
1 

 

KÖZÖS EMLÉKEKET ÉBRESZTGETŐ SÉTA DR. SZÁSZ ISTVÁN TASSAL, 

 GYERMEK- ÉS IFJÚKORA TISZTVISELŐTELEPÉNEK UTCÁIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 
 

NAPPAL 

 
 

ÉS ÉJJEL 

KOLOZSVÁR PANORÁMÁJA A TISZTVISELŐTELEP FELETTI FELEKI HEGYOLDALRÓL  

 



2 

 

                    DSIDA JENŐ: 

                                                         A TISZTVISELŐTELEP 

Enyhe, tavaszi friss esők után 

újult-zöld a fák rügyes koronája, 

s hol az esővíz gödreit kivájja, 

papírhajót ereszt a kisgyerek. 

A vizes járdák tükrösen ragyognak, 

üdén simul a tömött zsenge fű, 

- harangkongás és alkonyi derű 

tér pihenni a házak tetejére. 

A póznás sarkon perecet árulnak 

mezítlábas kis sípoló fiúk: 

itt-ott kinyílnak a színes zsaluk, 

és kacagósan születik a vásár. 

Emberek lépte vidáman kopog, 

(pedig mindnek volt roskadásig dolga). 

És mintha farkasszemet mosolyogna 

derült arcukkal a jegenyesor. 

Piros kabátos gimnazista lány 

megy egy beszédes kacagó diákkal, 

és minden szavuk tavasz-muzsikát vall. 

Már bimbózik az orgonabokor. 

1925. március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1939. OKTÓBER 23. 

ELSŐ TISZTVISELŐTELEPI SÉTÁM 

 
EGYIK LEGUTÓBBI  

TISZTVISELŐTELEPI SÉTÁM 
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A szülőföld, világba érkezésünk egykor volt helye, akarva, nem akarva is meghatározza 

egész életünket. Természetes, hogy mindenkinek egyedi és megismételhetetlen élmény, 

személyiségét formáló közeg. Éppen ezért érezzük kivételesnek, sőt az idő múlásával akár 

csodálatosnak. Kolozsvár esetében ettől függetlenül is megkockáztatom ezt a jelzőt 

használni, mert valóban egyedi és kivételes világ volt, s szeretném, ha maradt is volna a 

később ide születettek számára. 

Civitas primaria Transsylvaniae, kincses Kolozsvár, aztán meg persze Napoca, 

számos itteni gyökerekkel bíró nemzedék vagy az ide telepítettek itt született utódainak 

otthona, formálója.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Az a városnegyed, ahová megérkeztem, s ahová gyermek és ifjúkorom 

meghatározó emlékeinek nagy része köt, még a XIX. század legvégére és a XX. század 

elejére datálható keletkezését követően a tekintélyes „Tisztviselőtelep” nevet kapta. 

Nagyjából a Tordai út (Calea Turzii) és a Györgyfalvi út (Str. Constantin Brâncuşi) 

közötti területen épült fel, de minimum ide volt sorolható még az a Tordai úttól északra 

elterülő kis háromszög is, amely a Balassa (Aviator Bădescu) utcáig, vagyis a zsidó temető 

kerítéséig terjedt, mások viszont a Görög templom utcánál (Bisericii Ortodoxe) húzták 

meg a határt. Eszerint azonban a Házsongárd szintén hozzá tartozott volna. És ami igaz 

igaz, ismert lakóit felidézve, imitt-amott még egy-egy ház erejéig kinyújtózott keleten a 

Györgyfalvi úton túlra, sőt a Görög templom utcán túl is, a nyugati határt jelentő Majális 

(Republicii) utcáig. Északon a Cimbalom utca (Milton Lehrer) az ide-oda költöztetett 

Kispiac, valamint az egykor Tanítók háza nevet viselő tekintélyes vörös téglaépület meg 

az akkor még ép és stílusos kerítése zárta le a belváros felé. Ma itt az egykori „cigánysor” 

egy részének helyén épül a görögkatolikus katedrális. Keletre a Piski hídnál, vagyis a Pata 

(Bulevardul Nicolae Titulescu) utca tövénél délkeletnek a hegy felé induló Györgyfalvi út 

a határ, hogy Délre a Feleki-tető (Feleac) irányába a Békáson (Becaş) és Bunezuán 

(Bunăziua) át tekintetünk határa a hegy fölötti csillagos ég legyen. Egyesek a Békás-

negyedet külön tárgyalják, de történetünknél mi most maradjunk meg eme több 

szempontból is összetartozó terület tágabb határainál. 

  
 

ERRE AZ ITT MÉG SZABAD TERÜLETRE ÉPÜLT AZ A VÁROSRÉSZ,AHOL A 

KÖVETKEZŐKBEN SÉTÁT TESZÜNK(GEORG HOFNAGEL KÉPE 1617-BŐL) 
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Kolozsvárnak szerencséje volt és van, mert igen jeles helytörténészekben itt soha 

nem volt hiány. Munkáikból a keletkezés és fejlődéstörténet megismerhető. A magamfajta 

emlékező inkább mesélni tud. Megpróbálhatja az e tudós férfiúk által nagy részletességgel 

megkutatott, de az idő kegyetlen múlásával elsüllyedt évtizedek világát, az általa megéltek 

vagy az eleitől hallottak alapján feléleszteni, emlékek színeivel tarkítani, vagyis, ha 

egyáltalán lehetséges, akkor akár egy felnőttek számára készült kifestő könyvet, a holt 

hátteret életre keltvén kiegészíteni. Amire magam képes vagyok emlékezni, igen kevés. 

