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Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: 
Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig 
következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési 
naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy 
nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, 

igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is. S ha éppen lazulna a napi programom, 
a családom rögtön besegít, mert ugye manapság „valakije” minden háznépnek van, aki a 
hirtelen felbukkanó problémákat meg kell hogy oldja. Szóval csakis fontos tennivalók jelennek 
meg minden napra az előjegyzési naptáramban, de valljuk be, az a szerencse, hogy nem éppen 
mindenik sürgős. No meg aztán én is igyekszem, amikor csak lehet, a fontos és sürgős teendők 
közé nem mindig egyenlőségjelet tenni. 

Ha visszatekintek – bevallom, mindig nosztalgiával – a lap elmúlt egy évére, azt kell 
mondanom, hogy nem ártott a Művelődésnek a visszavonulásom. Mindenekelőtt azért, mert 
javítottam ezzel a kiadói „korfán”, hisz távozásommal a szerkesztőség személyi állományában 
felszabadult egy hely, amelyet egy felkészült, újságíró-szerkesztő kolléganővel sikerült a 
lapnak betölteni. S ez a „lapcsinálásban” mindenféleképpen minőségi javulást jelentett. Az új 
főszerkesztő, aki nyolc évig volt kollégám, s aki nagyszerű szakmai felkészültséggel, mint vezető 
szerkesztő állt mellettem, hogy a Művelődés minden hónapban az olvasó asztalára kerülhessen, 
az elmúlt esztendőben bebizonyította azt is, hogy a lapigazgatáshoz, vagyis modern kifejezéssel 
élve, a menedzsmenthez is ért. Mert valljuk be, a szerkesztőségi munkában nem ugyanolyan 
gondolkodást igényel a lap tartalmi-technikai összeállítása és az intézmény adminisztrációs-
gazdasági igazgatása. De ilyen kis létszámú lapkiadónál nincs más lehetőség, vagyis mindkét 
munkakört a főszerkesztőnek kell betöltenie.

A tavaly a Művelődés júniusi lapszámában, a Kész a leltár című, nyolcévi lapkiadói 
munkámat összegző, és egyben búcsúzó vezércikkemben a következő ajánlást tettem a 
jövendőbeli főszerkesztőnek: „Egyetlen tanácsom van a főszerkesztésben engem követő 
utódomnak. Mégpedig az, hogy merjen újítani lapkivitelezésben, tartalomban vagy 
akár tematikában is. Hisz az elkövetkezőkben meg kell látszania, hogy a kiadványnak új 
gazdája van, aki egyértelműen jobbító szándékkal érkezett a szerkesztőség élére, de a saját 
elképzelései mentén kívánja alakítani a folyóirat további sorsát.” És örömmel tapasztalom, 
hogy az egyéves Művelődés-termésen jól látható a főszerkesztőcsere. Megjelent például 
az évi kiadványok között a tematikus lapszám. A tavalyi „atipikus” olimpiára (mert 
a koronavírus-járvány miatt elmaradva, páratlan évben rendezték meg) a szerkesztőség egy 
külön lapszámmal (Művelődés 2021/7) jelentkezett, amelynek írásai felidézték az ötkarikás 
versenyeken szerzett kitűnő, érmekben mérhető magyar elismeréseket. No meg úgy hírlik, 
hogy az idei labdarúgó-világbajnokságot is egy külön lapszámmal fogja „köszönteni” 
a Művelődés, a novemberi vagy a decemberi kiadványával. Továbbá megjelent a Gyergyót 
bemutató, kitűnő összeállítású Művelődés-melléklet, amelyet aztán a székely kisváros 
könyvtárában, egy ugyancsak jó hangulatú találkozó keretében ismertettek a szerkesztőség 
tagjai a helybéli olvasókkal. Megtudtam, hogy az idei tervben szerepel könyvkiadói 
tevékenység is. A folyóirat hasábjain megjelent Hétköznapi hőseink elnevezésű sorozat első 
öt évének termését kívánják egy kötetben megjelentetni, az EMKE, a Polis Könyvkiadó és a 
Művelődés közös gondozásában. A tervek szerint a kiadványt már a Kolozsvári Magyar Napok 
keretében szeretnék bemutatni, no meg eljuttatni majd a kötetben érintett települések minden 
iskolájába, és természetesen, ahol lehet, a kiadók képviselőivel közös találkozók keretében 
ismertetni. A tavaly decemberben az újonnan alapított Művelődés Díj is átadásra került. 
A lapkiadó szándéka szerint ezt a kitüntetést olyan személy kaphatja meg ezentúl minden 
évben, aki szerzőként aktív szerepet vállalt a havilap életében. Az elismerést a szerkesztőség 
évente december 16-án, Kós Károly születésnapján kívánja átnyújtani az arra érdemesnek. 
A tavalyi – első – kitüntetett Nagy Béla kolozsvári nyugalmazott mérnök, helytörténész, a lap 
régi munkatársa volt. Aki követi a folyóirat életét a kibernetikus térben is, észrevehette, hogy 
mind a honlapon, mind pedig a Művelődés facebook-oldalán folyamatosan megjelennek 
szakszerűen megszerkesztett, friss kulturális eseményekről szóló hírek, beharangozók vagy 
rövid összefoglalók. Megelégedetten látom tehát, hogy az elmúlt tizenkét hónapban is a hazai 
művelődési életünket céltudatosan, a maga sokszínűségében bemutató kulturális folyóiratként 
jelentkezett a Művelődés.

Szóval a szemem rajtatok, de a szívem veletek. Ja, de mintha ezt már írtam volna. 
Egykori kedves kollégák, ezt a kis ismétlést nézzétek most el nekem, és tekintsétek öregkori 
feledékenységnek.

A szemem rajtatok, a szívem veletek
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Művelődés májusi számában A fehér-
egyházi ünnepségek története címmel 
az 1848/49. évi forradalom és szabad-
ságharc, valamint Petőfi Sándor itteni 
emlékezetéről, a kegyeletadás kezdetei-
ről és kibontakozásáról írtam. Azokat a 
dátumokat és időszakokat emeltem ki, 
amelyek megteremtették a fehéregyhá-
zi csata hőseiről és Petőfi Sándorról való 
megemlékezés hagyományát. Közel 170 
év eseményeiből azokat emeltem ki és 
részleteztem, amelyek különös jelentő-
séggel bírtak, amelyek nyomán létrejö-
hettek azok az emlékhelyek, a magyar 
szabadságharc erdélyi golgotái, ahol 
bármikor főt hajthatunk.

Májusi írásom hátterében az áll, 
hogy közel egy évi kutató- és gyűjtő-
munka után sikerült összerakni a 125 
éves múlttal rendelkező fehéregyhá-
zi – részben segesvári és héjjasfalvi 
– Petőfi-ünnepségek történetét. A 650 

oldalnyi anyag legnagyobb részét a ko-
rabeli lapokból válogatott, a megem-
lékező ünnepségekről írt cikkek és be-
számolók képezik, a gyűjtőmunkában 
jómagam és egyesületünk egy-két osz-
lopos tagja is fontos szerepet vállalt. 
Az összeállításban megtalálható min-
den, amit a sajtó a megemlékezések-
ről rögzített. A gyűjtemény kiadásra 
vár, remélhetőleg támogatni fogják a 
megjelentetését. Ebből az anyagból ál-
lítottam össze az idei, közeledő fehér-
egyházi megemlékezés miatt az aláb-
bi írást.

A fehéregyházi Petőfi-ünnepélyeket 
1989-től 2019-ig minden évben megszer-
veztük, 2020-ban viszont a járványügyi 
korlátozások miatt nem volt erre lehe-
tőségünk, így csak szűk körben koszo-
rúztunk. 2021-ben szerencsére már újra 
emlékezhettünk. Az 1989–2019-es idő-
szak volt a leghosszabb folytonosság a 
fehéregyházi Petőfi-ünnepélyek törté-
netében. 

A rendszerváltás után az ünnepsé-
geket egy év kivételével a helyi Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület szervezte 
a helyi és a segesvári, olykor a Maros 
megyei, két esetben pedig az országos 
RMDSZ-szervezettel közösen. A továb-
biakban az elmúlt harminckét év két 
fontos Petőfi-ünnepségét venném gór-
cső alá.

Az említett időszak egyik legnagyobb 
Petőfi-ünnepsége 1999-ben volt, amikor 
a magyarság a fehéregyházi csata és 
Petőfi Sándor halálának 150. évfordu-
lójára emlékezett. Az akkori esemény 
meghívóján az ünnepi programon kívül 
megtaláljuk a szervezőket és a támo-
gatókat is. A rendezvény három napig 
tartott, július 30-án Segesváron, július 
31-én Fehéregyházán, augusztus 1-én 
pedig Marosvásárhelyen emlékeztünk. 
Az eseményt a fehéregyházi Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület és az RMDSZ 
Ügyvezető Elnöksége szervezte, társ-
szervező volt a kiskunfélegyházi Petőfi 

A

Szabó József

A mai fehéregyházi  
Petőfi-megemlékezésekről 

Petőfi Sándor felújított emlékműve az Ispánkútnál
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enciklopédia 

Emlékbizottság, a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, a Magyar PEN központ, 
a Romániai Magyar PEN központ és a 
Romániai PEN központ. A rendezvényt 
a romániai Művelődési Minisztérium, 
a magyar Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma (NKÖM), a bukares-
ti Kisebbségvédelmi Hivatal, a román 
kormány Kisebbségi Tanácsa, az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let és a Magyar Kultúra Alapítvány tá-
mogatta.

Miként a Művelődés májusi számá-
ban is írtam, az ünnepség fénypontját 
Petőfi Sándor egész alakos bronzszob-
rának – amely Kiskunfélegyháza város 
adománya és Máthé István csongrádi 
szobrászművész alkotása – felavatá-
sa jelentette. Ehhez társult a budapes-
ti Petőfi Irodalmi Múzeum munkatár-
sai által készített új tárlat megnyitója 
a fehéregyházi múzeumban. Az évfor-
dulós eseményen politikai-közéleti 
személyiségek, egyházi méltóságok is 
részt vettek. A politikum részéről jelen 
volt Markó Béla, az RMDSZ országos el-
nöke, dr. Martonyi János magyar kül-
ügyminiszter, dr. Hámori József ma-
gyar művelődési miniszter, Kelemen 
Hunor, a román Művelődési Miniszté-
rium államtitkára, Eckstein-Kovács Pé-
ter kisebbségügyi miniszter, dr. Hajdú 
Gábor egészségügyi miniszter, Deme-
ter Ervin magyar politikai államtitkár, 
Tabajdi Csaba országgyűlési képviselő, 
Takács Csaba, az RMDSZ országos ügy-
vezető elnöke, valamint Szőcs Ferenc 

bukaresti magyar nagykövet. A Hatá-
ron Túli Magyarok Hivatala (HTMH) 
képviseletében Bálint-Pataki József jött 
el. Az egyházi méltóságok közül itt volt 
Csiha Kálmán erdélyi, valamint Tőkés 
László királyhágómelléki református 
püspök, Jakubinyi György római kato-
likus érsek, Mózes Árpád evangélikus 
püspök és Nagy László unitárius espe-
res. Nagy örömünkre eljött az esemény-
re Ficsor József, Kiskunfélegyháza pol-
gármestere is, aki a legtöbbet tett azért, 
hogy adományukat, a szobrot felavat-
hattuk. Itt volt továbbá Barkóczi Ferenc, 
Kiskőrös polgármestere, Sütő András 
író, Kányádi Sándor költő, Pomogáts 
Béla irodalomtörténész, Benkő Samu, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, 
Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodal-
mi Múzeum főigazgatója és még so-
kan mások.

A Népújság az 1999. augusztus 2-i szá-
mában beszámolt a Petőfi-ünnepségről. 
Eszerint „Markó Béla, az RMDSZ elnöke 
beszédében […] többek között ezt mond-
ta: Petőfi embléma, márkajegy a ma-
gyar nemzet számára. Róla nem vitá-
zunk, tetteit nem értelmezgetjük.

Dr. Martonyi János magyar külügy-
miniszter szónoki kérdéssel vezette föl 
beszédét: Miért van az, hogy minden 
magyar ember, amikor Petőfi nevét, 
versét hallja, meleget érez a szíve kö-
rül? Mert Petőfi a mi összetartozásunk 
jelképe. Életével és halálával üzent a 
XXI. századnak is. »Csak azt szeret-
ném – mondta végül a szónok –, ha ez 

a század valóban megfelelne az Ő elvá-
rásainak.«

Kelemen Hunor, a Román Művelő-
dési Minisztérium államtitkára Ion 
Caramitru miniszter üdvözletét tol-
mácsolta. »A szabadságért minden-
nap meg kell küzdeni – hallottuk a fi-
atal költő-államtitkártól. – Kisgyerek 
koromban sokáig nem hittem el, hogy 
Petőfi meghalt… Tőle a felelősséget is 
megtanultuk. Felelősek vagyunk egy-
másért. Ez a szolidaritás tart össze ben-
nünket.«

Eckstein-Kovács Péter kisebbségügyi 
miniszter Románia kormánya nevében 
beszélt. Petőfi nemcsak a magyarnak 
akart szabadságot. Költészetében nem 
találni más népeket sértegető gondo-
latokat. Ezért is lehetett az, hogy a leg-
rosszabb időkben, amikor a cenzúra az 
irodalom számos nagyját száműzte a 
közéletből, Petőfi akkor is mindig jelen 
lehetett, egyrészt mert tudták, hogy a 
magyaroknak mit jelent, másrészt pe-
dig mert támadhatatlan volt. Itt nem-
csak mi ünnepelünk, hanem mások is, 
akik tisztelik Petőfit, és Petőfi emléke 
örökké velünk lesz – hallottuk még a 
minisztertől.

Praznovzky Mihály, a Petőfi Irodal-
mi Múzeum igazgatója mondta: Szent 
a küszöb, amelyen átlépve találkozunk 
a magyar irodalom istenné magasz-
tosult alakjával. Itt, Erdélyben, Kol-
tó mellett ez lesz az újabb »búcsújáró 
hely«. Fehére gyháza szent hely; és ne 
azt nézzék, hogy a termek kicsinyek, 
hanem hogy mekkora szellem tölti be 
azokat.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ne-
vében Benkő Samu akadémikus mon-
dott szívünkhöz beszélő gondolatokat. 
Öröme nem maradéktalan. Petőfi ép-
pen azokhoz nem jut el igazán, akik-
re a legtöbbet hivatkozunk: a fiatalok-
hoz. Petőfi költeményei ma nem élnek, 
sem nálunk, sem az anyaországban 
– mondta –, nem lehet olcsón hozzá-
jutni műveihez, és itt, Fehéregyházán 
sem tudunk gyermekeink kezébe adni 
egy szépen illusztrált János vitézt. Én 
ötven évvel ezelőtt is itt voltam, ren-
dezője is voltam ennek a múzeumnak, 
amit itt megnyitottak. Eltűnt a múze-
um. A Bolyai Egyetem tanárai és diákjai 

Markó Béla RMDSZ-elnök az 1999-es 
megemlékezésen: „Petőfi embléma, márkajegy 
a magyar nemzet számára. Róla nem vitázunk, 
tetteit nem értelmezgetjük.”

Martonyi János magyar külügyminiszter az 
1999-es megemlékezésen: „Petőfi Sándor 
a magyarság összetartozásának jelképe. 
Életével és halálával üzent a XXI. századnak is.”

„Szent a küszöb,  
amelyen átlépve 

találkozunk a magyar 
irodalom istenné 

magasztosult alakjával.”
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itt rendeztük be. És mint a Bolyai Egye-
tem diákja, az akkori rektorral tettem 
le a virágot a szobor talapzatára. Azóta 
nincs Bolyai Egyetem…”

Ugorjunk egyet az időben a 2005-ös 
esztendő Petőfi-ünnepségére. Az 1969-
ben létrehozott ispánkúti emlékműnél 
Hunyadi László marosvásárhelyi szob-
rászművész Petőfit ábrázoló kő dombor-
művét a rendszerváltást követő évek-
ben többször is annyira megrongálták, 
hogy már nem lehetett helyrehozni. 
A megsérült alkotást tartalmazó kő-
tömböt kilencven fokkal elfordították, 
Petőfi megrongált arca mintegy emlé-
keztetőként a csatatér felé néz, míg a 
főút felé eső oldalra rögzítették Gyar-
mathy János, ugyancsak marosvásár-
helyi szobrászművész Petőfit ábrázoló 
bronz domborművét, ugyanakkor két új 
bronztábla is a talapzatra került, mind-
kettő magyar, illetve román nyelvű fel-
irattal.

A felújításhoz tartozott még az em-
lékművet körbeölelő falak kijavítása, 
a térkövezés, a díszkerítés, mindez az 
RMDSZ, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma és a Communitas Ala-
pítvány támogatásával valósult meg. 
Az emlékhely újbóli felavatásának 
meghívóját Markó Béla RMDSZ-elnök 
írta alá.

A helyreállított emlékhely avató-
ján Gábos Dezső, a fehéregyházi Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület tisztelet-
beli elnöke köszöntötte a vendégeket. 
Köztük volt Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes, Szabó Béla, a HTMH 

vezetője, Borbély László közmunkaügyi 
és területrendezési miniszter, Vass La-
jos, a NKÖM államtitkára, Takács Csa-
ba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kötő 
József államtitkár, Kerekes Károly par-
lamenti képviselő, Lokodi Edit, a Maros 
Megyei Tanács elnöke és Burkhardt Ár-
pád alprefektus.

A Népújság 2005. augusztus elsején 
számolt be a jeles napról. „Az a tény, 
hogy a költő kőbe faragott arcképét 
meggyalázták, összetörték, bizonyít-
ja, hogy ma is félnek élő szellemétől 
a szabadság ellenségei, de szellemét 
nem tudták megcsorbítani, elpusztí-
tani, »mert az már mélyen bennünk 
van, minden szabadságszerető ma-
gyar ember szívében. Álljon hát ez a 
felújított emlékmű a helytállás, össz-
magyarság összetartozásának szim-
bólumaként a világ végezetéig«” – írta 
a lap, Gábos Dezsőt idézve, aki egyben 
megköszönte Hunyadi László és Gyar-
mathy János szobrászművészeknek az 
alkotómunkát. „Markó Béla szerint »A 
múltat eltüntetni nem lehet. E gondolat 
jelképe az is, hogy e kövön egy helyen 
ott szerepel a múlt, a jelen és a jövő. 
A múltat nem lehet és nem is kell el-
tüntetni, nem kell elfelejteni, de a múlt 
mellé oda kell tenni a jelent, a jövőt«” 
– olvashatjuk a lap beszámolóját. „Vass 
Lajos, az NKÖM államtitkára szerint 
nincs magyar költő, akinek élete any-
nyira eggyéforrt volna azzal a korral, 
amelyben élt, mint a Petőfié, és akinél 
a szó és a tett oly egyet jelentett vol-
na, mint Petőfinél. A költő halálának 

állít maradandó emléket az Ispán-kúti 
műalkotás, a felújított, megszépített 
emlékműre vigyáznunk kell” – foglalta 
össze a Népújság.

A rendszerváltás utáni időszakból ez 
a két Petőfi-ünnepély emelkedik ki, fő-
leg az olyan törekvések, megvalósítások 
és felújítások miatt, amelyek Petőfi és 
hős harcostársainak emlékének meg-
őrzését szolgálják.

Petőfi Sándor születésének 200. év-
fordulója 1823. január 1-én lesz, így a 
magyar Országgyűlés a 2022. szeptem-
ber 1. és 2023. augusztus 31. közötti idő-
szakot Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvá-
nította. A 2022–2023-as bicentenáriumi 
emlékév szellemében a fehéregyhá-
zi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
2022. július 31-én újra emlékezni szeret-
ne, de nem csupán a 173. évvel ezelőtt 
történtekre, hanem a 125 éve felállított 
turulmadaras emlékmű felavatására 
is, és mindazokra, akik 25 évi gyűjtő-
munka után megteremtették és ön-
zetlenül megjelölték azokat a helyeket, 
ahol az utókor fejet hajthat nagyjaik 
emléke előtt.

