat. (Nem vagyunk egyenrangúak.) (Borbély Sándor
gyűjtése, 1893)
58. Nem tapossa el a csirkéket. (Lusta, kényelmes.) (Torda)
59. Okos, mint a tordai malac. (Torda)

260. A tordai malac. Keszeg Ágnes rajza

60. Öt lejért kihajtaná a kecskét a hegyre. (Aranyosrákos)
61. Sírjál te a te küszöbödön, minthogy kacagj a más asztalánál. (Torda)
62. Úgy áll benne a szó, mind a rostában a víz. (Torda)
63. Úgy mondja a csúnyát, mintha a virágról beszélne. (Aranyosrákos)
64. Veri, mind a jég a határt. (Torda)
65. Zsák a foltját, ecetes korsó a dugóját. (Aranyosgerbegy)
Feladat. Gyűjtsetek további proverbiumokat. Jegyezzétek fel, kitől, milyen beszédkörnyezetben hallottátok, mit tudnak a proverbium eredetéről.
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Szentmihályfalva l. Alsó- és Felsőszentmihály

Pilisborosjenő – Magyarország

Szentpéter – Szlovákia

Piski – Simeria (Hunyad m.)

Szerdahely – Miercurea Sibiului (Szeben m.)

Polyán l. Aranyospolyán

Szergiev Poszád – Oroszország
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Szilágysomlyó – Șimleu Silvaniei (Szilágy m.)

Újtorda l. Torda

Szind – Săndulești (Kolozs m.)

Ulan Bator – Mongólia

Szkerisóra – Scărișoara (Fehér m.)

Vác – Magyarország

Szolcsva – Sălciva (Hunyad m.)

Vadászerdő – Újszentes (Temes m.)

Szováta – Sovata (Maros m.)

Vágújhely – Szlovákia

Szurduk – Surduc (Szilágy m.)

Vajdahunyad – Hunedoara (Hunyad m.)

Telep l. Detrehemtelep

Vajdaszeg – Gura Arieșului (Fehér m.)

Temesvár – Timișoara (Temes m.)

Vámosgálfalva – Gănești (Maros m.)

Tiraszpol – Moldova

Várfalva – Moldovenești (Kolozs m.)

Tóhát l. Mezőtóhát

Veresmart – Roșia (Szeben m.)

Tokió – Japán

Verespatak – Roșia Montană (Fehér m.)

Topánfalva – Câmpeni (Fehér m.)

Vidaly – Vidolm (Fehér m.)

Torda – Turda (Kolozs m.)

Vinc l. Felvinc

Tordaszentlászló – Săvădisla (Kolozs m.)

Vízakna – Ocna Sibiului (Szeben m.)

Tordatúr – Tureni (Kolozs m.)

Weimar – Németország

Torockó – Rimetea (Fehér m.)

Záh l. Mezőzáh

Torockószentgyörgy – Coltești (Fehér m.)

Zalaegerszeg – Magyarország

Tövis – Teiuș (Fehér m.)

Zilah – Zalău (Szilágy m.)

Tulcsa – Tulcea (Tulcea m.)

Zsibó – Jibou (Szilágy m.)

Turin – Torino, Olaszország

Zürich – Svájc

Udvarhely l. Székelyudvarhely
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Zona Arieşului. Istorie locală