Akár egyféle játéknak tekinthető amint a tisztelt olvasó önkénytelenül is kiegészíti saját 

emlékezetének tárházából. Ezzel pedig aktív részesévé válik az így immáron már közös 

sétának. Az időben, térben tett és járvánnyal „színesített” séta első rögzítésekor a remélt 

kiegészítésekre utalva ezeket írtam: ha mindez eljuthatna e merész próbálkozás – felkért 

– szerzőjéhez, tovább gazdagodhatna kolozsvári múltunk eme láthatatlan kis 

emlékmúzeumja. Egyébként most, mikor ennek a néhány hónappal előbb – gondolatban 

tett – „sétának” kiegészített változatát írogatom, elmondhatom, hogy jó néhány adattal 

gazdagodott a „gyűjtemény” és ezeket természetesen most beépítem. Ugyanakkor arra 

hívom fel a nyájas olvasó figyelmét, hogy nem bedekker írására kértek fel, hanem saját 

emlékeimről kértek beszámolót, ami nem jelenti, hogy magamról akarok írni, de múltunk 

oly annyira közös, hogy magánemlékeink egyben a kor hiteles képéhez is 

hozzájárulhatnak.   

 
A TISZTVISELŐTELEP TÉRKÉPE MA 
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Azonban e sorok írója sajnos már egyre kevesebb kortársnak szerezhet írásával 

örömöt. Ezért az itt következő számtalan emléktöredékkel az újakat is szeretné 

megérinteni. Hiszen a város letűnt, de a túlélő számára felejthetetlen emlékei a maiaknak 

megerősítő ismereteket jelentő információkkal szolgálhatnak, hozzájárulhatnak 

otthonérzetük melegéhez és nem kis mértékben jogos tulajdonosi tudatukhoz. 

Most tehát kiegészítem sétánkat a kedves olvasók által beküldött, illetve a főleg 

Nánó Csaba által a Kincses Kolozsvár Kalendáriumban írottak alapján. Az 

adatszolgáltatóknak ezúton is köszönetet mondok. Felsorolásuk helyett a megfelelő helyen 

hivatkozni is fogok rájuk. 

Dönteni kellett, hogy időben vagy térben járom-e körbe ifjúságom szépséges 

életterét. Aztán – egy mai arrafelé sétálóra gondolva – a térbeli megközelítést 

választottam, s ezért az idősíkok úgy fognak egymásra rakódni, mint a kolozsvári 

születésű vargabélest fedő réteslapok lemezei, és hasonló módon fognak egységet is 

képezni, sok mindent magyarázó hidat múlt és jelen, meg az annyit remélt jövendő között. 

Egy első pillanatban született ötlet vagy érzés következtében valahogy úgy követik 

egymást a történetek és információk, mint Muszorgszkij „Egy kiállítás képei” című, Ravel 

által hangszerelt művében. Közben olykor még a „promenád” is felbukkan, akár egy 

gondolatban folytatott kitérő az olyan oda kívánkozó történetek kedvéért, melyeket nem 

tudok elhallgatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induljon hát el velem a kedves kolozsvári, vagy Kolozsvárt megismerni óhajtó 

olvasó e hosszú sétára, képzeletében a promenád első változatának hangjait próbálván 

felidézni, saját sétáló emlékezetének aláfestésére. 

 

      * 

 

 

 

 
 

KÉPZELETBELI ÚTITÁRSAINK 

KIK A KÉPZELETBELI ZENEI ALÁFESTÉST SZOLGÁLTATJÁK 
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Először a városrész északi határát, a Felek lábától a délnek felfelé induló Tordai 

útra merőlegesen húzódó akkori Cigánysort – a Cimbalom utca környékét – és a Kispiac 

élénk világát idézném fel.  Remélem az annak idején még egészen természetes és lakói által 

is így használt definíciót nem veszik sértőnek. Sőt! Hiszen egy letűnt és barátságos 

hangulatú világot idézek általa.  Számomra ez a zegzugos utcácskákat, a háború után 

onnan iskolánkba került osztálytársak színes egyéniségeit jelenti. Köztük például a 

túlkoros Moldován Jánost, akit ezért a „Szőrős” név illette meg. Mély hangjára még 

emlékezni tudok. (Majd észrevehetik, amit magam is nagyobb gyakorisággal most 

konstatáltam, hogy hangok, illatok, helyzetek, hangulatok mennyire megmaradnak 

emlékezetünkben.)  Szőrös minden gond nélkül integrálódott osztályunkba, s bár nem a 

jó tanulók közé, de nem emlékszem sem az ő, sem mások esetében a ma oly sok 

hozzáértéssel taglalt „esetekre", a dyslexiára és dyscalkuliára meg egyebekre. Mindenki 

tisztességesen megtanult írni és olvasni, a szövegértéssel nem volt baj, és aztán ki-ki adott 

lehetőségei szerint indult el a maga – általában családi háttere által meghatározott – 

útjára. Ez persze nem jelentett előnyt Moldovánnak, annál inkább jelentős hátrányt az 

osztályidegeneknek. Amint az akkor „dukált”. 

A Piski híd és az Attila utca közötti helyről a háború után a Cimbalom utcába 

(Milton Lehrer) költöztetett Kispiac mintegy kettészelte ezt a színes világot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A piac naponta működött, de iskolás mivoltomban számomra inkább hétvégi 

élményekkel szolgált. A tisztviselőtelepi asszonyok élénk alkudozása, a fonott kosarakban 

vagy kosárkákban kirakott tetszetős árú, a rántani való pár csirkéket emelgetve mérlegelő 

nagymamák és a sarki beszélgetések arról, hogy kinek sikerült olcsóbban vásárolnia a 

főzni való kukorica csövét.  