Erre a megemlékezésre várjuk szere-
tettel a Művelődés minden kedves olva-
sóját.

A felújított emlékmű és a Petőfi-bronzplakett avatóünnepsége 2005-ben

A fehéregyházi  
Petőfi Sándor Művelődési 

Egyesület 2022. július 31-én 
újra emlékezni szeretne.
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ltalános és helytálló a genealógusok 
ama megfigyelése, hogy ha egy neme-
si család férfiágon, azaz magtalanul 
kihal, akkor a története is előbb-utóbb 
a homályba vész, a múltja szinte fele-
désbe merül. Az ősökről csak töredékek 
maradnak fönn, neveiket nem tudjuk 
pontos évszámokhoz kötni, és a csalá-
di kapcsolataikat nemzedékrendben 
fölállítani. Ugyan egy-egy jelentősebb 
életeseményük fönnmarad az utókor-
nak, de már az is sok bizonytalan ele-
met tartalmaz.

Így van ez az erdélyi Sükösd család-
dal is. Tagjai a maguk korában híres 
emberek voltak, nagy birtokokkal ren-
delkeztek, más ismert, jelentős csalá-
dokkal kerültek házassági kapcsolatba, 
fejedelmeket és királyokat szolgáltak 
hűségesen; mégis elfeledte őket az utó-
kor, pedig a Sükösd családról sokan ír-
tak és megemlékeztek, és amit sikerült 
velük kapcsolatban kikutatni, azt köz-
zétették. A család csupán néhány tagját 
említjük meg, akiknek nyomtatásban 
megjelent adataira a következőkben is 
hivatkozni fogunk.

Elsőként Orbán Balázst1 emelhet-
jük ki, aki idillikus, szinte mesébe 
illő leírást ad Erdélyről, pontosabban 
Székelyföldről. Műve az egyes telepü-
lésekhez kapcsolódó történelmi esemé-
nyekről és az ott élő nemesi családokról 
is szól. A címben említett nagyteremi 
Sükösd családról sok érdekes adatot, 
nevet, történetet közöl, ám ő is tömö-
ren említi meg, hogy velük kapcsolat-
ban „sok a zavar és a bizonytalanság”. 
Ennek ellenére körülbelül másfél oldal-
nyi terjedelemben foglalkozik a falu-
val, az ott birtokló családdal, feljegyez-
ve az akkor még olvasható latin nyelvű 
templomi sírfeliratok szövegét is.

Kempelen Béla2 családleírásaiban 
csupán három szót olvashatunk a Sü-
kösd családdal kapcsolatban: „Kihalt 
erdélyi család.” Nagy Iván3 hatalmas 
kötetsorozatában is csupán kilencsor-
nyi, azaz rövid és mozaikszerű ismerte-
tést tudott adni a Sükösdökről. Érdekes 
módon ezek nagyrészt megegyeznek 
Orbán adataival, valószínűleg ebből a 
Nagy Iván-féle, öt évvel korábban meg-
jelent kötetből vehette át egy részét az 

Á

Fülöp László

A nagyteremi Sükösd család

A nagyteremi Bethlen-kastély 1908-ban. Kép: www.monumenteuitate.org

A Sükösd család tagjai 
híres emberek voltak, 

fejedelmeket és királyokat 
szolgáltak hűségesen 

– mégis elfeledte őket 
az utókor.
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elsőként említett szerző, már ha egyál-
talán ismerte azt. (Az előző leírásokban 
olvasható családtagok nevét e cikkben 
nem ismételjük meg.)

Mindezeket valamelyest kiegészít-
hetjük két ránk maradt végrendeletből, 
amelyekben több családtag és rokon 
nevét örökítették meg a testamentu-
mok írói, sajnos néha csak körülírással. 
Az egyik nagyteremi Sükösd György4 
1631-ben íródott végakarata, a másik 
pedig a feleség, Borsvai (néhol Borsovai) 

Erzsébet5 tizenhat évvel későbbi testa-
mentuma. Az szinte ritkaságnak szá-
mít a családtörténetekben, hogy két 
ilyen, egymással részben összefüggő 
dokumentum fönnmaradt. Ezeket a 
forrásokat összevetve próbáljuk bemu-
tatni a gazdag nemesi családot, annak 
tagjait és rokonsági kapcsolatait, de 
ezek alapján sem tudunk róluk család-
fát, nemzedékrendet rajzolni. 

A végrendeletek tartalmának és 
adatainak bemutatása előtt szóljunk 
a két személy nevéről, illetve azokról a 
helységekről, ahol éltek vagy ahonnan 
származtak. Sükösd György a neme-
si előnevét birtokközpontjáról, Nagy-
teremi6 faluról vette. A volt Kis-Kü-
küllő vármegyei (ma Maros megye) 
településnév Kisteremi elnevezésével 
áll kapcsolatban. Első írásos alakja 
1264/1421-ből maradt ránk Teremy for-
mában, a Nagh Theremy változat pe-
dig 1501-ből. A helynév a terem köznév 
-i képzős alakja, román névváltoza-
tai: Tirimioara, Terimia Mare és Tiri-
mia. A Sükösd7 családnév a görög Küsz-
tosz, latin Six tus keresztnév magyaros 
alakja. Az írásban fennmaradt fejlő-
dési sora: Sikesd, Sikösd, Sükesd, Sü-
kösd; családnévként (Sikwsd) először 
1429-ben fordul elő. Figyelemre méltó a 
család szempontjából az, hogy Erdély-
ben, a kolozsmonostori konvent jegyző-
könyvében, 1482-ben megemlítenek egy 
Sykesd Miklóst, aki feltehetően a famí-
lia egyik őse volt. Helynévként már ko-
rábban is előfordul, méghozzá Sükösd 
község nevében: Sycusd 1274/1328. Ez a 

magyarban nagyon ritkának számító 
egyházi keresztnév könnyen válhatott 
valamikor családnévvé, hiszen egyedi-
vé tette az azt öröklőket, viselőket, és 
könnyen meg lehet különböztetni őket 
másoktól. Az ilyen apanévi eredetű ne-
veink vezetéknévvé válása a magyar 
nyelvterületen főleg Erdély területére 
(volt) jellemző.

Borsvay Erzsébet családnevét is több 
alakban olvashatjuk a már említett 
dokumentumokban: Borsvai, Borsvay, 
Borsvaÿ, Borzovai, Borsnaÿ – ez utóbbi 
valószínűleg téves olvasat, a v és az n 
betűk összecserélése. Maga a családnév 
helynévi eredetű, a valamikori Bereg8 
vármegyei lakhelyre, származási hely-
re, birtokközpontra utalhat. A település 
magyar neve több változatban olvas-
ható az évszázadok folyamán: Borsova, 
Borzsova, Kis- és Nagy-Borsova, a leg-
utóbbi hivatalos alakja pedig Nagybor-
zsova volt.9

A következőkben a két végrendele-
tet külön-külön ismertetjük. Elkülöní-
tésüknek több oka is van: először is túl 
sok idő telt el a két végrendelet megszü-
letése között, mintegy tizenhat év. Más-
részt a második végrendeletben már 
más és újabb nevek, rokonok tűnnek 
föl, amit ennyi idő elmúltával az újabb 
születések, halálozások és házasság-
kötések magyaráznak. Harmadsorban 
beszélnünk kell a két végrendelet közti 
témabeli eltérésről: a férj elsősorban az 
ingatlanokra, birtokokra, részjószágok-
ra helyezte a hangsúlyt, volt felesége 
pedig főként az ingóságokra (ékszerek, 
ruhafélék, háztartási eszközök stb.), 
hiszen női ágon legfeljebb csak a saját, 
szüleitől kapott és öröklött jószágairól 
dönthetett.

Közben meg kell szakítanunk ismer-
tetésünket, hogy az olvasónak érthető 
legyen a „volt” szó használata. Ugyan-
is György felesége a férje halála után 
újra férjhez ment, mégpedig gyergyói 
Petky Farkashoz10. Ugyanitt fontos ki-
emelnünk azt is, hogy mindkét házas-
ság gyermektelen volt. Borsvay Erzsébet 
tehát utódok híján minden vagyonát 
csak a közeli és távolabbi rokonaira 
hagyhatta.

Sükösd György, aki Bethlen Gábor fe-
jedelem követe volt 1628-ban, 1631. már-
cius 20-án íratta meg végrendeletét 
három tanú („testamentárium”) előtt, 
akik a következők voltak: Csanádi Pál 
kolozsmonostori káptalan, a kolozsvá-
ri iskola mestere; Petrityevith Horváth 
Miklós11, Küküllő vármegyében, Szép-
lakon lakó nemes (egyben rokona); és 
sepsiszentgyörgyi Beke Dániel, a bor-
dosi eklézsia prédikátora Udvarhely-
székben. Pár nap múlva, március 24-én 

A teremi kastély Sükösd templomával és a háttérben felötlő Kripta-heggyel. Greguss János rajza. 
Forrás: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, 1868

A nagyteremi kastély ma álló része.  
Kép: www.monumenteuitate.org
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elhunyt, s vele kihalt a Sükösd család. 
Kérésére a felesége a nagyteremi temp-
lomban temettette el. Emléktáblát állít-
tatott neki, valamint a kolozsvári Dió-
szegi Péter kőfaragó-szobrászmesterrel 
1632-ben díszes kőkoporsót készíttetett, 
amelyen az egyéb faragványokon és 
latin nyelvű föliratokon kívül Sükösd 
György kifaragott alakja látható pán-
célos öltözetben. Ezt a szarkofágot Or-
bán Balázs ott jártakor, 1868 körül, a fal 
mellett helyezték el abban a műemlék 
templomban, amelyet korábban az el-
hunyt újíttatott föl.12 (Itt jegyezzük meg, 
hogy a kőkoporsó előtt a padozatban 
volt egy másik sírkőfelirat is, amelynek 
betűi már megkoptak, de még kiolvas-
ható volt Sükösd Gáspár neve. A 16. szá-
zadban két Gáspár nevű családtag is élt, 
ezért nem tudni, hogy melyikükről van 
szó. Mivel sajnos az évszám már nem 
volt kivehető, így az lehetett az 1502-ben 
még élt, vagy az 1579 táján elhunyt csa-
ládtagé is.)

Sükösd György testamentuma egy 
nagyon hosszú, férfiakra nem jellem-
ző vallási elmélkedéssel, mondhat-
ni egy saját maga által szerkesztett 
fohásszal, imával kezdődik. E fejezet 
után azonban áttér egy roppant prak-
tikus, körültekintő, nevekkel, konkrét 
adatokkal és családi eseményekkel el-
látott testamentumi tollbamondásra, 
amely két eshetőségre tér ki. Az első így 
hangzik: „valameddig az én feleségem 
az én nevemet viseli”, azaz nem megy 
újra férjhez. A második pedig arról szól, 
hogy ha ez mégis megtörténne, akkor 

a birtokok, részjószágok, ingatlanok 
mely rokonai kezébe kerülnek, illet-
ve milyen arányban. A neje bizonyára 
még fiatalasszony lehetett, hogy erre 
gondolt, s mint fentebb jeleztük, való-
ban újabb házasságra lépett. Fiatalsá-
gát bizonyítja azzal is, hogy személyét 
öt hozzátartozó, „a feleségemhez nem 
idegenek”, atyámfiai (öcsém, szerelmes 
bátyámuram), azaz rokonok oltalmába 
ajánlja. A családbéli kapcsolatokat nem 
mindegyik személynél sikerült ponto-
san meghatároznunk, ennek ellenére 
hiszünk a végakarónak, és közöljük e 
személyek nevét: 

Sombereki Erdélyi István, tordai 
főispán (családi kapcsolatot nem ta-
láltunk).

Gyekei Veselényi13 Boldizsár, dobo-
kai főispán, a felesége Bánffy Anna. Ez 
utóbbi a felesége rokonsága volt.

Buni (ez talán a lakhelye lehet) Beth-
len Ferenc, akivel nagyon közeli csa-
ládi kapcsolatot ápoltak.14 Nagy Iván 
szerint Sükösd Benedek lányának, An-
nának a férje Bethlen János (mások sze-
rint György) volt. Ennek fiútestvére pe-
dig az a Ferenc, akiről a végrendeletben 

olvashatunk. Sükösd György halála 
után ők örökölték a Brassó vármegyei, 
1624-ben építtetett alsórákosi várkas-
télyt, amely az utóduk, Bethlen Sámuel 
átalakításának köszönhetően nyerte el 
a mai formáját.

Nemes jenei Bornemissza Pál, akivel 
nem találtunk közvetlen családi kap-
csolatot.

Végül pedig a csicsói Petki István, 
a sógora, csíki főkapitány, Sükösd Er-
zsébet nevű testvérének a férje.

A végakaratban részletesebben szól 
az ekkor már elhunyt, Miklós nevű 
báty járól, akiről úgy ír, hogy „idvezült 
bátyám”. Mivel Báthori Gábor fejedelem 
ellen fordult, kénytelen volt Magyaror-
szágra bujdosni. Minden jószágát elvet-
ték, így a Teremiben lévő részét is, és 
azokat egy Kassai István nevű nemes 
kapta meg. Báthori halála után, Beth-
len Gábor fejedelemsége idején vissza-
térhetett hazájába, birtokai egy részét 
(Hévíz, Rákos, Ürmös) is visszakap-
ta, de a Teremiben található ősi java-
it nem. Ekkor öccse, György, a felesége 
Doboka vármegyei birtokaival (Poklos-
telke, Fejérd, Ugrócz) elcserélve visz-
szaszerezte a Teremiben található Sü-
kösd-féle birtokrészt, ahol állítólag 
mindkét fivérnek volt külön udvarhá-
za, azaz nemesi lakja, kúriája. Azt nem 
tudjuk meg, hogy miért nem a saját 
falvaival – Mátéfalva, Dakt, Bogát stb. 
– cserélt, talán az eltérő értékük vagy a 
távolságuk miatt.

Ezután a húgáról, Erzsébet asszony-
ról ír, akinek a férje Petki István volt 
– a Petki családdal több szálon is volt 
rokoni kötődésük. Velük kapcsolatban 
érdekes esetet ismertet: „mivel az úr 
Isten minket feleségemmel magtalan-
sággal látogatott volt”, ezért a húgáék 
Györgynek és feleségének adták első-
szülött (!) leányukat, Petki Katát, és 
ők nevelték a későbbiekben a kislányt. 
Végrendeletében sok szeretettel ír róla, 
saját gyermekének nevezi, sőt, „kis ne-
veletlen hugocskámnak”, s neki örö-
kíti Ürmös és Ágostonfalva fele részét. 
Még egy rokon családról olvashatunk, 
Szalánczi György „maradékiról”. Amint 
írja, ez a leányági kapcsolat ugyan vér 
szerinti, azonban mivel leányágat jó-
szág nem illet, ezért kéri, hogy ezer 
magyar forintot adjanak nekik a ha-
gyatékából.

A továbbiakban rokonokról nem 
esik szó, csupán a feleségéről ír, hogy 
eredetileg minden jószágot, ingatlant 
egyedül őrá hagy, amennyiben később 
nem megy újra férjhez. És ha még-
is, akkor ezeknek csupán a fele illeti 
meg, és a másik fele az öt „oltalmazó” 
személy közül Veselényi Boldizsáré és 

Sükösd György 
testamentuma egy saját 
maga által szerkesztett, 

nagyon hosszú fohásszal, 
imával kezdődik.

Az alsórákosi Sükösd–Bethlen várkastély egy múlt század eleji képeslapon.  
Kép: www.castelulsukosdbethlen.ro
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Bethlen Ferencé lesz, akik viszont kö-
telesek háromezer magyar forinttal 
mindezt megváltani a feleségtől. Bár 
később lesz róla említés, de itt érdemes 
beleszőni, hogy mindketten örököltek 
egy-egy értékes lovat is: az előző egy 
kék paripát, utóbbi pedig egy török pej 
lovat. A családi „leveleket”, okiratokat, 
azaz a kis levéltárt feleségének át kell 
adnia megőrzésre az említett Bethlen 
Ferencnek abban az esetben, ha újra-
házasodna.

A következő kisebb bekezdések már 
más személyekről szólnak. Ezekből 
megismerhetjük Sükösd György jelle-
mét, aki nagylelkűen bánt az alattva-
lóival. Hűséges, János nevű deákjának 
már korábban adott egy házat Hévízen, 
most pedig Hidegkúton négy ház job-
bágyot erdővel, marhákkal, hogy ettől 
„egyházhelyes nemes ember” legyen. 
Volt szolgái közül öt, névvel megneve-
zett főt szabadított föl, valamint a sza-
kácsát. Ők választhattak maguknak 
a lábas marhák közül, s megengedte 
nekik, hogy szabadon elmehessenek. 
A kolozsvári unitárius diákoknak 50-
50 köböl búzát hagyott, a három testa-
mentumi tanújának pedig ötven ezüst 

tallért; két kancát; a harmadiknak pe-
dig 25 bárányos juhot.

Egy szigorú kikötése volt, hogy mi-
vel az ő magyar falvaiban sok eszten-
deje az „unitaria religia vigeált”, kérte, 
hogy senki se kényszerítse a lakosokat 
más vallásra. Mint tudjuk, az unitárius 
főúr eme kívánsága nem teljesült, mi-
vel birtokainak örökösei a kor szokásá-
nak megfelelően a saját vallásuk köve-
tésére kötelezték a jobbágyaikat.

A végrendelet záradékában olvashat-
juk: „élő nyelvével előttünk tett testa-
mentumát a mi hitünk szerint megír-
tuk”, és aláírásunkkal, pecsétünkkel 
azt hitelesítettük – írja a három, a be-
vezetőben megnevezett tanú.

Ismertetésünket nagy időbeli ug-
rással folytatjuk, ugyanis tizenhat év 
múlva, 1647. szeptember 23-án felesége 
is megírta a végrendeletét. Amint ko-
rábban már jeleztük, Borsvay Erzsébet 
a férje halála után ismét férjhez ment, 
mégpedig a gyergyói Petki Farkashoz. 
Házasságával tovább erősítette, növel-
te a két család közti kapcsolatot. Újabb 
birtokok, falvak, nevek kerültek előtér-
be. És főleg most már csak az ő roko-
nait említette örökösként, hiszen mivel 
a második házassága is gyermektelen 
volt, minden vagyonát a saját vérei kö-
zött osztotta szét.

Végrendelete teljesen eltér Sükösdétől: 
más a szerkesztése, a hangsúlyt elsősor-
ban az ingóságaira helyezi. Ez érthető, 
hiszen ingatlanjait az akkori szabályok 
szerint férfiágon örökölték tovább. 

A szülei nevét nem említi, azt sem, 
hogy mikor és hol született. A szövegből 

kiderül, hogy édesanyja is kétszer há-
zasodott. A második férje Szikszai 
György volt, ő gondozta a családban a 
kalotaszegi és a szamosújlaki jószágo-
kat, amelyek eredetileg a Bánfi család 
tulajdonába tartoztak – utóbbi család-
ról ezt olvashatjuk a szövegben: „vér 
atyámfiai”15, ám a rokonsági fokot le-
hetetlen pontosabban megállapítani. 
Az édesapja falvai közül Erzsébet Zá-
gont és Szentmártont örökölte, de ezek 
a fentebb tárgyalt végrendeletben nem 
szerepelnek. (Ugyanúgy, mint Borsva 
és Válaszút neve sem.) A két előző tele-
pülés a halála után két rokonát illette: 
Ugron Jánosnét és Mauer Mihályné Pet-
richevich Horváth Annát. Az említett 
Kassai Istvánnal a települések cseréje 
tovább folytatódott, csupán ezért kerül-
tek most bele ennek a végakaratnak az 
anyagába.