Volumul de față este o prezentare generală a Zonei Arieșului, pe baza literaturii de specialitate. Pe rând,
volumul abordează următoarele patru teme: 1. Prezentarea Zonei Arieșului (poziția geogracă, istoria,
localitățile, specicul mediului natural al regiunii, apariția și prezentarea ei în literatura de specialitate);
2. Viața cotidiană în Zona Arieșului (serviciu sanitar, încălzire, iluminat, aprovizinare cu apă, transport
și circulație, comunicare, viața economică: agricultură, mică industrie și industrie, meșteșuguri, comerț,
asociații și instituții economice, viața socială); 3. Învățământ, viața religioasă (confesiuni, biserici, dieta
din 1568), viața culturală (asociații culturale, teatru, viața muzicală, arta cinematogracă, muzee, viața
sportivă, locații și trasee turistice, patrimoniu cultural, natural, gastronomic, istoria presei locale, savanți,
artiști); 4. Tradiții populare (dialect regional, port, arhitectură, mobilier, rituri calendaristice și de trecere,
balade populare, narațiuni populare, ghicitori și proverbe).
Volumul se adresează tinerei generații din această regiune, cu scopul de a descoperi trecutul, patrimoniul
cultural și natural al regiunii. Pe lângă informațiile structurate în capitole, numărul mare de teme
de cercetare propuse îl îndeamnă pe cititor la descoperirea individuală și colectivă a mediului său
înconjurător și a tradițiilor locale. Cele 259 ilustrații anexate contribuie la confruntarea cititorului cu
mediul său înconjurător. Totodată volumul vine în ajutorul acelor cititori, care nu sunt în contact direct
cu această regiune.
Keszeg Vilmos s-a născut în 1957. Și-a terminat studiile la Universitatea Babeș–Bolyai, specializarea
limbă și literatură maghiară și franceză. În prezent este profesor universitar al Departamentului de
Etnograe și Antropologie Maghiară. Domenii de cercetare: mitologia populară contemporană, cultura
populară scrisă, structuri narative cotidiene. Este autorul volumelor: A folklór határán. A népi írásbeliség
verses műfajai Aranyosszéken. București, 1991; Kelt levelem... Egy mezőségi parasztasszony levelezése.
Debrecen, 1996; Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sfântu Gheorghe, 1997; Mezőségi
hiedelmek. Târgu-Mureș, 1999; Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Cluj-Napoca, 2002;
Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek és kontextusok. I–II. Târgu-Mureș, 2004; Egy Hir Adás
a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Târgu-Mureș, 2006; Alfabetizáció,
írásszokások, populáris írásbeliség. Cluj-Napoca, 2008; A történetmondás antropológiája. Cluj-Napoca,
2011; Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Cluj-Napoca, 2012; Hiedelmek, narratívumok,
stratégiák. Cluj-Napoca, 2013.

The Arieş Region. Local history

The present volume offers a general presentation of the Arieș Region, based on literature. It deals with the
following topics: 1. Presentation of the Arieș Region (geographic position, history, settlements, natural
environment, its appearance and presence in the specialized literature); 2. Everyday life of the region
(public health, heating, lighting, water supply, transportation and trafc, means of communication,
economy: agriculture, industry and home industry, crafts, commerce, economic societies and institutions,
social life); 3. Education, religious life (confessions, churches, the Diet of 1568), cultural life (cultural
societies, theatre, musical life, cinema, museums, sports, tourist locations and itineraries, cultural,
natural and gastronomical patrimony, the history of the local press, scholars and artists of the region);
4. Folk traditions (regional dialect, folk costume, architecture, interiors, calendar customs and rites of
passage, folk ballads, folk narratives, riddles and proverbs).
The volume is dedicated to the younger generations of the region, inspiring them to discover the past, the
cultural and natural patrimony of their homeland. Besides the information compiled into chapters, there
is a huge number of recommended research topics, urging the reader to discover on his/her own or within
a group the surrounding environment and the local traditions. The 259 annexed illustrations help the
reader to confront his/her local environment. Further more, this volume gives a helping hand for those
who have no direct contact with this region.
Keszeg Vilmos was born in 1957. He graduated from Babeş–Bolyai University Cluj-Napoca, specialization
Hungarian–French language and literature. At present he is professor at the Hungarian Department of
Ethnography and Anthropology. Fields of research: contemporary mythologies, written popular culture,
everyday narrative structures. He is the author of the volumes: A folklór határán. A népi írásbeliség
verses műfajai Aranyosszéken. București, 1991; Kelt levelem... Egy mezőségi parasztasszony levelezése.
Debrecen, 1996; Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sfântu Gheorghe, 1997; Mezőségi
hiedelmek. Târgu-Mureș, 1999; Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Cluj-Napoca, 2002;
Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek és kontextusok. I–II. Târgu-Mureș, 2004; Egy Hir Adás
a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Târgu-Mureș,, 2006; Alfabetizáció,
írásszokások, populáris írásbeliség. Cluj-Napoca, 2008; A történetmondás antropológiája. Cluj-Napoca,
2011; Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Cluj-Napoca, 2012; Hiedelmek, narratívumok,
stratégiák. Cluj-Napoca, 2013.
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