Ez a hangulat leginkább a minket elkísérő zenemű „Limogesi piacát” idézi. 

Minden háziasszony által már jól ismert cigányasszonyok árulták a gombát. A 

kupacokban felkínált erdei kincseket akkor még nem vizezték, és tudtommal soha 

senkinek nem lett gombamérgezése. Attól sem kellett tartani, hogy az áru nem Kalotaszeg 

erdeiből, hanem Ukrajnából származik, gyanús területekről. Hol volt akkor még 

Csernobil? A rókagombapaprikás nokedlivel és uborkasalátával megmaradt kedvenc 

eledeleim egyikének. 

 
 

A PISKI HÍD MA 
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Ezen a piacon a hóstátiak mellett a győrfalviak is kiemelt szerepet kaptak 

termékeikkel, amelyek akkor még a maguk legnagyobb természetességével közelítették a 

ma „bionak” nevezett fogalmat. Eszünkbe sem jutott másra gondolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aztán meg itt állt vágyakat ébresztő kétkerekű kocsijával a derék, töröknek hitt, 

de állítólag albán fagylaltos, Daut Ismail bácsi, akinek nagyszünetben iskolánk udvarán 

volt jelenése, és három vásárló toborzása egy tölcsér ingyen fagylaltot jelentett. Mi ennek 

megfelelően szerveződtünk hármas csoportokba.  

Egykori Erzsébet úti (prof. Emil Racoviţă) emlékező szerint onnan is 

elzarándokoltak a Pata (Bdul. Titulescu) utcába, mert Ismail eperfagylatja páratlan volt. 

Ismail bácsi nem az egyetlen ismert fagylaltos volt. Hányszor sütötték el akkoriban a 

butácska kis helybéli viccet, mely szerint: Hallottátok, már megint baleset történt. Hol? 

Mi? Összeütközött két fagylaltoskocsi! 

 

Egyébként, e pihentető helyben járást megtoldandó én az általa készített 

törökmézre emlékeznék, amelyhez hasonló minőségűt azóta sem kóstolhattam. Hiába 

kerestem, csak halvány földi másával találkozhattam néha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A CIMBALOM  (MILTON LEHRER) UTCA MA 

 

 

 

 
 

A HÁZSONGÁRD BEJÁRATA ELŐTT VILÁGÍTÁSKOR VALÓSÁGOS BÚCSÚJÁRÁS VOLT 
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 A gyermekeknek világításkor a Házsongárd bejárata előtt kijárt ebből egy 

kockányi. A hangok halk zsongássá álltak össze, a krizantémok illata és a pislákoló 

gyertyák mindent elborító szaga, halk beszélgetések, jelentőségteljes kézszorítások, és 

később annak tudata, hogy köztünk ott settenkednek a civil szekusok. Az akkor megélt 

hangulatokat nem is kezdem leírni, mert túllépném ennek az írásnak a földrajzi és 

terjedelmi határait. Nevezhetjük akár leírhatatlannak. Muszorgszkijnál a 

„Katakombák” részlete idézhetné (cum mortuis in lingua mortis), furcsán vegyülve a 

„Gnóm” muzsikájával. A méltóságteljes kegyelet és a kor tragikomikuma vegyült benne 

különös hangulati elegyet alkotva. De a gyermekekben is nyomot hagyott, s nem csupán a 

törökméz vagy a mézeskalács ízei nyomán. Kislányom egyik első városismereti 

megnyilvánulása az volt, mikor 1967 táján, világítás után pár nappal a Balassa (Aviator 

Bădescu) utcán jöttünk lefelé és rámutatott a kerítésen túli síremlékekre, majd ennyit 

mondott: szagú! 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tömöry Péterékről még szó esik. Péter a „sétát” olvasván nekem küldött levelében 

említi, hogy a Zrínyi utcából a Balassa utcába költöztek és a zsidó temetőben üldögélve 

írta első verseit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CIMBALOM  UTCA ÉS AZ ATTILA ÚT SAROK MA,  

KISPIAC, FELEKI GÖRGETEG ÉS MÉSZÁRSZÉK NÉLKÜL 

 

  

                                 
 

TALÁN  ITT VOLT A MÉSZÁRSZÉK? 

 
 

BALASSA UTCAI  RÁLÁTÁS  A  TEMETŐRE 
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 A Cimbalom utca és az Attila út sarkán – ott, ahol egy hatalmas feleki görgeteg, 

találkozóhelyként volt ismert – lakott Losonczy Mihály, a tekintélyes mészárosmester, 

apám osztály- és katonatársa, az egykori jeles tőrvívó. A vívás kolozsvári évszázados 

múltját követő második világháború utáni sikerei elválaszthatatlan részei voltak és 

maradtak a város történetének, az ifjúsági világbajnok ifj. Guráth Bélától el Orbán Olga 

és Orb Katalin Melbourneben elért sikeréig és így tovább. A sportág városi ikonja és 

atyamestere az idősebb Guráth Béla volt. Úgy hírlik, hogy Kolozsvár szerepét a romániai 

sporttörténelemben próbálják elfelejteni. De ki emlékszik a híres Guráth sütődére? 

 

Az Attila út mai neve 

adta a városrész román nevét is: 

Cartierul Andrei Mureşan, ami 

valamivel szűkebb határokra 

utal, mint az általunk a szakma 

szigorú szabályait mellőzve 

bejárni tervezett Tisztvi-

selőtelep.  

Az Attila út északi 

torkolatánál nem sokkal feljebb, 

ahol a Zrínyi utca keresztezi és 

összeköti a Győrgyfalvi út elejét 

a Vörösmarty utca Tordai úti 

végével, az Attila 16. szám alatt 

van az a ház, amely az Erdélyi 

Magyar Gazdasági Egyesület 

(EMGE) egyik épülete volt.  