Erzsébeték négyen voltak testvé-
rek. Ezt Sükösd György végrendeleté-
ben egyszer sem érinti. Az évszámok 
ismerete nélkül arra gyanakodhatunk, 
hogy 1631-ben még kiskorúak lehettek, 
ha nem kerül elő a nevük még emlí-
tés szintjén sem. Sajnos a két lánytest-
vére (húgai) keresztnevét nem tudjuk 
meg, mindkettőt asszonynéven írták 
le a testamentumban. Ők: néhai Thor-
dai Jánosné, akinek már ekkor volt két 
gyermeke, Zsigmond és Ferenc; Sza-
lánczi Lászlóné, kinek a férjét külön is 
említi; s végül a legfiatalabb, a féltest-
vére, Szikszai Zsigmond. A végakaratá-
ban még a következő, eddig nem szere-
pelt személyek neve olvasható: Váradi 
Klára öcsém, akinek a kilétét a tizenöt 
(!) magyar nemesi Várady családból le-
hetetlen kideríteni, valamint gróf szár-
hegyi Lázár16 István főkirályi bíró, aki a 
korábban még „kis neveletlen hugocs-
kámnak” nevezett Petki Katának lett a 
férje. 

Mint már jeleztük, a végrendelet az 
ingóságokra helyezi a hangsúlyt, idéz-
zük: „az mi kevés mobilisem vagyon”; 
ezeket sorolja föl logikus sorrendbe cso-
portosítva a végakaró. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a „kevés” szó nagyon sze-
rény megállapítás, hiszen hatalmas 
összeget tehettek ki ezek a roppant ér-
tékes vagyontárgyak. A továbbiakban 
röviden, nem szám szerint ismertetjük 
ezeket, csupán érzékeltetni kívánjuk a 
főúrnő gazdagságát, és azt, hogy miket 
hagyományozott hozzátartozóira és tá-
volabbi rokonaira. Ez alól csak akkor te-
szünk kivételt, ha valamelyiküket érde-
mes kiemelni. 

Először az arany (aranyozott), ezüst 
és drágaköves ékszereit sorolja föl a 248 
vert arany pénzen kívül. Az egyes tár-
gyak többsége természetesen többes 

Az alsórákosi Sükösd–Bethlen várkastély napjainkban. Kép: www.castelulsukosdbethlen.ro

A hangsúlyt az ingóságaira 
helyezi, hiszen ingatlanjait 

az akkori szabályok  
szerint férfiágon 

örökölték tovább.
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számban értendő akkor is, ha mondat-
szerkesztésünk nem azt kívánja meg.

Az arany nyakláncok közül a két leg-
értékesebb az első férjétől ajándékba 
kapott 94, aranyból készült és az édes-
anyjától örökölt darab. Továbbá arany 
nyomók (pecsétek), karperecek, füg-
gők (az egyik fülbevaló az anyjától való, 
900 arany forintra értékelték), 15 gyűrű, 
gyöngyös és bogláros párták, nyakra 
való gyöngysorok (egyikük fekete klá-
ris). Ezekben gyémántok, rubint, zafír, 
smaragd található.

A következő részben a legértékesebb 
használati tárgyait olvashatjuk: ezüst 
mosdómedence korsóval és kannával. 
Kupák, poharak sokasága, serlegek, 
ezüst sótartó, kanalak, villák, aranyo-
zott kanna. E sorból a kupákat érdemes 
kiemelnünk, pontosan idézzük a mon-
datát: „Az két egyforma aranyas, föde-
les kupának egyikét, melyeknek egyi-
két az öreg urunk, másikat ifju urunk 
adta volt […] azokat hagyom Lázár Ist-
vánné asszonyomnak Pettki Kata asz-
szonynak.” (A két idézett személy I. és 
II Rákóczi György!) A ruhafélék közül 
említendő a suba, szoknya, kaftán – 
mind a legértékesebb, és főleg külföld-
ről hozott anyagokból varrták, s bog-
lárokkal, ékkövekkel díszítették őket. 
Az udvarházat rengeteg szőnyeg, kárpit 
tette lakályossá, finom abroszokról, le-
pedőkről, paplanok különböző fajtáiról 
is szó esik.

A lószerszámoknál feltűnik, hogy 
mind ezüstös vagy aranyos bevonatú-
ak voltak, s még ékkövek is voltak né-
melyeken. A lábas jószágokból a lovak 
(ménes), tehenek, juhok és disznók em-
lítendők, mint írja, ezekből még „Csík-
ban is vagyon”. A két Thordai unokaöcs, 

Zsigmond és Ferenc örökölte ezen álla-
tok egyharmad részét, ezenkívül kap-
tak egy-egy hintót és szekeret is hat-
hat lóval. 

A továbbiakban egy olyan felsorolás 
következik, amely Erzsébet asszony ön-
zetlen jótékonykodását bizonyítja.

Hét, pontosan megnevezett temp-
lomnak hagyott asztagot, búzát, bort, 
valamint kupát – utóbbin valószínűleg 
a serleget, kelyhet kell értenünk. A vá-
sárhelyi és a segesvári ispotálynak, 
azaz kórháznak búzát, teheneket, sza-
lonnát adományozott. (Nem is gondol-
nánk, hogy már a 17. század elején mű-
ködtek ilyen intézmények ezekben a 
városokban.) Az „itt” élő – nem tudjuk, 
hogy csak Teremire gondolt-e – ma-
gyar, oláh és szász jobbágyoknak búzát 
osztatott szét. S valószínűleg nem vélet-
len, hogy a vásárhelyi esperesnek két 
kocsit örökített két-két lóval. Ugyanis 
neki is, mint az első férjének, volt egy 
határozott kikötése: „engemet igen bö-
csülettel temessenek el és hozzám il-
lendő képen”.

Végakaratának aláíró tanúja három 
nemes ember volt: kisegrestői Angya-
los István, nyárádtői Maksai Balázs és 
nagyernyei Mosa István.

A végrendeletből nem derült ki, hogy 
Borsvay Erzsébet milyen vallású volt, 
valamint az sem, hogy melyik falujá-
ban kérte az eltemettetését. De való-
színűleg őt is a birtokközpontjuknak, 
Tereminek abban a templomában he-
lyezték örök nyugalomra, amelyet első 
férje újíttatott meg, s ahova halála 
után elhelyeztette a faragott kőszarko-
fágját. 

Amint a bevezetésben említet-
tük, a Sükösd családdal már többen 

is foglalkoztak, de egyetlen szerzőnek 
sem sikerült róluk pontos, évszámok-
kal és egyéb adatokkal kiegészített 
családfát fölrajzolni. Így történt az itt 
olvasható írás esetében is. Mindezek 
ellenére újabb elemek révén ismer-
tethettük meg a közel négyszáz évvel 
ezelőtt kihalt erdélyi magyar, főúri 
családot, az itt idézett házaspár ma-
gánéletét, és pozitív, követendő emberi 
tulajdonságaikat bemutatva ismét em-
léket állíthattunk nekik a folyóirat ha-
sábjain.
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Sükösd György emlékkoporsója. Forrás: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, 1868
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Székelyudvarhely 
Maszelkája
Beszélgetés Lőrincz Ildikó művészettörténésszel

P. Buzogány Árpád

– A magyar kultúra napi rendezvény-
sorozat részeként Maszelka János fes-
tőművész munkáiból nyílt kiállítás 
Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Mú-
zeumban. A tárlat anyagát Vécsi Nagy 
Zoltán művészettörténész válogatta. 
Ez alkalommal elhangzott: a művész 
hosszú időn keresztül volt a helyi kép-
zőművészeti élet szervezője, és ő hozta 
létre a múzeum képtárát. Lőrincz Ildikó 
művészettörténész nyitotta meg a kiál-
lítást, őt kérdeztük: milyen előképe le-
hetett annak, hogy egy alkotó a szer-
vezésben is szerepet vállalt?
– Nem sok példa van erre, ezért is ka-
pott különös hangsúlyt a most meg-
szervezett Maszelka János-emlékki-
állítás, amely egyben a művésznek a 
városi közművelődésben betöltött sze-
repét is kidomborítja. Maszelka egyik 
jelentős elődje, illetve iskoláskori 

mestere Haáz Ferenc Rezső volt, aki 
mindvégig útmutatója maradt. Haáz 
személyében egy lelkes, dinamikus, 
elkötelezett és tehetséges tanárral gaz-
dagodott a székely anyaváros a múlt 
század elején. A székelyudvarhelyi Re-
formátus Kollégiumban az oktató-ne-
velő munkája mellett ő a buzgalmával, 
munkabírásával és jó szervezőkészsé-
gével is elnyerte az iskola meg a váro-
si hatóságok tetszését és megelégedé-
sét. Rendszeresen tartott vetített képes 
előadásokat a székely népművészetről, 
a magyar és egyetemes festészet nagy-
ságairól. Ugyanakkor kitartó gyűjtő-
munkája eredményeként mint múze-
umalapítóról is beszélhetünk róla. Ma 
az ő nevét viseli a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum. Ebben a gyűjtő-
munkában hűségesen követte őt Ma-
szelka, akinek az emléktáblája ott áll 

Maszelka János székelyudvarhelyi festőművész. Kép: a Haáz Rezső Múzeum honlapja 

Maszelka egyik  
jelentős elődje, illetve 

iskoláskori mestere  
Haáz Ferenc Rezső volt.
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a városi Képtár falán. Hangsúlyoz-
nám, hogy a két gyűjteményalapító – 
azaz Haáz és Maszelka – egyike sem 
a város szülötte, hanem mindketten 
szepességi szász (cipszer) gyökerekkel 
rendelkeznek, viszont mindketten hoz-
zájárultak a székelyudvarhelyi művé-
szeti élet és művészcentrikus kultúra 
megteremtéséhez. 

Másrészt azt is fontos alaposan 
megvizsgálni, milyen művészeti kö-
zeg fogadta Maszelka Jánost 1949-ben 
Kolozsváron, amikor a Ion Andreescu 
Képzőművészeti Főiskolán elkezdte a 
tanulmányait, és milyen példaképek 
hatottak itt rá. Még a szocialista rea-
lizmus korszakának beköszönte előtt 
meghatározó volt Kós Károly és Szolnay 
Sándor művészetszervező, iskolaalapító 
és látásmódbeli példaadása. Emellett a 
képzőművészeti kultúra „közönségne-
velő szabadegyetemének” a működését 
három mester stíluseszménye hatá-
rozta meg egészen a hatvanas évekig: 
a festő Nagy Imre, a grafikus Gy. Sza-
bó Béla és a szobrász Szervátiusz Jenő 
expresszív realizmusa. Az ő művésze-
tük hosszú évtizedeken át a műérték 
mércéjéül szolgált, és általuk nyert a 
műtárgy az erdélyiek számára jelentő-
séget, ennek eredményeként kezdtek 
többen az otthonukba is vásárolni alko-
tásokat. Ebbe a közegbe kapott betekin-
tést Maszelka főiskolai tanárai – Abodi 
Nagy Béla, Kádár Tibor, Miklóssy Gábor 
és Nagy Imre – révén.

Maszelka János 1955-ben végzett Ko-
lozsváron, ahol magába szívta a nagy-
városi kultúrát, művészetet. Akkor 

még nem sejthette, mennyire sorsdön-
tő lépés volt visszautasítani a kolozs-
vári Utunk állásajánlatát, s inkább a 
kisvárosi szűkösebb kereteket válasz-
tani. Végzős művésztársaival, Kraft 
Lászlóval, Nagy Györggyel, Orbán Áron-
nal, Sepsi Lajossal és Székely Józseffel 
együtt Székelyudvarhelyen folytatták 
pályájukat. 

Egy kisváros művészeti életét akko-
riban nem annyira a lázadó, modern 
kompozíciós műformák határozták 
meg, hanem a fenti alkotók arckép-, 
csendélet- és tájképművészete, a szí-
nes, patinás természeti és urbaniszti-
kai helyek festőiségének felfedezése. 
Ez egyszerre volt dokumentációs és íz-
lésnevelő feladat. Az alkotók szemlé-
letére hatott az impresszionizmus és 
a szecesszió is, de az ébredő kispolgá-
ri műtárgyigényt leginkább a nagybá-
nyai hagyomány továbbgondolásával, 
az akadémikus modor merevségének 
feloldásával szolgálhatták. Az említett 
művészek közönségnevelő munkával 
próbáltak helyet teremteni a művé-
szetnek, olyan ingyenes rajz- és festő-
tanfolyamot hirdettek meg, amelyen 
minden korosztály megismerkedhetett 

a művészi mesterség alapelemeivel. 
A századokra visszamenően számos 
értelmiségivel rendelkező város az öt-
venes években – gazdasági és társadal-
mi potenciálját tekintve – elhanyagolt 
kisváros volt, kevés köztéri megren-
delés akadt, és művészeti múzeumot, 
képtárat sem hoztak még létre. A mű-
vészetek felkarolására jóval kevesebb 
pénzt fordítottak, mint más vidéke-
ken. Ez lehetett az oka annak, hogy 
nem maradhatott meg, és elemeire 
bomlott egy székelyudvarhelyi mű-
vésztelep, a képzőművészek egy része 
rajztanárként dolgozott tovább. A kis-
városban kapóra jött a Máramarosz-
szigetről származó Maszelka János 
hatékony tevékenysége a székelyudvar-
helyi alkotás folytonosságának fenn-
tartása érdekében. A városdíszítő al-
kalmi munkálatok állandó önkéntese 
volt a Művelődési Ház képzőművészeti 
és népművészeti szakirányítójaként, 
a szakkörök koordinátoraként dolgo-
zott 1962-től. Tevékenységéhez tarto-
zott a tehetséges fiatalok irányítása, 
előkészítése a főiskolára, a város mű-
vészeti életének szervezése, kiállítások 
rendezése, megnyitása, az aktív mű-
velődés rendszeres és egyben magyar 
jellegének biztosítása. Itt kezdődik te-
hát szerepvállalása a székelyudvarhe-
lyi művészeti élet megteremtésében, de 
ugyanitt hangsúlyozni kell, mennyire 
jelentősen hozzájárult a hatvanas, het-
venes évekbeli pezsgő kulturális életé-
nek létrejöttéhez is. Ma már szerencsés 
esetben közművelődési szakemberek 
látják el azt a szerteágazó feladatkört, 
amit Maszelka erős szakmai öntudat-
tal és elkötelezettséggel végzett mint-
egy három évtizeden át.

– Egyszóval a székely kisvárost be kel-
lett kapcsolni egy szélesebb művészeti 
áramlásba? És eközben alakult ki a sa-
játos stílusa, amellyel felhívta magára 
a figyelmet?
– Gyakran emlegetett közhely, hogy a 
kisváros ingerszegény környezetében a 
művészember könnyen elkallódik. Eh-
hez a kommunizmus éveiben az akkor 
érvényes korlátozó tényezők is hozzá-
járultak, de Maszelka János jól tudta, 
hogy mi a feladata. 1962-től kezdődő-
en úgy szervezett jelentős kiállításokat 
havi rendszerességgel, hogy az alkotók-
tól egy-két képet a művelődési ház ré-
szére visszatartott. Mintegy harminc 
év alatt olyan rangos művészek műve-
it mutatta be, mint Balázs Imre, Nagy 
Pál, Gy. Szabó Béla, Nagy Albert, Szol-
nay Sándor vagy Nagy Imre, illetve Ács 
Ferenc, Baász Imre, Bene József, Gáll 
András, Ferenczy Júlia, Márton Árpád, 

Maszelka János: Téli táj (2000), akvarell. Kép: a Haáz Rezső Múzeum honlapja 

1962 után úgy szervezett 
kiállításokat, hogy 

az alkotóktól egy-két 
képet a művelődési ház 

részére visszatartott.
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Mohy Sándor, Molnár Dénes, Sükösd 
Ferenc, Simon Endre, Zsigmond Attila 
és mások. Neki köszönhetően az udvar-
helyi közönség sokféle művészi gondol-
kodás- és látásmóddal ismerkedhetett 
meg. Oroszlánrészt vállalt a munká-
ból 1978-ban, amikor megalapították 
a székelyudvarhelyi Képtárat. Kapcso-
latai révén nemcsak épületet szerzett 
a műalkotásoknak, hanem olyan je-
lentős adományokat is megszerzett, 
mint a kolozsvári Korunk-gyűjtemény 
közel 300 alkotása vagy Bene József 21 
műve, illetve más műtárgyak, amelyek 
mind a mai napig e Képtár 20. századi 
– a hatvanas-hetvenes évek erdélyi kép-
zőművészetének keresztmetszetét adó 

– gyűjteményének legértékesebb darab-
jai. Következetesen dolgozott azon, hogy 
a helybeliek megismerhessék az elődök 
és kortársak alkotásait. Figyelt arra, 
hogy ne csak az elismert, híres művé-
szeket mutassa be, hanem a helyi és a 
környéken élő pályakezdő alkotókat is 
csoportos és egyéni kiállításokon való 
megjelenéssel segítse. 

1978-tól a Homoród menti művész-
telep egyik éltetőjeként, művészeti ve-
zetőjeként huszonöt éven át szerzett 
külön érdemeket önzetlen közösség-
szolgálatból, értékmentésből, hagyo-
mányápolásból. Nemcsak szervezte 
a telepet, hanem alkotott is itt, akár-
csak a gyergyószárhegyi nemzetközi 

alkotótáborban, amelynek szintén irá-
nyítója volt két évig. Bár az előbb em-
lített tevékenységek önmagukban is 
kitöltenék egy ember mindennapjait, 
Maszelka Jánosnak folyamatosan si-
került alkotóként is megnyilvánulnia, 
munkáit kiállításokon bemutatnia. 
Szervezte a város művészeti életét. Több 
alkalommal szerepelt az udvarhelyi 
népszínház előadásaiban, díszletterve-
zőként is dolgozott a helyi népszínház 
mellett Tompa Miklós, Hunyadi Lász-
ló, Kovács Levente, Visky Árpád megbí-
zásából. Tomcsa Sándor neki írta meg 
a Gyengék a borok című, egyszereplős 
színművét. Terepre utazott, és politikai 
körökre kényszerült járni, miközben 
szüntelenül rajzolt, festett.

Ami pedig képeinek stilisztikai és 
tematikai előzményeit jelenti, nagyon 
fontos szerepe volt ebben zsögödi Nagy 
Imrének, az ő 1944 utáni festészetének 
idillikus légkörével, a tájegységi-sors-
képi vonásokat tükröző arcaival, majd 
a későbbi arckifejezésekben megragad-
ható történelmi és társadalmi gondok 
értelmezési lehetőségeivel. Meghatá-
rozó hatással volt Maszelkára az a szé-
kelyföldi tájképfestészet, az a lelki-tu-
dati megvilágítású festészet is, amit 
Balázs Imre, illetve később Szécsi And-
rás és Nagy István műveltek. Olajképe-
in Maszelka továbbfejlesztette a táj és 
az ember lelki kapcsolatát megjelenítő, 
expresszívbe hajló, késő posztimpresz-
szionista örökséget. Nem önmagában 
a tájat örökítette meg és adta tovább, 
sokkal inkább az a mögött meghúzódó 
érzelmi hangulatot rögzítette. Nyug-
talan vonalak, helyenként komorabb, 
kiszáradt fákkal teli tájak, keveretlen, 
nyers, de egybezengő színek. Ami pedig 
a pasztellképeit illeti, ebben a műfajban 
találta meg leginkább önmagát. A hat-
vanas-hetvenes években egyféle erdélyi 
pasztell-reneszánszról beszélhetünk, 
ennek képviselői voltak Forró Antal, 
Kusztos Endre, Sövér Elek, Buzás And-
rás, Simon Endre, és köztük kap jelentős 
szerepet Maszelka János is, a székely-
földi táj kimeríthetetlen természe-
ti-légköri változatosságát, színességét, 
monumentalitását tükröző, szabadab-
ban komponált pasztelljein. Ezeken 
a képeken teljesedett ki színkezelése, 

Az emlékkiállítás plakátja

Ceruza- és szénrajzportréi 
az embert jelenítik meg, 

főképpen az élettől 
megviselt, gondoktól 

barázdált arcokat.
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a precíz szerkesztési mód lehetővé tette 
számára, hogy első látásra egymáshoz 
nem kimondottan illő színeket is ösz-
szeegyeztessen lapjain, ezzel is monda-
nivalóját hangsúlyozhassa. 