 

 

Maga az Európa-szerte 

ritkaság számba menő intézmény, Erdély sokszázezres magyar földműves társadalmának 

védelmet és gerincet adó munkásságával a Majális (Republicii) utcában székelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A SZŰKEBBEN VETT TISZTVISELŐTELEP 

(CARTIERUL ANDREI MUREŞANU) 

 

 

 

 

 
 

AZ EMGE HÁZ, KÉSŐBB A MAGYAR KONZULÁTUSNAK IS HELYET ADOTT  
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Funkcióit ismerve, olykor a Görög templom utcát is meghaladva itt húznám meg 

a Tisztviselőtelep határát. Különösen, hogy a múltat kutatva és lakóit megismerve, a város 

eme déli szögletét is próbálnám bejárni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EMGE (Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület), régebben EGE, Európa egyik 

legnagyobb olyan intézménye volt, mely a mezőgazdaságból élők rétegének szerveződését 

segítette a termelés és értékesítés, önképzés és érdekképviselet stb. számos 

vonatkozásában. Eleinte a nagy és középbirtokokkal foglalkozott, de aztán fokozatosan 

átalakult a kisgazdákra összpontosító intézményhálóvá. Százezres tömegek 

megélhetésének volt biztos támasza. 103 éves volt, amikor a „párt” a Magyar Népi 

Szövetséget maga előtt tolva felszámoltatta.  Hamis vádak, névtelen szerzők hazug 

újságcikkei és személyes nyomásgyakorlás útján és nyomán omlott össze a romániai 

magyar érdekképviselet eme talán elsőnek célkeresztbe vett bástyája. Aztán jött a többi. 

De az EMGE emlékezete ismét mesélő kedvemet ingerli. Tudomásom szerint 

központi épülete a bevonuló szovjetek főhadiszállása lett. Történt, hogy édesapám, az 

EMGE ügvvezető-alelnöke, az üres épületben, hivatali íróasztalánál várta be a 

szovjeteket. Midőn az első szovjet tiszt belépett édesapám hivatali szobájába, legelőször 

az EMGE kirendeltségeket ábrázoló térkép kötötte le figyelmét számos színes 

zászlócskájával. Kérdően mutatott a háborús időkben gyanús látványra. A helyzet 

azonban rövidesen megoldódott. Apám barátságosan a falon függő térkép felé fordulva 

ennyit mondott: kolhozok.  

A derék katona arca felderült, majd apám vállát veregetve távozott. Volt-e szerepe 

ennek abban, hogy itt ütöttek tanyát? Nem tudhatom. De a történet élénken maradt meg 

emlékezetemben, úgy ahogy azt apám többször elmesélte. Mert ennek következményei is 

voltak.  

Ugyanis a Hitel folyóiratnak – a szüleim házában szerkesztett nemzetpolitikai 

szemlének – sok értékes dokumentumát az intézmény pincéjében rejtették el. Sajnos 

megsemmisült, talán az új beköltözők jóvoltából. Bár ez nem bizonyítható, mert 

ismeretesek ezzel ellentétes történetek, helyi „saját” erők közreműködéséről.  

Ez a kultúrtörténeti vesztesség jobban fájt apámnak minden anyagi jellegű 

háborús kárnál. 

A város megmenekülésének történetéről majd a Cserei (Vulcan) utcánál fogok 

mesélni.  

 
 

AZ EMGE MAJÁLIS UTCAI SZÉKHÁZA MA 
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Ha pedig a Majális utcába is betévedtünk, ne feledjük, hogy a Nobel-díjas – már 

Budapesten született – Békésy György felmenőinek családi fészke is itt volt a 43. szám 

alatt. Erről maga emlékezett így. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereteinket szűkítgetve a Görög templom utcára is vessünk egy pillantást. 

          Itt lakott Halmos György zongoraművész, konzervatóriumi tanár és a balra nyíló 

Szádeczky (Mărului) zsákutcában Virgil Salvanu idős építész, egykori ökölvívó bajnok, 

aki első nemzetközi sikerét Budapesten érte el még 1912-ben.  És itt élt fia Virgil Pavel 

Salvanu műépítész, magyar rokonok és az akkori ismerősök köreiben: Palika.  

 
 

A BÉKÉSY CSALÁD ŐSI FÉSZKE A MAJÁLIS UTCA 43. SZÁM 

 

 
 

A GÖRÖG TEMPLOM UTCÁBÓL NYÍLÓ SZÁDECZKY UTCA BEJÁRATA 
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Palika Kolozsváron számos nyomot hagyott hátra. Így a fellegváron álló, sokak 

szerint a szerencsétlen körülmények közt kivégzett, Stefan Ludwig Rothra is emlékeztető, 

vagy egy másik, a kommunizmus ellenes harc emlékét idéző alkotást. A város műemléki 

ügyeiben történt döntések egyik irányítójaként is ismeri a helyi emlékezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eme promenádot igénylő gondolatok után végre térjünk vissza legszigorúbb 

földrajzi kereteink közé.  

Az az EMGE-ház a Zrínyi (ma is) utca sarkán, évtizedek után Magyarország 

Konzulátusának otthona lett. Innen utasította ki a hegyek géniusza – 48 órás terminust 

adva – az akkori konzult (Alföldy Lászlót) és kíséretét 1988. június 27-én, a Budapesten 

lezajlott emlékezetes falurombolás elleni tüntetés nyomán. Amikor a rendszerváltás után 

1997-ben újra megnyitották, már nem itt, hanem a Fő téren (Pţa. Unirii 23.) kapott 

elhelyezést. 

Diákkoromban ebben a 

sarokházban lakott az 1969-ben 

elhunyt Kandray Géza, a kiváló 

pedagógus és tankönyvíró. 

Rendkívüli pedagógiai képes-

ségeit magam ismerhettem meg. 

A tőle kapott tanácsokat a 

matematika félelmetes érett-

ségije előtti napon és éjszakán 

majdnem egész osztályunknak 

én adtam át, és teljes volt a siker. 

De az idők folyamán más 

érdekes és fontos lakói is voltak 

ennek a háznak.  

Nagy Major Gábor doktor barátom is beszámolt feltörő emlékeiről, és így sikerült 

tisztázni a sokat látott épület történetéből néhány más részletet. 

Ugyanis megtudhattam, hogy bár szülőháza – a Tusa nagyszülői ház – az Attila út 

30. szám alatt volt és 1943-tól 1952-ig itt is lakott szüleivel, de később az EMGE házban 

kaptak lakást.   

  
SALVANU „PALIKA” IDŐS KORÁBAN ALKOTÁSAIVAL 

 

 

A FŐ TÉR 23. SZÁM A MAGYAR 

KONZULÁTUS 
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Édesapja, dr. Nagy Miklós szorosan kapcsolódik családom történetéhez, és alakja 

úgy maradt meg emlékezetemben, mint a becsület, hűség és férfiasság, ugyanakkor a 

családszeretet példaképe.  

Mint az EMGE egyik legkiválóbb szakembere, édesapámmal vállvetve dolgoztak 

közös szép és a háború után aztán romba döntött terveikért. 

De az ezt követő időkben sem adta fel, és szakmai tekintélye egyre növekedvén, 

végül az akkori lehetőségek szerint sikerült kamatoztatnia tudását. A legfontosabbnak azt 

tartom, hogy szakmai vonalon ő volt az, aki még ezekben a mindet ellehetetlenítő időkben 

is átmentette munkájában az EMGE szellemiségét.  

Halála nagy veszteség volt, hiszen a magyar mezőgazdász értelmiség egyik 

legkiemelkedőbb alakját gyászolhatta személyében. A róla megjelent emlékkönyvben 

magam is leróttam tiszteletemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És itt élt Csomós János a mezőgazdász, híres 

vadász, néha-néha előforduló vadas ebédeink 

biztosítéka, feleségével, a mindenkit ismerő kedves 

Sárika nénivel, aki hosszú lelógó fülbevalójával maradt 

meg gyermeki emlékezetemben, mint számomra 

megmagyarázhatatlan rejtély: miként bírhat el egy 

fülcimpa ekkora súlyt? Nagy Miklós fiában, orvos-költő 

barátomban, Nagy Major Gáborban is szép emlékeket 

hagyott ez a kedves életvidám, természetszerető ember, 

aki olykor vadászni is magával vitte. 

 Sajnos csak ez az igen gyenge felvételem maradt 

meg róla. 

A ház lakója volt még egy időben a másik kiváló 

mezőgazdasági szakíró és EMGE igazgató, Török 

Bálint (1887–1956). 

 

 

 

 
DR. NAGY MIKLÓS 

1913–1988 

1988 

 

 

 
CSOMÓS JÁNOS 

(?) 

 
 

NAGY MIKLÓS FELSZÓLALÁSA AZ EMGE EGYIK 

KÖZGYŰLÉSÉN, 

MELLETTE A GAZDÁK KÉPVISELŐJE ÉS 

SZÁSZ ISTVÁN ÜV. ALELNÖK. 
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Ez az utcasarok is a város történetének egyik szomorú pillanatát idézi 

emlékezetembe, de éppen egy örömteli találkozás kapcsán. 

           Gyermekkorom szeretett „Doktorbácsija”, a Purjesz-rajongó (a Házsongárban 

nyugvó híres kolozsvári orvosprofesszor) Kappel Izidor volt.  

„Doktorbácsi” a Tisztviselőtelepen számos gyermeknek volt gyógyítója. Kalap, 

sétabot és kedvesen érdes, megnyugtató hang. Köztisztelet, sőt szeretet övezte. Rendelője 

a Fő téren volt, talán az 5. szám alatt, amely az édesanyám által berendezett Erdélyi 

Körnek, a Hitel 1940 után felduzzadt csoportjának és az Erdélyi Pártnak is otthont adott.  

A német megszállást (1944. március 19.) követő deportálások során szüleim 

megdöbbenéssel hallották, hogy kedves orvosunkat és barátjukat elhurcolták. Én is 

emlékszem erre. Nagyon megijesztett a gyermeki mivoltomban számomra felfoghatatlan 

eset, mert nagyon ragaszkodtam hozzá. Utóbb mesélték el a kiszabadítására tett hiábavaló 

próbálkozásaikat, mert közben a téglagyárból már tovább vitték. Aztán a front 

elválasztott Kolozsváron dolgozó édesapámtól, és mi nagyszüleimnél ragadtunk. A 

hazatérés után ezen a helyen, az Attila út és a Zrínyi utca kereszteződésében 

édesanyámmal hazafelé sétálván, váratlanul szembe találkoztunk Doktor bácsival. Azt a 

könnyes összeborulást soha nem felejtem el. És ezután vasárnaponként a 

legnyomorúságosabb időkben is gyakori ebédvendégünk volt. Szüleimmel és 

nagyszüleimmel folytatott beszélgetéseit kíváncsian hallgattam. Jól megjegyeztem 

megmenekülése történetéből azt a részletet, mely szerint, amikor a munkaképes és arra 

alkalmatlan áldozatokat válogatták, miként húzta ki magát és haladt el dagadó mellkassal 

az elosztók előtt. Így került a munkára alkalmasak, és általa az utóbb részben 

megmenekültek közé. 