Olaj- és pasztellképei mellett nem fe-
ledkezhetünk meg grafikáiról, szén- és 
ceruzarajzairól sem. Maszelka a ma-
gyar irodalom nagyjait 200 darabból 
álló szénrajzportré-sorozatában örökí-
tette meg. Ceruza- és szénrajzportréi az 
embert jelenítik meg, főképpen az élet-
től megviselt, öregedő, gondoktól baráz-
dált, kifejező arcokat.

– A korszakra jellemző felülről irányí-
tottság nem csupán a szervezői mun-
kára, hanem az alkotásra is rátelepe-
dett. Hogyan lehetett ez alól kibújni?
– A hivatalnoki állás időnként kényel-
metlen, a rendszert kiszolgáló ideo-
lógiát erősítő megrendelésekkel járt. 
Köztudott, hogy Maszelka a szocialista 
realizmus jegyében is kellett készítsen 
festményeket. Az elmúlt rendszer művé-
szetének tanulmányozói szerint a népi 
témákkal és a népies látásmód kifeje-
zésével azok is el tudták festményeiket 
fogadtatni a szocreál kritikával, akik 

nem kívántak az ideológia szellemében 
dolgozni. Továbbá olyan művek is lét-
rejöhettek akkoriban, amelyek a föld-
művelő-állattartó réteg megértéséből 
születtek. 

– Életműve kettős: alkotói pálya és a 
közönség szolgálata. Elválasztható ez 
a kettő?
– Szerintem ő megpróbálta a művei 
létrehozását némiképp elválasztani 
a közönségszolgálattól. Akkor alko-
tott igazán szabadon, amikor egy-egy 
alkotótáborban lehetett. Mégis úgy 
tűnik, lehetetlenség ezt így elválasz-
tani, mert alapító tagja volt a hábo-
rú utáni első erdélyi művésztelepi kí-
sérleteknek és megvalósulásoknak, 
mindvégig alkotóként és kiállítóként 
is megnyilvánult ezeken. Egyike volt 
azoknak, akik az úgynevezett székely 
festőiskola képviselőiként igazolták a 
Nagy Imre-i és a Nagy István-i hagyo-
mány máig ható és gyümölcsöztethe-
tő érvényét. Maszelka konokul, hű-
séggel és optimistán járta végig saját 
művészi útját, derű jellemezte egész 
életét, és ez a derű az, amely úgy az 
alkotói pályáját, mint a közönség szol-
gálatát végigkísérte. Kitartással és el-
kötelezettséggel vált az erdélyi művé-
szetben számontartott, ám életében a 
tehetségéhez és életművéhez mérten 
eléggé el nem ismert festővé. Évti-
zedek célratörő, szívós munkájával, 
rengeteg energiával és megkapó em-
beri melegséggel Székelyudvarhelyt az 
erdélyi magyar képzőművészet egyik 
leginkább megbecsült vidéki központ-
jává változtatta. 

Maszelka János: Berek

Maszelka János (1929. január 24., Máramarossziget – 2003. december 20., Székelyudvarhely)

1935-ben került Székelyudvarhelyre a családja. A negy-
venes években rajztanfolyamra járt Haáz Ferenc Rezső-
höz, a későbbi múzeumalapítóhoz, a katolikus gimná-
ziumban rajztanára Teleky József volt, mindketten a 
művészi pálya választására ösztönözték. A kolozsvári 
főiskolára úgy jelentkezett, hogy Bene József képzőmű-
vész tehetségkutató körútján felfigyelt rá. 1949 és 1955 
között végezte el a Ion Andreescu Képzőművészeti Főis-
kolát, szaktanárai Ciupe Aurel, Nagy Imre, Abodi Nagy 
Béla, Bene József, Kádár Tibor, Miklóssy Gábor képzőmű-
vészek voltak.

1955-ben Székelyudvarhelyre tért vissza, a Gábor Áron 
Munkásklubban levő műteremben együtt alkotott Kraft 
Lászlóval, Nagy Györggyel, Orbán Áronnal, Sepsi Lajos-
sal, Székely Józseffel, illetve Rösler Károllyal és Verestóy 
Árpáddal. 1959 és 1961 között a Tanítóképzőben oktatott, 
1962 és 1989 között a városi Művelődési Ház szakirányító-
ja, szakköreinek koordinátora volt. Négy évig a helyi mú-
zeumnak is alkalmazottja volt (1983–87), ez alatt azt az 
anyagot gondozta, amit ő gyűjtött.

1974 és 1976 között a Gyergyószárhegyi Nemzetközi Al-
kotótábor igazgatója, több évben résztvevője is volt. 1978-
ban megalapította, és kapcsolatai révén értékes műgyűjte-
ménnyel gyarapította a székelyudvarhelyi Képtárat. Egyik 
vezetője, szervezője és gyarapítója volt a homoródszent-
mártoni képzőművészeti alkotótábornak 1978-tól. A nyolc-
vanas évek elején heti rendszerességgel képzőművészeti 
szabadegyetemet működtetett a művelődési házban. 

Egyéni kiállításai: Székelyudvarhely (1968, 1971, 1975, 
1978, 1984, 1989), Székelykeresztúr (1968), Kézdivásárhely 
(1968, 1971), Szentkeresztbánya, Csíkszereda (1971, 1978, 1981), 
Marosvásárhely, Arad (1973), Parajd (1975), Kolozsvár (1976), 
Máréfalva (1980), Korond, Homoródszentpál (1981). 1989 utá-
ni tárlatai: Homoródszentmárton (1992), Nagykanizsa (1993), 
Gyöngyös (1996), Székelyudvarhely (1993, 1999, 2002, 2009, 
2022), Ráckeve (2018), Budapest (1993, 1994, 1998, 2004, 2019).

2002-ben a Hargita Megyei Önkormányzat életműdíjjal 
tüntette ki, majd a csíkszeredai Visual Art Galéria életmű-
díjjal jutalmazta. 2004-ben post mortem Udvarhelyszék 
kultúrájáért elismeréssel tüntették ki.
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Teleki Sámuel  
peregrinációs naplója

Kajcsa Kriszta

hazai diákok általában útinaplóban je-
gyezték le, dokumentálták az utókornak 
külföldi egyetemjárásaikat, azaz pereg-
rinációikat – ezek megismerése révén 
pedig a korabeli magyar értelmiségről 
is többet megtudhatunk. Egy tanulmá-
nyi út, egy fontos életszakasz dokumen-
tációjával szembesülünk, ha kezünkbe 
veszünk egy peregrinációs naplót. Ese-
tünkben gróf Teleki Sámuel peregrináci-
ós naplója* az elemzés tárgya, amely a 
Kriterion Könyvkiadó gondozásában je-
lent meg Kolozsváron, 2020-ban; a kötet 
szerzője Deé Nagy Anikó. A naplóból a 
marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójá-
nak, a magyar könyv- és könyvtártör-
ténet egyik legjelentősebb alakjának a 
feljegyzéseit ismerhetjük meg.

A Teleki egy magyarországi és erdé-
lyi arisztokrata család volt, amely szí-
vén viselte hazája sorsát, és mecéná-
sokat, politikusokat, illetve tudósokat 
nevelt az országnak. Ebben a nevelte-
tésben volt része Teleki Sámuelnek is. 
A széki gróf Gernyeszegen született, és 
célul tűzte ki, hogy a családi példát kö-
vetve ő is az erdélyi művelődéstörténet 
meghatározó alakjává váljon. Ilyen in-
díttatásból indult el 1759-ben európai 
tanulmányútjára, amely révén Svájc, 
Hollandia és Franciaország korabe-
li egyetemi életébe nyert betekintést. 
1763-ban tért haza tapasztalatokkal, je-
lentős mennyiségű könyvgyűjtemény-
nyel és azzal az elhatározással, hogy az 
európai országok mintájára könyvtárat 
alapít.

A peregrinációs utak közel sem szá-
mítottak új keletűnek ebben a korszak-
ban. Jellemző volt, hogy hazánkban a 
főúri családok sarjai elégedetlenek vol-
tak az oktatás minőségével, és fejlődé-
sük megvalósulását külföldön látták. 
Mindazonáltal ezek olyan utak voltak, 
amiket csak a mecénás családok enged-
hettek meg maguknak. Szabó Miklós és 
Tonk Sándor az Erdélyiek egyetemjárá-
sa a korai újkorban című kiadványban 

felsorolja azokat az erdélyi ifjakat, akik 
1521 és 1700 között peregrinációs utat 
jártak be, és a mű terjedelmét tekintve 
számos ilyen fiatal volt.1

1726 és 1729 között azonban a bécsi 
udvar korlátozta a peregrináció szabad-
ságát, ebben az időszakban a három 
Teleki grófon kívül senki nem része-
sülhetett a tanulmányi út kiváltságá-
ból. A Teleki családból sokan jártak be 
tanulmányutat, maga Teleki Sámuel 
is beszámolt naplójában arról, amikor 
nagybátyjaival találkozott – az ő útvo-
nalukat követte jómaga is.

Ami pedig az úti beszámoló műfaját 
illeti: a peregrinációs naplók mindig is 
hordoztak hiányosságokat, attól függő-
en, hogy azok írója mennyire jegyezte 
le pontosan a bejárt útvonalat. Teleki 
Sámuel útinaplója – ahogyan azt maga 
is megfogalmazza – hagy némi kivetni-
valót maga után, ugyanis jelentős ré-
szét emlékezetből írta.

A Teleki családból tanulmányu-
tat járt be többek között Teleki Mihály, 
majd Pál és Sándor is, ezután a há-
rom Teleki gróf kelt útra. Teleki Sámu-
el nagybátyjának, Teleki Józsefnek az 
útinaplójáról Jankovics József a követ-
kezőképpen ír: „élvezetes stílusú úti-
naplója gazdag tárháza az épületek-
ről, színházi előadásokról, divatról és 
életvitelről, szellemi képességekről és 
produkciókról tett elmarasztaló, ironi-
kusan szókimondó ítéleteknek”.2 Mind-
egyik napló más szemszögből közelíti 
meg a látottakat, József írásából kitű-
nik a művészetekben való jártassága, 
Sámuel inkább az emberi kapcsolatok-
ra fókuszál.3

Az útinapló megismerésének lehe-
tőségét Deé Nagy Anikó könyvtártör-
téneti kutató és könyvtáros biztosít-
ja. A Teleki Tékának, Marosvásárhely 
legjelentősebb kulturális örökségé-
nek bibliográfusaként sokat tett hoz-
zá a könyvtár örökségéhez, vala-
mint Teleki Sámuel hagyatékának 

A
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megismertetéséhez. Teleki Sámuel és a 
Teleki-Téka (1976), A könyvtáralapító Te-
leki Sámuel (1997), valamint az Emlék-
könyv a Teleki Téka alapításának 200. 
évfordulójára 1802–2002 (2002) mű-
veivel bővítette a grófról szerzett is-
mereteinket, de érdemes megemlíte-
ni a Gróf iktári Bethlen Zsuzsanna és 
szakácskönyve (2019) című kötetét is, 
amelyben a gróf feleségét mutatja be, 
aki szintén nagymértékben hozzájá-
rult a Teleki-hagyaték gazdagodásá-
hoz. Míg Teleki Sámuel gyűjteménye 
legnagyobbrészt idegen nyelvű (latin, 
német, francia stb.) munkákból áll, 
Bethlen Zsuzsanna magyar könyvek-
ből hozta létre körülbelül 1200 darabot 

számláló tékáját. Ma ez az egyetlen, 
teljességében fennmaradt 18. századi 
erdélyi asszonykönyvtár.

A Teleki Sámuel peregrinációs naplója 
című kötet alapvető jellemzője az átlát-
hatóság. Öt fejezetre tagolódik, előnyös 
szerkezeti felépítése pedig hozzájárul a 
könyv könnyedebb olvasásához. A kö-
tetben Teleki Sámuelről, valamint ta-
nulmányi útjának jelentősebb megálló-
iról is korabeli portrékat csodálhatunk 
meg. A Biás István által „sajtó alá ren-
dezett” útinaplót is megtekinthetjük, 
amely a Teleki-napló első forráskiadása 
volt. A kiadás alapjául az eredeti forrás 
szolgál, amit Deé Nagy Anikó – ahogy a 
művében is leírja – a Magyar Nemzeti 

Levéltár Teleki Sámuel iratait őrző gyűj-
teményéből másolt le, majd megfelelő 
lábjegyzetekkel is ellátta, ahol a szöveg 
úgy kívánta.

A kellően figyelemfelkeltő és forrá-
sokat ismertető Előszó után következik 
a Teleki Sámuel úti jegyzeteinek hányat-
tatásai című fejezet, amelyben a felbe-
csülhetetlen értékű kéziratok sorsát 
ismerteti velünk az író. A régi könyvek-
hez hasonlóan ezek az iratok sem men-
tesültek az idő terhe alól. A napló az 
első komolyabb „érvágást” már a kül-
földi utazások alatt elszenvedte: Teleki 
Sámuel maga tér ki rá, hogy az eredeti 
feljegyzései odavesztek, így ami tényle-
gesen ránk maradt, azok emlékezetből 
papírra vetett sorok.

A diárium ezutáni élete sem volt ke-
vésbé viszontagságos. Hazatérése után 
Teleki ugyanis sokat költözött főként 
hivatali megbízatásai miatt, és vele 
tartottak a tanulmányút során vásá-
rolt könyvei, írásai és naplói is. 1797-
ben Marosvásárhelyre menekítette 
szeretett gyűjteményét a Francia Köz-
társasággal folytatott hadviselés veszé-
lyei miatt. Ezek a ládák rejthették nagy 
eséllyel az útinaplókat is, amelyek vé-
gül a téka megnyitásakor, 1802-ben ta-
lálták meg végső helyüket. Teleki ha-
lála után az írásos hagyaték sorsáról 
nem született egyértelmű döntés, így 
egy részük a Teleki Téka épületében 
maradt, másik részük pedig a sárom-
berki családi levéltárba került. Biás Ist-
ván levéltáros találta meg az útinaplót 
a nemzetségi levéltár irományai között, 
majd tette azt közzé. A kéziratot ekkor 
sem sikerült a Teleki Tékában találha-
tó hagyatékhoz csatolni, mert a közzé-
tétel után visszakerült a levéltárba, és 
1916-ban a háború elől Budapestre me-
nekítették a Magyar Nemzeti Levéltár-
ba. A napló hányattatott sorsát homály 
fedi, amelyre a szerző, Deé Nagy Anikó 
1955-ben folytatott kutatásai során ta-
lált rá a Magyar Nemzeti Levéltárban, 
és nagy valószínűséggel ez lesz a kézirat 
végső őrhelye.

Maga Teleki Sámuel is hangsúlyoz-
za naplójának hiányosságait, valamint 
Deé Nagy Anikó is felhívja arra a figyel-
met, hogy a korszak diáriumhagya-
tékának nem épp a legjobb darabja ez 

Az eredeti feljegyzések 
odavesztek, így ami 

ténylegesen ránk maradt, 
azok emlékezetből  

papírra vetett sorok.

Gróf Teleki Sámuel szobra a Magyar Földrajzi Múzeum parkjában, Érden. Kép: Wikipédia/Elekes Andor
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a Teleki-napló, a felsorolt okok miatt. 
A napló nehézkes megértését fokozza 
az is, hogy egy idő után franciául írta 
bejegyzéseit. Mindezek ellenére azon-
ban nem mellőzhető az információk 
gazdag tárháza, amit a napló magában 
hordoz; amely úgy a hazai, mint az eu-
rópai művelődéstörténet szempontjából 
alapvetően fontos adatokat tár elénk.

Tanulmányi útjának hozadéka tük-
röződik az erdélyi neveléstörténetben. 
Hazatérése után – a korabeli peregri-
nációs utat járó fiatalokhoz hasonlóan 
– igyekezett átadni tudását hazájában, 
és próbálta a külföldön szerzett tapasz-
talatokat meghonosítani. A napló érté-
két fokozza, hogy a hiányos Teleki-élet-
rajzhoz nyújt adatokat, valamint Teleki 
Sámuel szellemi fejlődése mellett azt a 
folyamatot is segít végigkövetni, amint 
a gróf világpolgárrá válik.

A hányatott sors ismertetése után 
a peregrinációs napló két kötetének 
megismerése következik. Az első kö-
tet az 1759 és 1761 közötti időszakot ta-
karja. A első feljegyzésekben az indu-
lás körülményeiről, illetve az utazás 
mozzanatairól olvashatunk. Érintette 
többek között Budát, Pozsonyt, Bécset, 
utóbbinál a Császári Könyvtár felderí-
tése is terítéken volt Teleki napirend-
jében. Megfigyelései az épületekre is 
kiterjedtek, nagy csodálattal tekintet-
te meg a különböző városok nagy becs-
ben tartott templomait és kiemelkedő 
épületeit. 1760 januárjában érkezett 
meg Svájcba, Bázelbe, ahol találkozott 
két unokatestvérével, Teleki Józseffel 
és Teleki Ádámmal, akiknek megkez-
dett tanulmányi útjához csatlakozott 
egy ideig. 

Napirendjéhez tartozott az embe-
rek szokásainak alapos megfigyelése 
és feljegyzése. Unokatestvéreivel azon 
kiváltságosok közé tartozott, akik ta-
lálkozhattak az elöljárókkal, és be-
tekintést nyerhettek a meglátoga-
tott városok intézményi működésébe. 
Az 1760-as évben feljegyzett események 
közé már becsúsznak kronológiai hi-
bák, amelyek a jegyzetek elvesztésének 
tudhatók be. Néhol megjelennek 1761-es 
keltezésű írások is. Olvashatunk beszá-
molót Teleki pénzügyeiről, aki vagyoni 
értékeit és kiadásait is vezette – ebből 
is kitűnik a gróf igényessége és preci-
zitása. Az első kötet végén, 1761. júli-
us 18-ai keltezéssel olvashatók azok a 
jegyzetek, amelyekben professzoraitól 
és barátaitól vett búcsút. Hat nappal 
később, július 24-én indult el hajóval 
Strasbourgba, ekkor már – feljegyzései 
szerint – több ládányi könyv volt a bir-
tokában. Bázeli tartózkodásának lezá-
rásaként Istenhez intézett hálás szava-
it olvashatjuk.

1761 és 1763 közötti utazásának továb-
bi tapasztalatait írja le a második kötet. 
A strasbourgi tartózkodás után Tele-
ki 1761. július 31-én Mannheim városá-
ban gazdagította tudását. Ezt követően 
Gernsheimet érintve, a Rajna mentén 
hajózott Franciaországon át egészen a 
hollandiai Ultrechtig. Az úti cél ezt kö-
vetően Hága volt, ahol több időt töltött, 
tanulmányozta az egyetemeket, majd 
felvette a kapcsolatot az ott élő értel-
miséggel, és „conversatiók” révén fej-
lesztette magát. 1762 novemberében 
Rotterdamba indult, majd innen Brüsz-
szelt vette célba, ahol nem tartózkodott 
sokat. Ezután Párizs következett. Több 

sort is szentelt a király könyvtárának, 
a Sancta Geneva Bibliotecának a dicsé-
retére, amelynél szebbet és válogatot-
tabbat sosem látott. Az út innen Bázel 
felé vezette őt vissza, mindössze öt nap 
alatt a svájci városba ért.