Mielőtt elkezdenénk sétánkat a Zrínyi utcában, vessünk egy pillantást a 

Györgyfalvi útnak a Zrínyi utca kezdetéhez közeli, az Alkony (Mihail Veliciu) utcával 

szemben levő páros oldalára. Az itt álló házak egyikében lakott egy nagyszerű ember, a 

kivételes képességű autodidakta, Bágyuj Lajos építészmester, restaurátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A GYÖRGYFALVI ÚT 22–26. SZÁMÚ HÁZAK EGYIKÉBEN LAKOTT 

BÁGYUJ LAJOS AZ AUTODIDAKTA MŰEMLÉKMENTŐ 
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Egyetemről történt exmatrikulálásom éveiben volt alkalmam az ő munkatelepén 

(şantier) dolgozni a Farkas utcai templom és a Szent Mihály-templom ablakainak a 

restaurálásán. Hallatlan elkötelezettségű, hitelességre törekvő és bátor szakembert 

tiszteltem benne. Pedig csupán egy budapesti építész tanfolyam volt a háta mögött, arról 

is elvesztek az iratok. Márton Áron és Entz Géza barátságát vagy Balogh Jolán 

szimpátiáját bírta, de a bukaresti műemlék szakemberek nagyrabecsülését is élvezte, 

amiről személyesen volt alkalmam többször is meggyőződni. 

Amikor a saját ötlete alapján, egy vasbeton gyűrűvel fogták össze a Szent Mihály-

templom szentélyének – addig hevenyészett vasrudakkal összetartott – kifelé dőlő falait, 

az állványzat lebontásakor ő állt a központi zárókő alá, 

mondván, hogy amennyiben tévedett ő legyen annak 

áldozata. Nem tévedett!  

Tőle hallhattuk nagy titokban, hogy midőn a 

máramarosi fatemplomokat restaurálta, a begyűjtött 

mesterjegyek kalotaszegi ácsok keze nyomát jelezték.  

Édesapám és Márton Áron között a kapcsolatot 

ő biztosította, mert számára a restaurálás vezetése 

lehetőséget adott a gyulafehérvári elzártságában élő 

püspökkel való rendszeres találkozásokra. Nagyszüleim 

vaslakodalmára vele küldött Márton Áron misebort. 

Aztán tőle tudtam meg tíz év után, hogy az 

egyetemi káderesem miként bújt meg a tiszafa 

bokorban (ahol most a M.  Á. szobor áll) és leste 

munkámat, mert nem akarták elhinni, hogy 

rehabilitálásom érdekében fizikai munkát vállaltam, 

sőt élmunkás vagyok. Így lehettem mégis orvos. 

 

 

 

A Zrínyi utca Györgyfalvi úti végétől indulva, a baloldalon, a Szondy (Anatole 

France) utca halad délnek felfelé. Egykor Hegedűs utcának is nevezték. 

 

Az utcával 

kapcsolatos infor-

mációk több részle-

tét, a 40. szám 

egykori lakója, a 

Százak Tanácsának 

tagja, EMKE elnök 

Széman Pétertől kap-

hattam meg.  

 

 

 

 

 

A 38. szám alatti házban Mózes András református teológiai tanár lakott, kinek fia 

a jeles kolozsvári irodalomtörténész Mózes Huba 1993-tól a Miskolci Egyetem 

docenseként dolgozott tovább Magyarországon. Felesége és kiváló munkatársa, Kabán 

Annamária sajnos elhunyt. 

 
BALOGH JOLÁN  

ÉS BÁGYUJ LAJOS 

 

 
A SZONDY UTCA 40. SZÁM,  

SZÉMAN PÉTERÉK PORTÁJA 
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 Leányfalui kiállítás és irodalmi est rendezvényemnek, az Erdélyi Művészek 

Leányfalu sorozatnak vendégei is voltak egy igen komoly Dsida Jenő műsorral. 

 

          

  Itt a 35. szám alatt volt háza a városszerte tisztelt Zilahi József doktornak, az 

ortopéd traumatológus főorvos-konferenciárnak is, aki nagyjából a Fazekas János 

professzor időszakában praktizált. 

 

De itt lakott a 26. szám alatt a világhírre jutott Károlyi Béla (Öcsi) és felesége, a 

román és amerikai olimpiai bajnokok sorát felnevelő edzőpáros.   

Ez a rendkívüli tehetségű házaspár a 

világ két végén, két civilizációs környezetben, 

diktatúrában és szabadságban is bizonyított. 

        Sajnos   úgy    hírlik, az    Egyesült 

Államokban    mostanában    zárták    be 

„edzőfarmjukat” a tőlük teljesen független 

metoo-őrület hullámainak következményeként.  

Ama „szabad világ” is hamar és sokat 

változott. 

 

 

Most pedig Széman Pétert 

idézem:   

„A Waldorf óvoda helyén (14. 

szám) lakott Marcella Edit, az 

édesapjáé, Marcella bácsié volt az 

egykori Edison mozi, amelyből Vörös 

Csillag lett a Párizs utcában, de mi csak 

egyszerűen dupla-bolhásnak hívtuk.  

(Tudomásom szerint a bolhás mozi címet a vasúti műhelyek mellett működő (Auróra?) mozi 

érdemelte ki).  

A 18. szám alatt lakott Berkovits bácsi, a Berko, később Feleacul cukorkagyár (volt) 

tulajdonosa.  A családját 44-ben elvesztette, úgy tudom őt a cigány takarítónője mentette meg, 

akit aztán elvett feleségül. 