Ezt követően az útinapló írásában át-
tért a francia nyelv használatára, ami a 
könyvben előbb eredeti nyelven jelenik 
meg, majd a magyar fordítás is hozzá-
férhető a rész végén. A bejegyzések sze-
rint a továbbiakban Bernbe utazott, 
majd Zürichbe. Az események további 
leírása már gyorsabb léptéket vesz – 
a naplóleírásokban Ulm városa, majd 
Bécs következik. A második kötet az-
zal végződik, hogy schönbrunni tartóz-
kodásával kapcsolatos gondolatait veti 
papírra. Ezt követi a toldalék, azaz a ké-
sőbbi bejegyzések sora.

A könyv negyedik fejezete, A könyv-
táralapító Teleki Sámuel a gróf főbb éle-
teseményeit tárja elénk időrendi sor-
rendben 1739-es születésétől 1822-ben 
bekövetkezett haláláig. Az életrajzi ada-
tok levezetése átláthatóbbá és érthetőb-
bé teszi a kéziratok olvasását, amelyek 
18. századi írásmódja a mai olvasók-
nak nehézkes lehet. Mindazonáltal az 
útinapló részletessége után az életraj-
zot átolvasva letisztult képet kapunk a 
könyvtáralapító hagyatékának megte-
remtéséről. A művet ötödik, és egyben 
utolsó fejezetként a Névmutató zárja.

A mű megismerteti velünk a korabeli 
európai világot, és nagy hatást gyako-
rolt az erdélyi művelődéstörténet fejlő-
désére is. A kötet többek között a kora-
beli könyvvásárlás lebonyolítását fedi 
fel és tárja az olvasó elé, és közben be-
mutatja a 18. századi könyvbeszerzés és 
könyvszállítás jellegzetességeit, illet-
ve működését is. Az adott korok meg-
ismerésének lehetőségét nyújtják ezek 
az írások, amelyeknek megjelentetése 
elengedhetetlen a jelenkor művelődésé-
nek szempontjából.

*Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel pe-
regrinációs naplója, Kriterion Könyv-
kiadó, Kolozsvár, 2020, 132 o.

Jegyzetek
1 Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek 
egyetemjárása a korai újkorban, 1521–1700. 
Közreadta a József Attila Tudományegye-
tem, Szeged, 1992.
2 Jankovics József: A magyar peregrinu-
sok Európa-képe. In: Ex Occidente: A XVI. 
századi magyar irodalom európai kapcso-
latai, 204–215. Budapest, Balassi Kiadó, 
1999.
3 Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Te-
leki Sámuel, Erdélyi Múzeum-Egyesület 
kiadása, Kolozsvár, 1997, 27–28. o.

A róla elnevezett érem. Kép: Wikipédia/Czina Tivadar
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könyvesház

ászló Gyula (Kőhalom, 1910 – Nagyvá-
rad, 1998) kolozsvári éveinek és itteni 
régészeti kutatásainak szélesebb körben 
kevésbé ismert adalékait tárja elénk, így 
az újdonság és a hiánypótlás erejével – 
és az olvasói felfedezés örömével – hat 
M. Lezsák Gabriella nemrég megjelent 
könyve*. A munka a szerző évtizedes 
gyűjtése nyomán megírt, és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Történelem-
tudományi Doktori Iskolájában megvé-
dett doktori disszertációja. A szakmáját 
tekintve maga is régész-szerző úgy ta-
lált rá dolgozatának témájára, hogy – 
bevallása szerint – kevés ismerete volt 
arról, hogy Budapesten kívül máshol is 
olyan magas színvonalon működött a 
régészoktatás, mint a magyar főváros-
ban. Csakhogy rátalált az áldott emlékű 
kolozsvári történelemtanár, Vincze Zol-
tán Levente (Bánffyhunyad, 1940 – Ko-
lozsvár, 2018) írásaira, és ezek olvastán 
döbbent rá, hogy a kolozsvári iskola 
mekkora hatást gyakorolt és gyakorol 
mindmáig a régészettudományra. 

Doktorizó kutatók akár klasszikusnak 
is mondható „témaválasztása” ez az eset, 
amikor tulajdonképpen – Kőrösi Csoma 
Sándort idézve – nem az ember találja 
meg az utat, hanem éppen fordítva: az 
út találja meg őt, esetünkben a téma a 
kíváncsi kutatót. Amihez természetesen 
kellett M. Lezsák Gabriella személyes ta-
lálkozása Vincze Zoltánnal, az ő kiváló 
hely- és háttérismeretével, nem kevésbé 
önzetlenségével, s az ezekkel járó, ponto-
sabban ezekből (is) eredő jó tanácsokkal: 
hova, melyik levéltárba menjen, hol és 
mit búvároljon a fiatal kutató. Nos ilyen 
körülmények között jött képbe az 1940 és 
1944 közötti kolozsvári régészeti iskola 
két kimagasló képviselője, Roska Márton 
(Magyarköblös, 1880 – Budapest, 1961) és 
László Gyula, akik a 20. századi magyar 
régészet kiemelkedő és legmeghatáro-
zóbb alakjai közé tartoztak. 

M. Lezsák Gabriella évtizedes dok-
tori kutatómunkájához és értekezése/

könyve megírásához természetesen az 
is kellett, hogy László Gyula hagyaté-
kának őrzői lehetővé tegyék számára 
a párját ritkító dokumentumörökség, 
megannyi jegyzet, ásatási terv, fény-
kép, újságcikk, levél, miegymás átta-
nulmányozását és teljes mértékű fel-
használhatóságát. De mert mindezek 
mit sem érnek/értek volna a kutató 
ügyszeretete, szorgalma és kitartása 
nélkül, hát így született meg előbb a 
doktori disszertáció, majd a szóban for-
gó könyv.

A Boér Hunor által lektorált és elő-
szóval ellátott vaskos és igen tartalmas 
munkát M. Lezsák Gabriella hat fő fe-
jezetre, ezeken belül több alfejezetre, és 
ha szabad így fogalmaznom, további 
hat „adalékfejezetre” osztotta. Az első-
ben (Tudománypolitika és régészet a két 
világháború közötti Magyarországon) a 
szerző a kolozsvári régészeti iskola tör-
ténelmi környezetét foglalja össze, és a 
két világháború közötti időszak tudo-
mánypolitikai és régészeti összefüggé-
seire is kitérve tulajdonképpen a máso-
dik bécsi döntést megelőző két évtized 
közhangulatát ismerteti, amely kiha-
tott a tudományos kutatásra.

A második fejezetben (A kolozsvári 
régészeti iskola rövid története Trianon 
előtt és az impériumváltás után) a szerző 
azt foglalja össze, hogy miként jött lét-
re a kolozsvári régészeti iskola, és mi-
ként működött az 1919 és 1940 közötti 
időszakban. 

A következő, harmadik fejezet [A ko-
lozsvári régészeti iskola a „visszatért 
Észak-Erdély” alatti időszakban (1940–
1944)] időrendi sorrendben folytatja a 
történetet, azt mutatva be, hogy a má-
sodik bécsi döntést követő négy évben 
miként szervezték újra a Ferenc József 
Tudományegyetemet, milyen új irá-
nyokat jelöltek ki, az újrakezdés so-
rán miként telepítették vissza és erő-
sítették meg a régészeti apparátust; 
milyen intézményeket hozott létre és 
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működtetett az egyetem Régészeti 
Tanszéke. Ebben a fejezetben a szerző 
külön-külön mutatja be Roska Már-
ton tanszékvezetőt, az ő és a Pósta Béla 
tanítványait, majd rátér László Gyula 
kolozsvári egyetemi éveinek és a ka-
tedrához vezető útjának bemutatásá-
ra. Ugyanebben a fejezetben a szerző 
ismerteti az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Érem- és Régiségtárát, annak rendezé-
sét, ásatások, vételezések és ajándékok 
révén történt gyarapítását, személy-
zetének kiépítését, külön alfejezetet 
szánva a tár kutatómunkájának és a 
Közlemények című szakfolyóirat elindí-
tásának. A fejezeten belül külön helyet 
kapott az Erdélyi Tudományos Intézet 
Régészeti Szakosztályának bemutatá-
sa. Itt tudunk meg részleteket például 
a szakosztály 1940 és 1944 közötti tudo-
mányos tevékenységéről, ezen belül az 
ásatási tervekről, a feltárásokról, ki-
adványokról, de betekintést nyerünk 
László Gyula és Székely Zoltán szakmai 
levelezésébe, László Gyulának a tár-
gyalt négy év alatti tudományos tevé-
kenységébe, valamint kijevi kutatóútja 
részleteibe is.

A következő három fejezetben (4–6., 
Az összeomlás; „Ahogy lehet…” Lász-
ló Gyula tudományos tevékenysége 
Kolozsvárott 1945–1949 között; László 
Gyula távozása Kolozsvárról), miként 
a címekből is kiderül, a szerző a má-
sodik világháború utáni öt évet foglal-
ja össze, azt az időszakot, amelynek 

végén László Gyula a berendezke-
dő romániai kommunista dikta-
túra elviselhetetlensége miatt tá-
vozni kényszerült.

Igen hasznos, és megkockázta-
tom: a régészetben nem túl jára-
tos kívülállók számára is cseme-
ge lehet a 7. (Összegzés), valamint 
a 8. (Utószó) fejezeteket követő 
Függelék (9.), illetve Források (10.) 
fejezet. Utóbbiban ugyanis M. 
Le zsák Gabriella több mint száz 
oldalon át közöl 49 rendkívül 
izgalmas forrást (leveleket, ösz-
szefoglalókat, előterjesztéseket, 
terveket), amelyek révén való-
ságos szakmai-kultúrtörténe-
ti időutazásra hívja az olvasót. 
És hogy ne menjek el mellet-
te szótlanul: az imént említett 
Függelék („Gondolatok a pincé-
ben”, avagy a székely humor rí-
mekben címmel) valami másba 
is betekintést nyújt, mégpedig 
abba, ami – M. Lezsák Gabri-
ellát idézve – „eddig rejtve volt 
a nagyközönség előtt”. Tudni-
illik László Gyula a rímfara-

gáshoz is értett. Nem is akárhogyan! A 
családi hagyatékban ugyanis megvan 
az a László Gyula visszafelé írt nevén, 
Alugy Ólszál által szerzett, helyenként 
szarkasztikus humorral, helyenként 
kifi gurázással, öniróniával fűszerezett 
versezet, amelyet László Gyula munka-
helyéről, az Erdélyi Tudományos Inté-
zetről és munkatársairól vetett papírra 

a légoltalmi pincében 1944 nyarán, a 
sorozatos légiriadók, majd a június 
2-án bekövetkezett amerikai bombá-
zás idején, és amely most nyilvánossá-
got lát.

Munkájához a szerző László Gyula 
fentebb említett, és családja által őr-
zött hagyatéka mellett Roska Márton 
és Székely Zoltán családi, valamint 
irattári hagyatékát, magyarországi és 
romániai levél- és irattárak (Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
Kolozs Megyei Állami Levéltár, Szegedi 
Tudományegyetem Levéltára, Magyar 
Nemzeti Múzeum Levéltára, Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattára, 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirat-
tára stb.) iratanyagát is felhasználta, 
majd bőséges szakirodalommal egészí-
tette ki.

Rendkívül fontos és hasznos adaléka 
a munkának a kötetben szereplő sze-
mélyek összesen 36 oldalt kitevő, tömör 
életrajzi összefoglalója és névmutatója, 
nem kevésbé az 1100 tételből álló forrás-
megjelölő, eligazító, kiegészítő adatok-
kal szolgáló jegyzetapparátus.

M. Lezsák Gabriella kiváló munkát 
tett le az asztalra. És könyvespolcaink-
ra. Ahonnan le lehet venni, és érdemes 
belelapozni.

*M. Lezsák Gabriella: Régészeti is-
kola a kincses városban (1940–1944). 
László Gyula kolozsvári évei. Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont – Kai-
rosz Kiadó, Budapest, 2021, 418 o. 

M. Lezsák Gabriella, PhD, régész. Kecs-
keméten született 1974. április 2-án, fér-
jezett, három gyermek édesanyja. Kö-
zépiskolai tanulmányait Tiszakécskén, 
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
végezte 1993-ban, majd 1994-től 2000-
ig Budapesten, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen tanult tovább, ahol a 
régészet szak népvándorlás szakágán 
szerzett oklevelet. Több tudományos 
ösztöndíj birtokosa, 1999-ben négy hó-
napig MÖB-ösztöndíjjal az Abaj Állami 
Egyetem (Almaty, Kazahsztán), majd 
2013-tól 2016-ig az ELTE Történelemtu-
dományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Doktori Programja hallgatója volt, 
PhD-fokozatát 2020-ban szerezte meg A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért 
Észak-Erdély” (1940–1944) alatti időszakban. László Gyula kolozsvári évtizede 
című értekezésével. Kutatási területei: hunok, avarok, magyarok régészete, 
története; magyar őstörténet; a kolozsvári régészeti iskola története; László 
Gyula kolozsvári évtizede. 2016-tól 2019-ig régészeti kutatóutakat és ásatáso-
kat szervezett és vezetett Észak-Kaukázusban. Eddigi pályafutása során több 
tudományos ülésszakon, valamint tudományos-népszerűsítő konferencián/
előadáson vett részt Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Moldáviá-
ban és Oroszországban.

végén László Gyula a berendezke-
dő romániai kommunista dikta-
túra elviselhetetlensége miatt tá-
vozni kényszerült.

Igen hasznos, és megkockázta-
tom: a régészetben nem túl jára-
tos kívülállók számára is cseme-
ge lehet a 7. (
a 8. (
Függelék
fejezet. Utóbbiban ugyanis M. 
Le zsák Gabriella több mint száz 
oldalon át közöl 49 rendkívül 
izgalmas forrást (leveleket, ösz-
szefoglalókat, előterjesztéseket, 
terveket), amelyek révén való-
ságos szakmai-kultúrtörténe-
ti időutazásra hívja az olvasót. 
És hogy ne menjek el mellet-
te szótlanul: az imént említett 
Függelék
ben”, avagy a székely humor rí-
mekben 
is betekintést nyújt, mégpedig 
abba, ami – M. Lezsák Gabri-
ellát idézve – „eddig rejtve volt 
a nagyközönség előtt”. Tudni-
illik László Gyula a rímfara-

gáshoz is értett. Nem is akárhogyan! A 
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Az igaz mese ereje 
Szabó Sári története

Szász Rozália

lehet nagyobb hatással az ember életére 
a gyermekkori meséknél és történetek-
nél? Másokkal együtt én is azt vallom, 
hogy semmi. Olvashatunk, tanulhatunk 
és elmélkedhetünk bármennyit, sem-
mi sem gyakorol ránk akkora hatást, 
mint az, amikor nagyszüleink esti 
kukoricamorzsolása, szövése, fonása 
mellett, egy petróleumlámpa fényénél 
a betűket silabizálva, ócska, ütött-ko-
pott ifjúsági regényeket baktattunk, 
vagy azt hallgattuk, ahogyan nanó 
vagy bapó elmond egy-egy mesét vagy 
igaz történetet. Én még értem és éltem 
ezeket az estéket, ezeket az időket, s 
főleg az igaz történeteket nagy becs-
ben részesítettem. Hát még ha azok 
olyan személyekről szóltak, akiket 
nagyszüleim is ismertek! Szabó Sári 
történetét szóról szóra tudtam, akár 
naponta elmeséltettem volna; akkora 
varázslattal bírt felettem, hogy azt el-
mondani sem lehet. Lássuk hát, hogyan 
szólt ez a mese. 

Abban az időben, amikor Szék még 
valóban Szék város volt, és a székelyek 
zömmel a felszegi, Székely utcának ne-
vezett részen laktak, élt ott egy legény, 
akit Szabó Daninak hívtak. Mivel nem 
volt vagyonos, és az édesapja sem élt, 
a gazdagokkal ellentétben kedve sze-
rint választhatott magának párt, és 
szegények sora szerint házasodhatott. 
El is vette a hozzá illő Filep Sárit, aki-
től 1876. január 16-án egy szép kislánya 
született. A gyermek neve a régi szokás 
szerint az anyja után szintén Sári lett. 
A nehézségek ellenére szépen éldegél-
tek. Amikor a kicsi Sári ötéves lett, kis-
testvére született; az édesanyja azon-
ban nagyon megszenvedte a szülést. 
Néhány nappal később magához hív-
ta a kis Sárit, az ágya szélére ültette 
a gyermeket, és még egyszer, utoljá-
ra megfésülte és befonta a kislány ha-
ját. A szegény asszony ezek után örökre 
lehunyta a szemét. Alig temették el az 
édesanyát, néhány nap múlva az újszü-
lött is meghalt, és Sári magára maradt 
az édesapjával.

Apai nagyanyja viselt rá gondot 
ezentúl, nagy szeretettel. Tőle tanult 
imádkozni, és vele ment először a 
templomba, amit aztán soha nem felej-
tett. Nemsokára azonban az öreg nanó 
is meghalt, és Sári magára maradt az 
édesapjával. A szegény embert azonban 
valami kór emésztette, így elhunyt, 
amikor a kislánya, Sári nyolc éves lett. 
Az árvabíró rendelete szerint a kis há-
zért és a vele járó három hold föld hasz-
nálatáért apai nagybátyja gondjaira 
bízták a gyermeket. Ám a kis leányka 
minden szeretetből kiesett. Mostoha-
ángyója halálra dolgoztatta szegényt, 
az ételt is sajnálta tőle, ehelyett in-
kább jól elverte rajta a port. Aztán addig 
győzködte az urát, amíg elérte célját, és 
a gyermeket végképp elűzte a háztól. 
Mindhiába könyörgött a kislány, hogy 
legalább a tavaszt várják meg, egy bor-
zasztóan hideg februári napon, hajnal-
ban, kegyetlenül kidobták az utcára, 
hogy menjen, amerre lát. A gyermek 
sírva nézett a temető felé, ahol szeret-
tei pihentek, majd elindult a bonchidai 
úton Kolozsvár felé.

Máskor tele volt ez az út vándorló 
székiekkel, akik vásárba vagy szolgál-
ni mentek, de mivel gyakori volt, hogy 
az úton megtámadták őket a farkasok, 
most inkább mindenki otthon maradt. 
Nem is talált magának útitársat Sári, 
csupán egy hozzá hasonló, árva leány-
kát, így ketten haladtak a nagy hó-
ban. Sírva, dideregve vonszolták ma-
gukat a nagy viharban, hófúvásban, s 
reszkettek, nehogy úgy járjanak, mint 
nemrég egy leányka, akit úgy megettek 
a farkasok, hogy csak az egyik lábaszá-
ra maradt meg a csizmájában. Tudták, 
hogy mindkettőjüket halálra szánták a 
mostohák.

Estére mégis elvergődtek Válaszútig, 
ahol megszánta és befogadta őket egy 
özvegyasszony, aki szállást és ételt 
adott nekik. Másnap a két kis árva va-
lahogyan betántorgott Kolozsvárra. El-
mentek a cselédpiacra, ahol a másik 
leánykát fel is fogadta valaki, ám Sári 

Mi

Szabó Sára 25 éves korában
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kicsi és sovány volt, így nem kellett sen-
kinek. Hiába rimánkodott a szerencsét-
len pára, senki sem szánta meg. Miu-
tán a piac eloszlott, a gyermek elindult 
a városban, összevissza kószált egy-
maga a hidegben, majd bánatos szív-
vel betért melegedni egy templomba. 
Amikor esteledni kezdett, azt is bezár-
ták, így ő ottmaradt az utcán a koldu-
sokkal. Minden asszonyságot megszólí-
tott, míg egynek csak megesett a szíve 
rajta, és hazavitte magával. Így ültették 
életében első alkalommal az asztalhoz 
a postaigazgató házában, s így fogadták 
be a családba az árva gyermeket. Sári 
mindenes cseléd lett a háznál, de úgy 
bántak vele, mint egy rokonnal.