 
A SZONDY UTCA 14. MARCELLA BÁCSI HÁZA 

MA 

 
 KÁROLYIÉK HÁZA A 26. SZÁM ALATT 

 
 A 35. SZÁM, ZILAHI JÓZSEF  

DOKTOR LAKHELYE VOLT. 

 
MÓZES HUBÁÉK HÁZA A 38. SZÁM 
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A győzedelmes »cucializmus« elvett tőle mindent, csak a házat hagyta meg, és a 

személygépkocsiját (Opel Kadet), 

amivel taxizni próbált, addig amig be 

nem szüntették a magántaxikat. 

 Ezután adta ki az ONT-n 

keresztül igényesebb turistáknak a 

házat, ő a feleségével a személyzeti 

lakásba költözött.  

Így örvendhettünk mi, kamaszok 

annak, hogy a közös román-francia 

film forgatása alkalmával nála lakott 

Sydney Chaplin, és őt látogatta meg 

többször is Jean Marais, egy akkor nagy 

szenzációnak számitó 16-os Renaulton. 

(A film címe: Șapte băieți și o 

ștrengăriță”. Forgatás 1966, bemutató 

1967.) (…) Kultúrtörténeti adalék: az utca Györgyfalvi út felé eső sarkán volt a »Májer Grill«, 

valamikor kis kerttel rendelkezett, ahol kint 3-4 kockás abrosszal leterített asztal is volt, ahova 

a kocsmából lehetett átmenni, de volt egy ajtaja a Szondi utcára is. Miután államosították, az 

egyik szobát meghagyták Mayer bácsiéknak lakásul, a kiskocsmából – a kor szellemének 

megfelelően – talponálló lett, ahová a Györgyfalvi út aljának cigányzenészei (és könnyűvérű 

hölgyei) jártak, de előfordultak itt a környéken lakó írókból és költőkből is néha.  

A 2. vagy inkább 4. szám alatt lakott a híres-hírhedt Kukumáj, akivel a gyerekeket így 

ijesztgették: »ha nem vagy jó, elvisz Kukumáj«.”  

És ebben az utcában 

lakott felejthetetlen torna-

tanárunk, Boldis László 

(aki nem szól rám 

valahonnan fentről, ha 

elárulom másik nevét is, 

ugyanis a diákok Hintásnak 

nevezték), amúgy pedig 

Károlyi Bélának, az egykori 

kalapácsvetőnek ő volt 

iskolai edzője az Ady-Şincai 

liceumban.  Feleségét rajz-

tanárnő és festőművészként 

is ismerték. 

 

Boldis tanár úr idejében még labdarugó mérkőzések voltak a később Raluca Ripan 

által elvett iskolaudvaron. Ma is orromban van a tornaórák előtt és után beszippantható 

öltözői szagok kavalkádja. Mint cingár kamaszok, önvédelmi tervektől ösztönözve, Sinkó 

Zoltánnal, kebel barátommal jelentkeztünk nála boksz oktatásra. Gondolom befelé 

mosolyogva, kesztyűt adott és azt mondta próbáljuk csak ki. 

Rövidesen mindketten vérző orral álltunk egymással szemben. Soha többé nem 

próbálkoztunk az önvédelem eme veszélyes üzemével.   

Akkor építettek oda diákotthont, amikor Kolozsváron még alig épült valami és a 

város tele volt beépítetlen, erre alkalmas területekkel. Nekik azonban a kollégiumunk, 

(pardon) a magyar iskola udvara kellett. 

Az iskolától így elválasztott tornaterem azonban tovább működött.   

 
 

ITT ÁLLT VALAHOL A KÖRNYÉK GYERMEKEI ÁLTAL 

RETTEGETT KUKUMÁJ LAKHELYE 

 
 

A 18. SZÁM ALATT MA EZ AZ ÉPÜLET ÁLL 
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A Zrínyi utcán nyugat felé haladván, a baloldalon lakott a Borbáth család. A 

tekintélyes családfő, Borbáth Samu jogász – családi jó ismerős – nevét sokat hallottam 

emlegetni. Az Ellenzék című nagy hagyományú lap alelnöke is volt. 1949-ben halt meg. 

Három fia, Áron, András és Imre ismert alakjai voltak nemzedékünknek. Áron, a 

„rettenthetetlen” sí-monitor, geológus, a teleket Brassó Pojánán síoktatással töltötte, és a 

pályán kívüli erdei sízéseiről (komoly lábtörés sem rettentette el) keringtek legendák. 

Végtelenül kedves ember, segítőkész barát volt. Andrást, a Magyar Opera balettművészét 

ez egész város ismerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy ideig (1953–63)  itt lakott a Tömöry család. Tömöry Péter költő, író, műfordító, 

dramaturg és színházi rendező még dolgozik. Talán a Zrínyi utca hatása, hogy ő is 

rendelkezett síedzői és oktatói oklevéllel. Közös téli élményeink és szlovákiai havas hegyi 

esteken lefolyt beszélgetéseink emlékezetesek. Mint előbb már említettem, később a 

Balassa utcába költöztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A BORBÁTH CSALÁD EGYKORI ZRÍNYI UTCAI LAKHELYE 

 MA HELYREÁLLÍTVA 

  
 

AZ ANONYMUS UTCA BEJÁRATA MA 
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A Zrínyi utcában nyugat felé haladva nyílik az Anonymus (Ion Vidu) kis 

zsákutcácska.  Nos, ebben lakott az orgonaművész, valamint karnagy Benedek Kálmán és 

felesége – matematikatanárnő – kedves osztálytársunk, Benedek Zoltán szülei. 