A ház asszonya és a két kisasszony 
buzgó református hívő volt, akik sokat 
oktatták és minden vasárnap temp-
lomba vitték a kis leánykát. Ezek az 
imaalkalmak mélyen megérintették a 
gyermek lelkét, aki szivacsként szívta 
magába a tanítást. Csodálattal töltött 
el mindenkit, még az úri vendégeket is, 
hogy Sári a maradék ételt mindig elké-
ri az asztaltól, és kiosztja a templomok 
mellett kéregető koldusok között. Egy 

főúri vendég egyszer négy krajcár bor-
ravalót adott neki, amit Sári hálatelt 
szívvel megköszönt, majd azt mondta: 
meglátják, hogy abból ő egy nap tor-
nácos házat fog venni! Ezen jót mula-
tott mindenki, noha Sári nagyon is ko-
molyan gondolta e szavakat, és hozzá 
is látott álma megvalósításához. Na-
gyon ügyesen forgatta a pénzét, gyü-
mölcs- és zöldségfelvásárlásba kez-
dett, adta-vette, savanyította, elrakta, 
aztán eladta őket. Libákat tömött, tol-
lat fosztott, nem volt az a munka, 
amit ő sokallt volna azért, hogy pénzt 
gyűjtsön.

Így telt az idő, és Sári férjhez menni 
sem akart – nem kívánt megválni sze-
retett gazdáitól, és eltántorodni kitűzött 

életcéljától. Huszonöt évesen egy ügyes, 
gépész legény mégis elnyerte a szívét, 
és belement a házasságba. Gazdái ma-
guk akartak gondoskodni a kistafíro-
zásról és az esküvőről, hálából, amiért 
Sári olyan hűségesen szolgálta őket. 
Készítették is minden erővel és szere-
tettel a menyasszonyt, az esküvő nap-
ján azonban hiába várták a vőlegényt. 
Helyette hírt hozott valaki, hogy a fiú 
halálos betegen fekszik a kórházban, és 
utolsó kívánsága, hogy halálos ágyán 
összeadja őket a pap. Ez meg is történt, 
és Sári menyasszonyi fátylát a kopor-
sóra terítve megfogadta, hogy sohasem 
lesz többé menyasszony. Ettől senki 
sem tudta eltántorítani, de attól sem, 
hogy a tornácos házat elfeledje.

Tovább hordta az ételt a szegények-
nek, és éjt nappallá téve dolgozott, 
gyűjtötte a pénzét a megálmodott, saját 
házra. A világ azonban nagyot fordult. 
A román rezsim nem tűrte a magyar 
közalkalmazottakat, főleg az intéz-
mények élén, a román nyelvvizsgán 
mindenkit megbuktattak, vagyonukat 
elvették, s a posta igazgatóját is min-
denétől megfosztották. A bajba jutott 

A széki református templom télen. Kép: az Élő Székelyföld Egyesület honlapja

Bár olvasni nem tudott, 
a templomban hallott 

prédikációkat szinte 
betéve tudta, és hirdette 

is az evangéliumot.
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család úgy döntött, hogy másokhoz ha-
sonlóan Budapestre menekül. Sárit is 
hívták magukkal, de ő nem kívánt eb-
ben részt venni, és mivel hajthatatlan 
volt, ráhagyták néhány megmaradt bú-
torukat, és örökre elváltak.

Sári élete ismét válságba került. Úgy 
határozott, hogy ideje ellátogatnia szü-
lőhelyére, talán a megmaradt kis örök-
ségét végre átveheti. Bátyja és ángyója 
azonban csalódottan vette tudomásul, 
hogy életben van, és örökségről hallani 
sem akartak. Azt mondták, eladósod-
tak, és nem tudnak semmit fizetni.

Mielőtt újra nekivágott volna a ko-
lozsvári útnak, még betért a templomba 
imádkozni, és kérte Isten további útmu-
tatását. Meg is kapta a választ a kérdé-
seire, és fogadalmat tett, hogy ezentúl 
még jobban gyűjt a tornácos házra, ahol 
majd minden árvának és szerencsét-
lennek otthont nyújt.

Teltek-múltak az évek, és Sárit már 
mindenki úgy ismerte Kolozsváron, 
mint a bibliás kofát, mert bár olvasni 
nem tudott, a templomban hallott 
prédikációkat szinte betéve tudta, és 

hirdette is az evangéliumot, ahol csak 
lehetett. Egy alkalommal éppen a Pata 
utca környékén járt, ahol a Csákány 
utca 33. alatt megpillantott egy eladó 
házat, amire nagyot dobbant a szíve. 
A ház előtt tornác volt, az udvaron ha-
talmas, öreg eperfa állt. Rögtön intéz-
kedett, és megvásárolta a házat, majd a 
gazdáitól örökölt bútorokkal berendez-
te, egyik szobáját pedig kiadta szegény 
diákoknak, akik a lakhatás ellenében 
végre megtanították olvasni is. Ettől 
kezdve az élete még inkább megvál-
tozott. A Biblia ki nem esett a kezéből, 
minden szabad percét a szent könyv 
olvasásával töltötte. A piacon összesá-
fárkodott valamennyi garast arra for-
dította, hogy a házába befogadott idős, 
beteg és elhagyott embereket etesse, 
az árva gyermekeket ruházza és ellás-
sa tanszerekkel. Lassan Kolozsvár min-
den utcagyereke nála ebédelt, valamint 
imádkozni, énekelni, játszani és visel-
kedni tanult. A későbbi író és műfordító 
Bálint Tibor is hozzá járt eprészni, illet-
ve vasárnapi iskolában tanulni, amikor 
gyakran százötven gyermek is együtt 
örvendezett. Harmincöt gyermek ka-
pott nála ebédet minden vasárnap, hu-
szonöt leánykának egyszerre rendelt 
iskolai egyenruhát, tetteinek hallattán 
mindenki elcsodálkozott. Még a román 
polgármesterné is meglátogatta a jótet-
teiről elhíresült asszonyt, s elismerés-
sel írtak róla az újságok is, hiszen ilyes-
mi Kolozsváron még nem volt.

A református egyház is egyre jobban 
felfigyelt Sári egyedi, sajátságos isteni 

szolgálatára, és az adakozó hívek jó-
voltából az udvaron egy külön épüle-
tet is emeltek gyermek-bibliaórák cél-
jára, amit a továbbiakban Sári néni 
vasárnapi iskolájának neveztek. Tel-
tek az évek, és Sáriból mindenki bibli-
ás Sári nénije lett. Ő is érezte, hogy te-
lik az idő, és harminc év múltán ismét 
elhatározta, hogy hazalátogat. De mint 
kiderült, Széken már senki sem ismer-
te, alig hallottak róla, s még a temp-
lomban sem találta a helyet, ahova ül-
hetne. Még egyszer azért megköszönte 
Istennek, hogy megsegítette őt fogadal-
ma megtartásában, és látva a szép, régi 
templom siralmas állapotát, nagy ösz-
szeget adományozott annak helyreállí-
tására. Aztán végképp elbúcsúzott a te-
metőben porladó szeretteitől, és örökre 
visszament Kolozsvárra, ahol az ő iga-
zi családja várta –az árvák és elesettek, 
akikből a világ soha ki nem fogy.

Talán nem is kell említenem, hogy 
amikor a történet idáig jutott, az én 
gyermeki szívem már romokban he-
vert, mert arra gondoltam, hogy milyen 
kutya is ez a világ, amely mindig azo-
kat sújtja, akikben a legtöbb a szeretet. 
Csak később értettem meg, hogy más-
képpen nem is lehetne. De ezt csak azok 
értik, akik istenes lelkülettel rendelkez-
nek. Mint Szabó Sári, aki azért született, 
hogy azokat szeresse, akiket mások ki-
taszítottak, magukra hagytak. Az éle-
te meseszerű, ám mégsem mese. Igaz 
mese, amelynek ereje van, s ez az erő 
átsüt az évszázadokon is, hogy sokan 
tanuljanak belőle. A kolozsvári reformá-
tus egyház Szabó Sári anyagi és szelle-
mi örököseként 1939-ben és 1944-ben is 
tisztelgett egy ismertető kiadványban az 
igazhitű asszony nagysága előtt, olyan 
történelmi jelentőségű személyiségek-
hez hasonlították őt, mint Károlyi Zsu-
zsanna, Bormemisza Anna, Lórántffy 
Zsuzsanna és Árva Bethlen Kata. És bi-
zony nem túlzás ez. Szék szülötteként, 
a magam módján úgy tisztelegtem előt-
te, hogy balladát írtam róla Az árvák 
apostola címen; így talán fennmarad az 
emlékezete. Ez a legkevesebb, amit te-
hettem. A mindnyájunkra háruló igazi 
feladat azonban nem más, mint amit az 
írás is mond: „Eredj el, és te is aképpen 
cselekedjél!” (Lk 10,37) Így legyen.

Könyvészet: 
Mózes András: Szabó Sári néni. Egy kolozs-
vári bibliás kofaasszony élete. Ifjú Erdély 
kiadó, Kolozsvár, 1939.
Bálint Tibor: Zokogó majom. Kriterion ki-
adó, Bukarest, 1969.
Szász Rozália: Balladák könnye. Kráter 
kiadó, Budapest, 2022.

Harmincöt gyermek 
kapott nála ebédet 

minden vasárnap, 
huszonöt leánykának 

egyszerre rendelt iskolai 
egyenruhát.

A széki nádas. Kép: Szék község honlapja



24 • www.muvelodes.net

Fazakas-Kis-Ferkő Anita, Fazakas-Nagy-Jancsi Klára Katalin, 
Mezei Jázmin Bianka, Varga-Mihály Adrienn

A

A „gyakorlótér”  
gondviselője (1.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította a Hét-
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben az érdeklődés közép-
pontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívü-
li képességekről, kiemelkedő tulajdonságokról, átlagon felüli jellemvonásokról 
tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelő-
dés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti ada-
lékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát 
teszi közzé.

„Nem az a fajta lelkipásztor volt,  
aki hat napon át láthatatlan, és a hetediken érthetetlen.”

mi hősünk Jánosi Lóránt Sándor (1971–
2012) református lelkipásztor, aki bár 
kevés ideig szolgált szülőfalunk, Inak-
telke gyülekezetében, mégis maradan-
dót alkotott nemcsak a településen, ha-
nem az emberek szívében is. Mindenki 
szeretettel, tisztelettel, kegyelettel em-
lékszik rá.

Kezdetben szükségesnek látjuk ki-
csit megvizsgálni a hős kifejezést. 
Mindeddig valamilyen felsőbbrendű 
lénynek tartottuk, hiszen inkább a 
történelemkönyvekben, valamint az 
irodalmi művek elemzésekor találkoz-
tunk a kifejezéssel. Most átértékeltük 
e kifejezés tartalmát. Nemcsak hábo-
rúban, harcban, csatatéren, mesék-
ben, mítoszokban, hanem a közvetlen 
környezetünkben, a hétköznapokban 
is teremnek hősök. Ki a hős? A kisgyer-
meknek az édesapa, mert nagy és erős, 
az édesanya, mert mindent megold, 
mindig segít, ha szükséges. Hősök az 
egészségügyben dolgozók, a tűzoltók, 
az önkéntesek, és folytathatnánk a 
sort. Mindenki lehet hős, aki életmód, 
cselekedet, viselkedés tekintetében jó 
példa mások számára. Ilyen értelem-
ben lett a mi hősünk Jánosi Lóránt 
Sándor.

A Kalotaszegi Református Egyház-
megyéhez tartozó Inaktelke sok éven 
keresztül a teológushallgatók „gya-
korlótere” volt. Mindannyian tudjuk, 
hogy az iskolapad, az egyetem padja 
nem elég, az elméleti tudás megszer-
zése még nem minden egy hivatás, 
szakma, mesterség igazi elsajátításá-
hoz. Az elméleti alapismeretek mellé a 
gyakorlat is kell. Ezt biztosította évekig 
Inaktelke a teológusok számára, akik 
Kelemen Attila teológiai tanár irányítá-
sával érkeztek a gyülekezetbe. A diákok 
számára a példa a lehető legkiválóbb, 
leginkább követésre méltó kellett hogy 
legyen. Ezért a „gyakorlóteret” alaposan 
gondozni kellett minden téren: a falut 
szépítgetni, a híveket lelki táplálékkal 
ellátni a szolgálatok becsületes végzése 
által. Ezt a feladatot vállalta Jánosi Ló-
ránt Sándor.

Kalotaszeg 

Inaktelke Kalotaszeg1 (románul: Țara 
Călatei) egyik gyöngyszeme. A szak-
irodalom és a köztudat egyaránt a 
Kolozsvár–Nagyvárad országút, va-
lamint vasútvonal között, illetve két 
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oldala mentén, Kolozsvártól Csucsá-
ig húzódó területet nevezi Kalotaszeg-
nek. A Gyalui-havasok, a Vlegyásza és a 
Meszes hegylánc keleti része határolják 
be a vidéket. Egy 1443-as oklevél emlí-
ti először Kalathezeg néven, majd 1575-
ben Erdély vármegyéi között a hatodik-
ként szerepel a „kalotai”.2 A történészek 
egyöntetű véleménye szerint Kalotaszeg 
Erdély azon vidékeinek egyike, ahol leg-
korábban települt le a magyarság. Nyel-
vészeti kutatásai alapján Szabó T. Atti-
la arra a következtetésre jutott, hogy a 
kalotaszegi magyarok a Szilágyság felől, 
az Almás völgyén keresztül érkeztek a 
mai területre.3

A nagyjából negyven, többségében 
magyar lakosságú falut magába foglaló 
tájegységen belül a kutatók öt altájegy-
séget különítenek el, történeti és föld-
rajzi szempontok alapján: a Kalota és a 
Sebes-Körös által körülzárt Felszeget, 
a Sebes-Körös vizétől északra, az Al-
más patak völgyében húzódó Alszeget, 
a Nádas-patak völgyén húzódó Nádas-
mentét, a Kapus-patak körüli Kapus vi-
dékét, valamint a Kolozsvár környéki 
átmeneti vidéket.4

Kós Károlynak a kalotaszegi em-
berről írt jellemzését összefoglalva azt 
mondhatjuk, hogy egyike a szép ma-
gyar emberfajtáknak, középterme-
tű, csontos és szikár, egyenes tartá-
sú, délceg, műveltsége átlagon felüli, 

takarékos, általában módos, de nem 
gazdag, igazán ritka a nagygazda, de 
koldusa sincsen. Jól műveli földjét, de 
mivel elég kopár és gyengén termő a 
talaj, nemigen élhet meg belőle. Ezért 
mindennel foglalkozik, ami jövedel-
met hoz, kereskedik, népművészeti és 
használati tárgyakat készít, munkát 
vállal mint kőműves, ács, segédmun-
kás, kőfaragó a közelebbi és távolabbi 
vidéken.5 

A gyenge minőségű termőföld nagy-
mértékben hozzájárult Kalotaszeg gaz-
dag népművészeti kincsvilágának a 
kialakulásához. Egyedi a kalotasze-
gi építészet, a népi hímzés, a szövés, 
a gyöngyözés, a fafaragás, a bútorfes-
tés, változatos és gazdag a mintakincse, 
a technikája, s mindehhez hozzájárul 
találékonysága, szorgalma, érték- és 
szépségteremtő munkája. Egyedülálló 
a szellemisége, í-ző nyelvjárása, szó-
kincse, népköltészetének kifejezésmód-
ja. „Halad ugyan a világ anyagi és szel-
lemi civilizációjával, de őrzi is azt, ami 
a magyar nyelvterület egyedisége, ka-
lotaszegi jellege.”6 

Inaktelke 

Inaktelke (románul: Inucu) a Kolozsvár–
Nagyvárad vasútvonaltól öt kilométer-
re nyugati irányban, a Hasznos-patak 
forrásánál, egy mély, védett völgykat-
lanban fekszik. Első fennmaradt írásos 
említése 1270-ből maradt fenn Inakte-
luke alakban. A későbbiekben több név-
változata is feltűnik: 1345-ben Inoktel-
leke, 1357-ben villa Inaktelke, 1452-ben 
Inaktheleke, majd 1854-ben Inaktelke 
szerepel az oklevelekben.7 Inaktelke a 
Gyerővásárhelyi Kabos, Radó és Kemény 
családok birtoka volt, 1437-ben „Poss. 
Inaktelke nobilium de Vásárhel”-ként 
említik.8 A faluban keringő legenda sze-
rint a Gyerőfi birtokos család egyik tag-
járól, Gyerőfi Énokról kapta a nevét. 

A zömében mindig magyar lakosú 
falu lélekszáma 1850-ben 430 volt, és fo-
lyamatos emelkedés mutatható ki 1930-
ig, amikor 726-ra emelkedett. Ettől az 
évtől kezdve lassú csökkenés figyelhető 
meg 1992-ig, amikor 497 volt a lakosok 
száma.9 

Az Inaktelki Református Egyház-
község lélekszáma 2019. december 31-
én 383 volt, 2020. december 31-én pedig 
375. A falu állandó lakosságának szá-
ma azonban alig éri el a 250–270 lelket, 
mivel sokan külföldön vagy más tele-
püléseken élnek, annak ellenére, hogy 
az egyházközség tagjainak maradtak, 
és eleget tesznek az egyházfenntartási 
kötelezettségeiknek. A nem helybéliek 

egyre többen vásárolnak Inaktelkén 
házat, de a legtöbben csak hétvégi ház-
nak, nyaralónak használják.

Inaktelke büszke hagyományaira. 
Az emeletes kőházak között ott rejtőz-
nek még a régi, faragott oromzatú, „pá-
vás” házak. A legtöbb ház gazdag nép-
rajzi gyűjteményt rejt magában. Ott 
rejtőznek a cifra szobák (tisztaszoba, 
falusi szoba) a festett bútorokkal, fes-
tett tányérokkal és sok-sok népviselet-
tel (falusi ruhával), szőttessel, varrot-
tassal. Az inaktelki templom 2007-ben 
készült kazettás mennyezetén az inak-
telki festett bútorok felnagyított motí-
vumai köszönnek vissza. 

A falunak tájháza is van, amelyet 
2000. július 7-én avattak fel, anyagát az 
akkori lelkész felesége, Bálint Erzsébet 
gyűjtötte össze. Az öreg, tornácos ház-
ban két szobát rendeztek be, az egyi-
ket földes lakóháznak, a másikat pedig 
tisztaszobának. 

Inaktelke népviselete betagolódik 
a Nádasmente, vagy más néven a cif-
ra Kalotaszeg viseletébe, különösen a 
fiatalok által viselt ünnepi öltözet na-
gyon, díszes, a lányok gyöngyös köté-
nye, pártája több kilót is nyom. A hét-
köznapi viselet egyszerű, alig díszített. 
Még élnek a faluban olyan idős asszo-
nyok, akik soha nem viseltek más ru-
hát, csak a sok alsószoknyás falusit. 
Nagyobb ünnepek alkalmával a legé-
nyek is viseletet, zöld posztóból készült 
priccses nadrágot, mellényt, bujkát és 
ráncos csizmát öltenek magukra. Fej-
díszük a gyöngyökkel dúsan díszített 
bokrétás kalap.

Vannak még elevenen élő népszoká-
sok a faluban, annak ellenére, hogy az 
idők folyamán, az utóbbi negyven-öt-
ven esztendőben sok szokás megszűnt, 
mint például a fonó, a közös kukorica-
hántás, a regrutabál. Ez utóbbi alig ti-
zenkét-tizennégy évvel ezelőtt tűnt el, 
amikor megszűnt a kötelező katonai 
szolgálat.

A vallás áthatja az egész falu életét, 
a fontosabb események összefonódnak 
az egyházi élettel. Ez valószínűleg azért 
lehetséges, mert a falu lakossága egy-
ségesen magyar református. Nagyon 
sok szokás kapcsolódik a nagy vallásos 
ünnepekhez.

Jánosi Lóránt Sándor lelkipásztor (1971–2012)

Még élnek a faluban 
olyan idős asszonyok, 

akik soha nem viseltek 
más ruhát, csak a sok 

alsószoknyás falusit.
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Az inaktelki református egyházköz-
ség 1772-ben vált önálló anyaegyházzá, 
azelőtt Gyerővásárhely filiája, leány-
egyháza volt. Jelenlegi temploma 1867–
1868-ban épült a hívek áldozatkészségé-
ből, amint azt a templomra helyezett 
kőtábla tudatja az utókorral. Szószék-
koronáját Kolozsvári Asztalos Lőrintz 
János készítette 1783-ban, tehát a le-
bontott régi templomból került át, or-
gonája pedig Kolonics István 197. műve, 
1891-ből.

A templom teljes felújítása, megúju-
lása 2003 és 2007 között történt. 2003-
ban a tető javításával, újrafedésével 
kezdődtek a munkálatok, galvanizált 
lemezek kerültek a fedélre. A következő 
évben leverték a templom teljes külső 
vakolatát azzal a céllal, hogy újravakol-
ják, de mivel nagyon szép kőfal bukkant 
elő, felmerült a gondolat, hogy hagyják 
vakolatlanul a templomot. Erre a mun-
kálatra azért volt szükség, mert nagyon 
nedves, foltos volt a fal, és az alsó részé-
ről elkezdett hullani a vakolat. Néhány 
presbiter és a lelkipásztor elment olyan 
faluba, ahol vakolat nélküli, kőtemp-
lom található, és mivel nagyon tetsze-
tősnek találták, elhatározták, hogy azt 
tanácsolják az egész presbitériumnak 
és a gyülekezetnek, javítsák ki, cserél-
jék ki a hibás, repedt köveket, fugázzák 
ki a kövek közötti réseket, és hagyják 
úgy a templom külsejét. Helybéli szak-
emberek alapos munkája révén alakult 
ki a templom mai külső arculata. 

A 2005-ös év első kivitelezett mun-
kálata a templombelső meszelése volt, 
majd eltervezték, hogy kazettás meny-
nyezetet készítenek. Ezért szükség volt 
a mennyezet kiegyenlítésére, vízmér-
tékbe hozására, erre a célra préselt 

lemezeket használtak és erősítettek fel 
a kissé hullámos, gipszes plafonra.

2006-ban ismét gőzerővel folytak a 
munkálatok a templomban. Ekkor há-
rom hónapon keresztül az istentiszte-
leteket a művelődési otthonban tartot-
ták. Ezután feltörték a régi betonpadlót, 
újrabetonozták, majd néhány hét szá-
radás után lefestették betonfesték-
kel. A presbitérium úgy döntött, hogy 
nem viszik vissza a régi padokat, mivel 
gyengék, szúettek voltak. Annak remé-
nyében, hogy sikerül új padokat készít-
tetni, ideiglenesen Hollandiából kapott 
padokkal és székekkel rendezték be a 
templomot. Elkezdődött a kazetták fes-
tése, amit néhány falubeli asszony és 
a lelkipásztor végzett. Ezt komoly ter-
vezés előzte meg, végül eldöntötték, 
hogy inaktelki motívumok kerülnek 
rájuk, hiszen az a lényeg, hogy a hí-
vek jól érezzék magukat a templomban, 
ha feltekintenek a mennyezetre, akkor 
érezzék, hogy otthonról haza érkeztek. 
A legtöbb házban van festett bútorral 
berendezett cifra szoba, és általában itt 
öltöznek, amikor templomba indulnak 
– ilyen értelemben amikor Isten házá-
ba indulnak, otthonról haza mennek. 

2007-ben Balázs Dániel mérai fafara-
gó és asztalosmester elkészítette az új 
padokat a templomba. Július 16. és 26. 
között felszerelték a kazettákat, és ez-
zel véget ért az ötéves munka, amely-
nek eredménye napjainkban is meg-
tekinthető. Ezért a holland testvéreket 
és a híveket illeti köszönet áldozatkész 
munkájukért és adományaikért, mind-
ezek felett azonban egyedül Istené a 
dicsőség!

Jánosi Lóránt Sándor 
gyermekkora, ifjúsága, 
lelkészi szolgálatának kezdetei

Jánosi Lóránt Sándor 1971. február 22-
én született Marosvásárhelyen, Jánosi 
(Szabó) Anna és Jánosi Sándor gyerme-
keként. A család Nagysármáson lakott, 
Jánosi Lóránt Sándor itt töltötte gyer-
mekkorát, kora ifjúságát testvére, Tibor 
és sok kedves unokatestvére körében.

Herman János, a Mezőség apostola 
volt a lelkipásztora, tanítómestere. Ki-
csi korától járt vallásórára, majd ko-
moly konfirmációi előkészítő követ-
kezett, később tagja volt a gyülekezet 
kórusának. Mindig nagy szeretettel és 
tisztelettel emlékezett lelkipásztorára, 
akitől kitartást, önfeláldozást látott és 
tanult. Nyolc évig a nagysármási álta-
lános iskolába, majd a marosvásárhelyi 
Alexandru Papiu Ilarian Líceumba járt. 

A szülei kezdetben szerették volna, ha 
gázmérnök lesz, hiszen a környéken az 
egyetlen stabil és jól fizető munkahely a 
„gázasoknál” volt. Lórántnak már maga 
a város, Ploiești sem tetszett, ahová 
mennie kellett volna tanulni, és sem-
mi nem ösztönözte, hogy ő oda bejus-
son az egyetemre. Inkább helyettesítő 
matematikatanár lett Mezőméhesen, 
közben komolyan készült a teológi-
ai felvételire. Ez nem volt könnyű, fő-
leg a magyar irodalmat kellett teljesen 
megtanulnia, hiszen négy évig romá-
nul tanult Marosvásárhelyen. 1991-ben 
elkezdte teológiai tanulmányait a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet-
ben. Abban az időben a vallástanárokat 
is a teológián oktatták, itt ismerkedett 
meg Gál Gyöngyi Évával, akit 1993-ban 
feleségül vett. 1995-ben született Zsuzsa 
lányuk, 2000-ben Andris fiuk.

Barabás Izabella, Lóránt Békéscsa-
bán élő unokatestvére így emlékezik 
rá: „Drága unokatestvérem, Lóránt, egy 
kíváncsi, veszélyt nem ismerő, szüle-
it folyton kihívás elé állító, szeretetben 
nevelkedő gyermek volt. Lehet, hogy szi-
gorúbb, de szeretetteljes nevelést kapott. 
A kisfiúból szép szál legény cseperedett, 
és ami nem jellemző az ilyen korú ifjúk-
ra, ő a felnőtteket tisztelő, jó szót meg-
hallgató fiatal volt. A házimunkától 
kezdve, édesanyját segítve, megtanulta 
értékelni a női munkát is, ezáltal tisz-
telni a nőt. Édesapja mellett minden-
ben részt vett: gazdálkodásban, kertész-
kedésben, ház körüli dolgokban és sok 
más férfimunkában. Nagysármáson, 
a szülővárosában, az általános iskolá-
ban, majd Marosvásárhelyen, az Ale-
xandru Papiu Ilarian Líceumban tanult, 
ott érettségizett. Pályaválasztás szem-
pontjából nehéz ilyen fiatalon jó dön-
tést hozni, Lórántnak is az volt. Először 
a műszaki egyetemre felvételizett. Mivel 
édesanyjának is mindig az volt a titkos 
vágya, hogy lelkész legyen a fia, követ-
kező próbálkozása a teológia lett. Hívő, 
munkáscsaládból származó szülők mel-
lett nem volt túl nehéz döntés számára a 
lelkészi pálya, ami a legjobb és legneme-
sebb, ember- és lélekformáló választás. 
Más irányultságú, román nyelvű érett-
ségi után hatalmas feladat volt sikeres 
felvételit írni a teológiára. Rokonszerető, 
segítőkész, figyelmes volt, akire számí-
tani lehet, jó humorú és mindig vidám 

Inaktelke temploma

Hívő, munkáscsaládból 
származó szülők mellett 

nem volt túl nehéz döntés 
számára a lelkészi pálya.
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fiatalként, majd felnőttként emléke-
zünk rá. Minden családi rendezvényen, 
családi találkozón hangulatot adó, a kö-
zös munkákban nélkülözhetetlen. (Ka-
tus mamánknál a szüret emlékezetes 
marad.) A beszélgetésekben, kommuni-
kációban a nyitottsága és őszintesége 
megbízhatóságot nyújtott.

Én testvérként szerettem őt. Édes-
anyámra, Rózsika nénjére nagyon hall-
gatott. Mi sokszor, sokat beszélgettünk. 
Éva nénje és családja ugyanúgy nagyon 
közel állt hozzá (és fordítva). Mindenki-
nek nagyon hiányzik.”10

1996-ban az Erdélyi Református Egy-
házkerület székházába helyezték misz-
sziói titkári tisztségbe. Ez nem volt neki 
való feladat, a fotelben ülés „kifárasz-
totta”, az jelentett neki örömet, amikor 
kéthetente elmehetett Oroszfájára és 
Komlódra szolgálni. Amikor megkeres-
ték a mezőköbölkúti presbiterek, hogy 
fogadja el a meghívásukat a gyülekeze-
tükbe, kérte Csiha Kálmán püspöktől a 
kinevezését, aki nem szívesen, de végül 
beleegyezett.

1996-tól 2004-ig a Beszterce-Naszód 
megyében elhelyezkedő, a dési egyház-
megyéhez tartozó Mezőköbölkúton (ro-
mánul: Fântânița) szolgálta Istent és a 
gyülekezetet. 

Lakatos István mezőköbölkúti pres-
biter abban az időben az egyházközség 
alkalmazottjaként dolgozott. Az ő emlé-
keiben így él Jánosi Lóránt Sándor lelki-
pásztor: „Lóránt tiszteletes úr idejében 
újult meg a parókia épülete. Ő is kivette 
a részét mindenféle munkálatból. Lel-
kiismeretesen vezette az egyházközség 

mezőgazdasági parkját. Sokat segített 
a gyülekezeti tagoknak. Abban az idő-
ben mindenki őhozzá fordult, ha hirte-
len orvoshoz kellett szállítani valakit, 
ő éjjel-nappal készen állt a segítésre. 
Az egyik szobánkban ma is az a bú-
tor van, amelyet ő készített több mint 
tizennyolc évvel ezelőtt, a kislányom 
születésekor. Elfogadta a keresztapa-
ságot is. Abban az időben sokan jártak 
templomba, imaheteket, bibliaórákat, 
kirándulást és tábort szervezett a gyer-
mekeknek, ifjúsági összejöveteleket az 
egyházmegye fiataljainak. Nagyon saj-
náltuk, amikor elköltöztek, a halálhíre 
pedig nagyon megviselt mindnyájun-
kat itt, Köbölkúton.”11

Inaktelke, 2004–2012

2004. május első vasárnapján ünnepé-
lyes keretek között iktatták be a gyü-
lekezet új lelkipásztorát, Jánosi Ló-
ránt Sándort az Inaktelki Református 
Egyházközségbe. 

A lelkipásztori, igehirdetési szolgá-
latok mellett szó szerint belecsöppent 
a munka sűrűjébe. Nagy segítséget je-
lentett számára, hogy nem teljesen ide-
gen környezetbe került, hiszen felesége 
révén rokoni szálak is fűzték néhány 
családhoz, valamint a sógora, Kelemen 
Attila segítsége, útmutatásai is nagy-
ban hozzásegítették a gyors beilleszke-
déshez a kalotaszegi világba. Egy már 
„virágzásnak” indult gyülekezetet, falut 
kellett kézbe venni és továbbfejleszte-
ni minden téren. Mivel a falu egységes 

vallás és nemzetiség szempontjából, 
minden esemény, szinte minden mun-
kálat a lelkipásztor irányításával, 
együttműködésével történt. A művelő-
dési otthon betonozása, a járdakészítés, 
több kocsi zúzott kő elszórása a Nádas-
daróc és Inaktelke közötti útszakaszon, 
valamint a faluban, a templom külső 
renoválása, a lelkészi lakás meszelése, 
ezek voltak az éppen folyamatban lévő 
munkálatok 2004 májusában, amelye-
ket irányítani kellett. Hűségesen kivet-
te a részét a fizikai munkából is.

Családja csak júniusban tudott vég-
leg Inaktelkére költözni, mivel fele-
ségének, mezőköbölkúti óvónőként, 
a kis mezőségi faluban kellett marad-
nia a vakáció kezdetéig. A vakáció az-
tán magával hozta a Templom-hegyre 
a gyermekeket és az ifjakat. Naponta 
jöttek számítógépezni, játszani, dol-
gozni. Bibliaórák, könyvtárrendezés, 
tábortűz körüli beszélgetések, éneklé-
sek voltak. A lányok néha a vendégház 
konyhájában próbálgatták a főzést, ami 
általában a szalmakrumpli- és tükör-
tojássütésben ki is merült. És ezeket a 
gyermekeket, ifjakat a legnagyobb sze-
retettel, megértéssel kellett körülvenni, 
irányítani, „gondozni”. 

A gyermekeknek és az ifjaknak na-
gyon fontos helye volt a szívében. Időt 
szakított a sok munka között, hogy jú-
nius végén elvigye az 5–8. osztályos 
gyermekeket sátorozni Bulzra, a Ki-
rályhágó aljába, a kisebbeket Tordára 
vitte egynapos kirándulásra, júliusban. 
Augusztus második hetében az ifjak 
számára székelyföldi kirándulást szer-
vezett, amely mindnyájuk számára fe-
ledhetetlen emlék maradt.

Gyakran érkeztek csoportok Magyar-
országról, Hollandiából és Erdély más 
tájairól. Lóránt tiszteletes szervezett, 
rendezett, összeállította a menüt, bevá-
sárolt, közben valamit megjavított. Min-
den nyáron hasonló volt a helyzet, és a 
gyermekek, az ifjak közös kirándultatá-
sára is szakított időt, teremtett anyagi 
alapot. A bibliaheteket is rendszeresen 
megtartotta, ezeken sokkal több gyer-
mek vett részt, mint ahány Inaktelkén 
lakott, mivel szeretettel hívta és vár-
ta a nagyszülőkhöz érkező gyermeke-
ket is. Aki akart, az a Templom-hegyen 

Jánosi Lóránt Sándor beiktatása az Inaktelki Református Egyházközségbe 2004. május 2-án.
Nico Versteeg felvétele

Mindenki őhozzá fordult, 
ha hirtelen orvoshoz 

kellett szállítani valakit, 
ő éjjel-nappal készen állt 

a segítésre.
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aludhatott egy hétig ilyenkor, őket is fel-
ügyelte, és ha éjjel zajra panaszkodtak, 
akkor „güzüvadászatot” tartott. A biblia-
hetek megszervezésére az anyagi fede-
zetet a diakóniai szervezet és a World Vi-
sion Alapítványhoz benyújtott pályázat 
sikeres elbírálása biztosította. 

Nagyon sok esetben nem ki-, hanem 
megosztotta a munkát. Lehet, kicsit so-
kat vállalt magára, de ezt ő akarta így.

A mozgalmas nyár után következett 
a hasonlóképpen eseménydús ősz. Szep-
tembertől ismét beindultak a vallás- és 
bibliaórák. Aztán rendre vendégek, kül-
döttségek érkeztek a hollandiai Bestből, 
Benschopból, Nunspeetből. Ezekkel na-
ponta megbeszélések folytak, terveket 
dolgoztak ki, a bestiek támogatásával 
közös szeretetvendégséget szerveztek 
a gyülekezeti tagokkal a művelődési 
otthonban. Októbertől a teológusok is 
rendszeresen érkeztek gyakorlatra az 
inaktelki gyülekezetbe. Decemberben a 
gyermekek és az ifjak minden estét az 
imateremben töltöttek, mert jól érezték 
ott magukat.

Gyülekezeten kívüli 
kapcsolatai
A politikusokat sem utasította el. Tisz-
tességesen, barátságosan fogadott 
mindenkit, politikai hovatartozástól 
függetlenül. Választási kampány ide-
jén minden politikai párt képviselője 
megfordult a parókián, mindenkit mo-
solyogva, kedvesen fogadott, meghall-
gatott. A legnagyobb természetességgel 
fogadta a családjával kiránduló Kövér 
Lászlót is 2011 nyarán, megmutatta a 
templomot, behívta őket a parókiára, 

egy kávéra, a tiszteletes asszony sü-
teménnyel kínálta őket, és az inak-
telki hagyományokról, szokásokról 
beszélgettek.

Lóránt tiszteletes nem politizált. 
A gyülekezetet biztatta, ha szavazni 
kellett, de nem befolyásolta őket, bíz-
ván a bölcs döntésükben. Amúgy szíve-
sebben megnézett egy jó filmet, mint 
politikai műsort, vagy sportot (néha). 
Nem szánt sok időt tévézésre, inkább 
szerelt, javított, ajándéktárgyakat ké-
szített, festett, és közben elmélkedett, 
készült az éppen soron lévő szolgálat-
ra. Jó barátságban volt ő mindenkivel. 
Halálhíre megrendítette az egész köz-
séget. Polgármester, rendőr, mind ba-
rátként emlékezett, de az egeresi ro-
mán kukás bácsi is sírva mondta, hogy 
neki jó barátja volt Lóránt pap. Bizony, 
a sok vendég után mindig többletsze-
mét maradt, és Lóránt ilyenkor nem 
maradt hálátlan a kukásokkal szem-
ben sem.

Gál B. János presbiter volt abban az 
időben a falu képviselője. Szeretettel 
emlékszik vissza Jánosi Lóránt Sándor 
lelkipásztorra: „Tanácsosi minőség-
emben nagyon jó kapcsolatot alakítot-
tunk ki. Ha egyházi vezetők érkeztek, 

a parókiára engem is meghívott a csa-
ládommal, ahol elbeszéltük a falu lel-
ki dolgait. Ha politikusok látogattak 
meg, akkor a Jánosi család is megtisz-
telt a jelenlétével, és ilyenkor átbeszél-
tük a falu anyagi gondjait ahhoz, hogy 
az infrastruktúrát fejleszteni tudjuk. Ő 
is kivette a részét ebből. Például együtt 
néztük végig 2008-ban, hogy miként 
aszfaltozzák le az öt kilométer bekö-
tőutat Nádasdaróc és Inaktelke között. 
Együtt méregettük az aszfaltot, hogy 
megvan-e az az öt centiméter, vagy 
nincs, hol kellene egy kicsit az árkot 
megigazítani, hogy a víz ne lepje el az 
utat, ne rontsa meg az aszfaltot. Még 
most is elég jó aszfaltunk van, nem so-
kat kellett javítani. Ha odafigyelünk va-
lamire, annak van minősége is.”12

Mindenesetre nagyon jó menedzseri 
tehetséggel rendelkezett. Ez meglátszott 
a különféle munkálatok megtervezésé-
ben, kivitelezésében és a különböző ese-
mények megszervezésében is. Nagyon 
ügyesen elintézett, bármilyen téren 
megoldott dolgokat, bármilyen hiva-
talban, mivel tudta, miként kell kom-
munikálni az emberekkel. Ha az ember 
kedvesen, mosolyogva, jó „beszélőké-
vel” vág bele valamibe, bizony nemigen 
szokták elutasítani.

Testvérkapcsolatok alakítása 

Nagyvenyim (Fejér megye, Magyaror-
szág). Nagyvenyim hivatalosan Egeres 
község testvértelepülése. A polgármeste-
rek az aláírt testvérkapcsolati okmányo-
kon, valamint személyes találkozásai-
kon túl szerették volna ezt a kapcsolatot 
minél szélesebb körben kiterjeszteni a 
települések lakosai között is. Egeres 
község több mint tíz faluból áll, s ezek 
közül 2005-ben Inaktelke lelkipásztora 
volt az, aki nyitott volt a kapcsolat be-
indítására, fejlesztésére. És Inaktelkén 
a vendégfogadáshoz is adottak voltak a 
feltételek: barátságos, nyitott, vendég-
szerető családok! 2005 májusában több 
mint negyven vendég érkezett a faluba 
Nagyvenyimből, aztán az évek során 
kölcsönösen látogatták egymást, s máig 
tartó barátságok alakultak ki a családok 
között. Lóránt tiszteletes szépen koordi-
nálta ezt a kapcsolatot inaktelki részről, 
egyetértésben a község vezetőségével és 
a nagyvenyimiekkel. A nagyvenyimi-
ek mindenkor támogatták Inaktelkét, 
amikor annak szükségét látták (műve-
lődési otthon, harang). Jánosi tiszteletes 
halála után is szükségét érezték, hogy 
még valamit tegyenek, így szerveztek 
egy megemlékező, jótékonysági estet 
a családja támogatására, s nemsokára 

Jánosi Lóránt Sándor festett ládikója

A bibliaheteket 
is rendszeresen 

megtartotta, ezeken 
sokkal több gyermek 

vett részt, mint ahány 
Inaktelkén lakott.
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hétköznapi hőseink

a Posztumusz Nagyvenyim Díszpolgá-
ra címet adományozták Jánosi Lóránt 
Sándor részére. 

Halála előtt egy héttel Lóránt tisz-
teletes családjával együtt részt vett a 
nagyvenyimi falunapokon. 2021. május 
19-én Jánosi Zsuzsa egyik Facebook-be-
jegyzéséhez, egy régi családi képhez 
ezt a hozzászólást fűzte Rozbora Piros-
ka Nagyvenyimből: „Sosem felejtem el 
utolsó találkozásunkat. Mindig min-
denkivel nagyon kedves és barátságos 
volt. De akkor a parkban járt körbe és 
mindenkit megszólított, mindenki-
vel kezet fogott. Mindenkihez volt pár 
jó szava. Beszélgetett. Nagyon bennem 
van ez a kép. Valószínű valamit »ér-
zett, tudott«. Nagyon jó ember volt. Tel-
jesítette földi feladatát, és a Jó Isten új, 
más feladatot bízott rá a Mennyben. 
Hiányzik. Nagyon nagy űrt hagyott 
maga után.”

Szabóné Lőrincz Ilona egy videofelvé-
telen emlékezik meg Jánosi Lóránt Sán-
dorról, abból idézünk: „A felkérés, hogy 
emlékezzek és meséljek Jánosi Lóránt 
tiszteletes úrról, megtisztelő, szomorú, 
de egyben felemelő is számomra, hi-
szen nagyon-nagyon szoros emberi, 
lelki és közösségi kapcsolatban voltunk. 
Hogy mennyire szoros kapcsolatban 
voltunk, arról nagyon sok kép, emlék 
és esemény tanúskodik. Jánosi Lóránt 
tiszteletes úrral a testvérkapcsolat egé-
szen új jelentőséget kapott. A szó szoros 
értelmében. Amikor ő elkezdte Nagyve-
nyim és Inaktelke között a kapcsolatot 

építeni, igazi testvéri kapcsolat lett. 
Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok 
mindent örökül hagyott ránk a tiszte-
letes úr. Nagyvenyimen nem múlik el 
hét, nem múlik el egy hónap, hogy ne 
beszélnénk róla, hogy ne emlegetnénk. 
Hihetetlenül karizmatikus egyéniség 
volt. Nagyon sokat tanultunk tőle, és 
nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ő 
is ezt mondta el mindig rólunk, hogy 
nagyon-nagyon sokat tanult tőlünk. 
Erre a legeslegjobb bizonyíték, hogy 
amikor az első nagyvenyimi falunap-
ra meghívtuk, úgy ment haza tőlünk, 
hogy Inaktelkén is lesz falunap. 

Tanultunk tőle tartást, tanultunk 
tőle emberi viselkedést! Én azt gondo-
lom, hogy olyan értéket kaptunk, amit 
életünk végéig ápolni és szívünkben 
melengetni kell. Megtanultuk, mit je-
lent emberi módon közelíteni egymás-
hoz. Emlékét örökké megőrizzük.”13

Táborfalva (Pest megye, Magyaror-
szág). Táborfalvával a testvérkapcso-
latot még Bálint Ferenc tiszteletes úr 
idejében építették ki, több családnak 
nagyon közeli barátai vannak ott. Já-
nosi Lóránt Sándor is részt vett ebben 
a kapcsolatban, a falut érintő fontosabb 
eseményekre meghívta a település kül-
döttségét. 

Best (Észak-Brabant, Hollandia). 
A hollandiai Eindhoven-Besttel a test-
vérkapcsolat 2003-ban kezdődött, ami-
kor belekezdtek egy hétéves projektbe: új 
járda készítésébe a faluban. Évente, min-
den tavasszal érkezett egy fiatalokból 

álló csoport (kb. 25–30 személy), ők az 
inaktelkiekkel együtt keményen dolgoz-
tak a járdaépítésen. Lóránt tiszteletes 
szervezte, tervezte, intézte az anyagbe-
szerzést, s maradt ideje és ereje beállni 
közéjük dolgozni. Amikor az egész falu-
ban elkészült az új járda, következett a 
játszótér. Aktívan dolgozott és részt vett 
mindenben, a tervezéstől a kivitelezésig, 
s végül rámaradtak az utómunkálatok. 
2012-ben a BeInaktie projektek kereté-
ben a sportpálya elkészítése volt soron. 
A szabadsága idején mindenütt emle-
gette, hogy neki fontos dolga van otthon, 
mert be kell fejeznie a sportpályát. Még 
elég sok munka volt hátra, mert addig 
tulajdonképpen csak a kerítés nagy osz-
lopait állították be körben. Aztán az évek 
során a munka elkészült, de már nélkü-
le. Komoly diakóniai kapcsolat alakult 
ki, van Besttel, szállítmányokkal tá-
mogatják a falut, gyógyszertámogatást 
nyújtanak, valamint hozzájárultak az 
idősek karácsonyi szeretetcsomagjának 
összeállításához is.

Willy Kamps, aki minden alkalom-
mal jelen volt a besti fiatalokkal Inak-
telkén, így emlékszik vissza azokra az 
időkre: „Lóránt különleges helyet foglal 
el a szívemben. Ha rá gondolok, mindig 
mosolyognom kell. Milyen különleges 
humorral rendelkezett, és nagyon szí-
vesen viccelődött velünk! A kezdet nem 
volt könnyű. Az első BeInaktie-tapasz-
talataink ugyanis az alapos sógorával 
és az akkori fiatalos segédlelkésszel, 
Tőkés Attilával voltak. Lórántnak pe-
dig más egyénisége volt. Valamivel tá-
volságtartóbbnak tűnt. Nagyon jól tud-
ta, mit akar, és mindent megtett annak 
érdekében. És közben a fiataljainknak 
is megvoltak a maguk elgondolásai. 
De növekedett ebben a szerepében: az 
egyeztetés és a vezetés egyre inkább 
kiegészítették egymást. Amikor pedig 
2005-ben hagyta, hogy a fiataljaink víz-
zel lelocsolják, és a sárban ülve rágyúj-
tott egy cigarettára... akkor mindkét ol-
dalról megtört a jég.

Lóránttal sokat kellett egyeztetnünk. 
Ó, mennyire szerettem a humorát! Em-
lékszem, hogy amikor hirtelen változ-
tatni kellett valamit a programban, és 
én kifogásoltam, csillogni kezdett a sze-
me, és azt mondta: Hát, én azt hittem, 
hogy ti, hollandok, annyira rugalma-
sak vagytok!

Egy másik alkalommal, amikor a fa-
luvendégség kezdődött, és imádkozni 
kellett, megkértem, hogy imádkozzon 
angolul, hogy a mi fiataljaik is megért-
hessék. És akkor azt mondta: Oké! Én 
imádkozok angolul, hogyha te imád-
kozol magyarul. Nos, gondolom, ért-
hető, hogy végül ő magyarul, én pedig 

Jánosi Lóránt Sándor festett munkái



30 • www.muvelodes.net

hollandul imádkoztam. És mosoly ült 
az arcán. 

Biztos vagyok abban is, hogy sokkal 
többet értett hollandul, mint amennyit 
kész volt bevallani. Rendszeresen, ami-
kor egymás közt hollandul beszéltünk, 
hallottam a lélegzésén, vagy láttam a 
szemén, hogy értette, de mégis megkér-
dezte: Elmondanád angolul is? És aztán 
a reakcióján látszott, hogy valójában ő 
már azelőtt is értette. 

Igen, Lóránt jó barát volt. És szeret-
tem! Gyakran imádkozom a családjáért, 
főleg ezekben az időkben. Ó, mennyire 
hiányoztok! Remélem, hamarosan ta-
lálkozhatunk!”14

2010 augusztusában sikerült az inak-
telki fiatalokkal eljutni Hollandiába. 
Lóránt tiszteletes hónapokig szervez-
te a kirándulást. A hollandok támogat-
ták ugyan anyagilag, szállást, ellátást 
biztosítottak, belépőket vidámparkba, 
múzeumba, szükség volt azonban sa-
ját hozzájárulásra is, például az útikölt-
ség kifizetésére. Ő azon gondolkodott, 
hogy miként lehetne ettől a kiadástól 
is megkímélni az ifjakat. Jó ötletnek 
bizonyult a kürtőskalácssütés, amely-
nek minden folyamatában részt vett, 
a fiatalokkal együtt: a bevásárlásban, 
a tűzrakásban, a forgatásban, és persze 
a legfontosabb az, hogy gondoskodott a 
jó hangulatról. Szombat délelőttönként 
sütöttek, s a kürtőskalácsok eladása 
kettős haszonnal járt: a faluban na-
gyon örültek a kalácsnak, ugyanakkor 
pénz gyűlt a kiránduláshoz. Más ötle-
te is támadt: több tucat fa gyertyatartót 
festett inaktelki motívumokkal, ezeket 
májusban elküldte Hollandiába, és ott 
értékesítették a bestiek a gyülekezetük-
ben. Több mint tíz év után is szeretettel 
emlékeznek vissza mindannyian, akik 
részt vettek azon a kiránduláson.

Nunspeet (Gelderland, Hollandia). 
Nunspeet Mezőköbölkút testvérkapcso-
lata (a hollandok segítették az új temp-
lom építését, szállítmányokat hoztak), 
de miután Jánosi Lóránt Sándor inak-
telki lelkipásztor lett, két család tovább-
ra is fenntartotta a baráti viszonyt, és 
Inaktelkét is támogatták. Gert Jan Bo-
nestroo és felesége, Geri néni annyi-
ra ragaszkodott Lóránt tiszteleteshez, 
hogy saját gyermekükként szerették, és 
viszont. Bevallásuk szerint gyakrabban 
látogattak Erdélybe, mint az Angliában 
és Spanyolországban élő, vér szerinti 
fiaikhoz. Nagy gyűjtőraktárt építettek 
a saját udvarukra, ahová nagyon sok 
használható holmit vittek az emberek, 
amit aztán segélyszállítmányok formá-
jában eljuttattak Erdélybe, Moldvába, 
Ukrajnába, valamint Afrikába. Ezekből 
Inaktelkére is jutott. Andreea és Ton 
Froma is segítette őket a munkájuk-
ban, és ők is gyakran látogattak Inak-
telkére. A raktár felavatása alkalmával 
Jánosi Lórántot kérték fel a névtábla le-
leplezésére, 2004. szeptember 11-én. Ez 
volt Lóránt tiszteletes első látogatása 
Hollandiába. Felesége visszaemlékezé-
sei szerint óriási élményt jelentett szá-
mára ez az első hollandiai út, végiglá-
togatta az összes települést, amelynek 
valamilyen kapcsolata volt Inaktelké-
vel, és tárgyalt a kapcsolattartó szemé-
lyekkel.

Zwolle (Overijssel, Hollandia). A Híd 
nevű vendégház (a régi csűr helyén) épí-
tését támogatták, 2004-ben már csak 
utómunkálatok maradtak az épület kö-
rül. Ezekben vett részt a tiszteletes úr. 

Benschoop (Utrecht, Hollandia). 
Az iskola és az óvoda felújításának 
alapfinanszírozói a benschoopiak vol-
tak, ez 2003-ban történt. Mivel a sógora 
volt akkoriban az inaktelki lelkipásztor, 

így Jánosi Lóránt értesült a munkála-
tokról. A nyári szabadságát arra szánta, 
hogy Inaktelkén segített a felújításban, 
a belső meszelésben. 2004-re az épület 
külső festése maradt hátra.

Ez utóbbi két holland településsel 
nem alakult ki hosszú távú testvérkap-
csolat, ők bizonyos projekteket támo-
gattak, amelyeket annak idején még 
Kelemen Attila tervezett, szervezett 
meg. De a projektvezetők később is ellá-
togattak néha Inaktelkére.

Geges (Maros megye). A kis székely 
faluval ifjúsági szinten működött a test-
vérkapcsolat. Tőkés Attila 2002 és 2004 
között Inaktelkén volt segédlelkész, 
majd a kerekdombi segédlelkészi évek 
után került Gegesre lelkipásztornak. 
Jánosi Lóránt Sándor és Tőkés Attila na-
gyon jót és hasznosat találtak ki, ami-
kor megálmodták és meg is valósították 
az Inaktelke–Geges kapcsolatot, hiszen 
mindkét település rendelkezett vendég-
szobákkal és vendégszerető, finomakat 
főző anyukákkal, nagymamákkal. Tu-
lajdonképpen ez volt az alapja annak, 
hogy a gyermekek, az ifjak évente ki-
rándulhassanak, meglátogassák egy-
mást, barátságok alakuljanak ki, és 
megismerjék egymás környezetét, ha-
gyományait. A kalotaszegi gyermek, 
ifjú így ismerkedett meg a Székelyföld-
del, és fordítva.

Isten útjai 
kifürkészhetetlenek!  
Az inaktelki  
művelődési otthon
2004. december 31., óévi istentisztelet. 
A templom tele. Amint elhangzott az Úr 
imádsága, és következett volna még egy 
záróének és az áldás, egy fiatalember be-
nyitott a torony felőli ajtón és elcsukló, 
fáradt hangon mondott valamit. A szó-
székről egy kérdés hangzott: Mi ég? És 
ekkor a fiatalember hangosabban meg-
ismételte, hogy: Ég a kultúr! Lóránt tisz-
teletes ekkor ezt mondta: Megkérem a 
férfiakat, hogy hagyják el a templomot, 
és menjenek a kultúrházhoz, az asszo-
nyok pedig helyeiken maradva énekel-
jék el a záró éneket. Utólag azt mondta, 
hogy jobbnak látta, ha a nők kicsit hát-
rébb maradnak, mert ha a nagy tömeg 
egyszerre indul el a keskeny úton lefele 
a Templom-hegyről, a központ felé, csak 
akadályozták volna egymást. Aztán né-
hány perc után a lányok és az asszonyok 
is mehettek. És a palást a templomban 
maradt, mert ő is sietett segíteni.

A művelődési otthon kiégett, de sze-
rencsére nem égett le teljesen, a tüzet 

Jánosi Lóránt Sándor lelkipásztor munka közben a templom előtt
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sikerült megfékezni, a tűzoltók is meg-
érkeztek. Mivel kb. száz fiatal készült 
ott szilveszterezni, Lóránt tiszteletes 
gyorsan presbiteri megbeszélést tar-
tott a központban, az utcán. A fiatalo-
kat nem lehet magukra hagyni, meg-
oldást kell keresni, és kezdeményezte, 
hogy menjenek fel az imaterembe, va-
lamint a parókia- és templomudvart is 
használhatják.

A művelődési otthonban minden szé-
pen ki volt díszítve, az asztalok megte-
rítve. A tűzeset után minden kormos lett 
és fekete. A szendvicsek, a sütemények 
jól néztek ki ugyan a fólia alatt, de olyan 
füstöltek és festékízűek voltak, hogy le-
hetetlen lett volna elfogyasztani őket. 
Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, és azt 
mondta nekik, hogy tudja, mindenkinél 
van otthon öt-hat szendvicshez hozzá-
való, és néhány sütemény is akad, tehát 
van egy órájuk, hogy hazamenjenek, át-
öltözzenek, felpakoljanak, és az este bor-
zalmas eseményeit félretéve, a Temp-
lom-hegyen együtt búcsúztassák az 
óévet és köszöntsék az új évet a magyar-
országi Kertész tánccsoport tagjaival.

Az iskola, a vendégház és az imate-
rem ekkorra már felújítva állt, a temp-
lom egy öt évre tervezett felújítási folya-
mat második évében, a járdakészítés 

egy hétéves terv második évében való-
sult meg. Mindezekre volt támogatás, 
de persze nagy szükség volt a jó anya-
gi gazdálkodásra, mert nem lehetett 
mindent a holland testvérektől várni, 
önerőből is kellett pótolni, s közmun-
kára is nagy szükség volt. Nos, a műve-
lődési otthon felújításához nem sikerült 
kellő segítséget kapni, ezért csak a na-
gyon rossz padlót sikerült felszedni és 
lebetonozni (még szerencse, mert való-
színű, hogy teljesen leégett volna, ha a 
régi száraz padló lett volna benne, így 
csak a fából készült karzat égett le, ami 
közvetlenül a kemence fölött húzódott). 
Lóránt tiszteletes több helyen próbálko-
zott, főleg holland támogatót keresett 
volna, de azt a választ kapta, hogy a 
művelődési otthon nem prioritás. Inak-
telkének pedig az volt, mert minden 
esemény itt zajlott. A tűzeset viszont 
már kiváltotta az emberekből a segítő-
készséget.

A nagyvenyimiek Rákász Gergely 
orgonaművész közreműködésével jó-
tékonysági koncertet szerveztek a Du-
naújvárosi Evangélikus templomban. 
Varga István nagyvenyimi vállalkozó 
saját csapatával, saját költségén tette 
rendbe a művelődési otthon belsejét. 
Csorba Pál a Pest megyei Táborfalvá-
ról érkezett, hogy segítsen kívülről is 
megszépíteni az épületet. A tetőszer-
kezetet Gál Ferenc és csapata újította 
fel. Hollandok is támogatták anyagi-
lag a felújítást, és a falubeliek is részt 
vettek a közmunkákon, hiszen erre is 
szükség volt. Az egész felújítás a tiszte-
letes úr vezetése, szervezése alatt tör-
tént, miközben a kétkezi munkában is 
részt vett. Ezután készült belső mosdó 

és belső konyha is a művelődési ott-
honban, valamint bevezették a köz-
ponti fűtést.

Lóránt tiszteletes és Csorba mes-
ter minden reggel hat órakor kezdték 
a munkát. A faluból Kolozsvárra tartó 
munkásbusz indulásakor ők már má-
zolták a művelődési otthon külső falát. 
A szakember a létrán meszelte a maga-
sabb részeket, a lelkipásztor az alacso-
nyabb részeken dolgozott, mondván, 
hogy neki ebben a szakmában egyelő-
re jobb, ha stabilan áll. Aztán tettetett 
csalódottsággal, de huncutul mesélte 
később: „Mindenki dicsérte Palit, hogy 
milyen ügyes, már hajnaltól dolgozik, 
bezzeg a kerítéstől senki nem látta, 
hogy én is ott vagyok!” 

(Folytatjuk)
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Az írás készültekor, 2021-ben Faza-
kas-Kis-Ferkő Anita és Varga-Mihály 
Adrienn a kolozsvári Apáczai Cse-
re János Elméleti Líceumban 10. osz-
tályos tanulók, Fazakas-Nagy-Jancsi 
Klára Katalin és Mezei Jázmin Bian-
ka a Körösfői Kós Károly Általános 
Iskolában 7. osztályos tanulók voltak. 
Mindannyian ugyanott folytatták ta-
nulmányaikat. Szakmai irányító: Já-
nosi Gyöngyi Éva tanítónő.
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Az egész felújítás 
a tiszteletes úr vezetése, 
szervezése alatt történt, 

miközben a kétkezi 
munkában is részt vett.