 De itt lakott Kőmíves Nagy Lajos dramaturg, rendező és a Marosvásárhelyi 

Színművészeti Főiskola tanára, több művész generáció nevelője.  

Felesége, a hírneves Tessitori Nóra előadó és szavalóművész, beszédtechnika-

tanár, a Színművészeti Főiskola kolozsvári korszakában itt tanított, majd a 

szatmárnémeti Harag György társulatnak is volt tanára, akinek több erdélyi költő írt 

verseket. Nóra néni lobogó hajával és extrém öltözetével a város jellegzetes alakja volt. 

Velük lakott nővére Adrienne is. Linzmayer Erzsébet szerint egy időben laktak a Ferencz 

József püspök (Delavrancea) utca környékén is. Ezt Nánó Csaba is megerősíti írásaiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aztán hosszú éveken át élt itt a nagyszerű barát és média szakember, filmrendező, 

politikus Csép Sándor is, aki a velem, kolozsvári rövid „állásbitorlásom” idején, az 

alkoholizmusról készített filmsorozata miatt – minthogy közben elhagytuk Romániát – 

majdnem állásával fizetett, s akivel a megboldogult Áldás Népesség Mozgalmat próbáltuk 

életben tartani.   

Csép Sándor felesége, Albert Júlia színművésznő, mint első kolozsvári 

könyvbemutatóm művész fellépője, a számomra felejthetetlen rendezvényen verseim 

szavalásával nyújtott baráti segítségével kötelezett hálára. 

 Minthogy számomra valóságos tanmese, nem tudom elhallgatni, hogy a közben 

elhalt Áldás Népesség Mozgalomban rám bízott csoportból (Család és egészségügy) 

megmaradt egyetlen hatgyermekes székely – nemzetközi jogosítványokkal rendelkező – 

kamionsofőr Szabó Ernő. Ő máig küldi leveleit utazásaiból, s hol a Louvre csodáiról, hol 

a Scaláról mesél, vagy éppen Orwell sírjáról hoz préselt virágot. Valamennyi gyermeke 

egyetemet végzett, leveleit ki lehetne adni. Annak idején, a kezdetekkor, szerényen 

kopogtatott be a Félix fürdőn tartott többnapos konferencia keretében rendezett alakuló 

csoportgyűlésünkre és kérte, hogy fogadjuk be, segíteni szeretne.  Aztán 2002, a 

kormányváltás után, a támogatás megszűntét követen, a követők is elfogytak. Csak ő 

maradt mellettem a mai napig. És most is segíteni akar. A kolozsvári HITEL folyóiratot 

szerkesztő Albrecht Dezső szavai jutnak eszembe. Mint írta, szerte Erdélyben vannak 

pompás áldozatkész magyarok. Belőlük kellene létrejöjjön az új nemesség. Akkor ezért 

rendiséggel, sőt ennél rosszabbal is vádolták. Ernő elkötelezettsége erre emlékeztet 

valahányszor leveleit olvasom. 

 
 

KŐMÍVES NAGY LAJOS ÉS FELESÉGE, TESSITORI NÓRA 
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A Tisztviselőtelep emlékét is őrző múzeum a Hitel Múzeum-Galéria – a koromra 

való tekintettel elkerülhetetlenül éppen most alapítvánnyal is megerősített – színhelyének 

látogatója, lelkes híve. Ilyen is van.  

 

Ebben a házban lakott egy időben Jakobi Antal és felesége Varró Margit, sőt 

mielőtt a Ferencz József (Delavrancea) utcába nem költöztek, Gheorghe Zbârcea és 

felesége Bodó Anna is.  

 

 

 

Az utca 

jobb oldalát az 

egykori Magyar 

Nemzeti Színház 

díszletraktára zár-

ja.  

Az épület a 

színház részeként, 

annak stílusában 

épült.  

 

Itt torkollik 

szinte közösen a 

Vörösmarty (Bra-

şov), és Zrínyi utca 

a Tordai útba. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CSÉP SÁNDOR ÉS ALBERT JÚLIA 

 

 
 

A SZÍNHÁZI DISZLETRAKTÁR 
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Ha a Zrínyi utca másik sarkára tekintünk, szépséges Kós Károly ház után, a 

színház díszlet raktárával szemben áll az első Szász családi ház, nagyapám tornyos villája. 

Ez a ház tulajdonképpen már a Vörösmarty utca 1. szám. A későbbiekben szomorú 

tapasztalatként sorakozik majd a Szász testvérek egytől egyig idegen tulajdonba került, 

egymástól nem nagy távolságra levő négy családi háza.  

A Vörösmarty utca 1. szám – édesapám kamasz és ifjúkorának színhelye – a század 

elején épült, azután, hogy 1902-ben nagyapámat, mint Magyar Királyi Jószágkormányzót 

Kolozsvárra helyezték.  Apám még csak 3 éves, és haláláig a város szerelmese maradt. A 

pályáját segédmunkásként végző egyetemi tanár, szabadidejében az idegenvezetésben 

lelte nagy örömét. Öreg barátjának, Kelemen Lajosnak próbált némileg a nyomdokaiba 

lépni. 

Néhány történet erejéig nem csupán a személyes érintettség miatt iktatok be egy 

újabb megállót és gondolatban folytatott kitérőt. Aki jó zenei memóriával bír, ismét idézze 

fel az említett zenemű promenádjának valamely változatát. 

Nagyapámék e villa felépülésig az Eötvös utca 6. szám alatt laktak. Apám 

emlékiratából tudtam meg, hogy a házat megvették és az emeleti részét lakták, de irodája 

is itt volt. A földszinten Gáll családba nősült Kun Béla, a Kolozsvári Munkásbiztosító 

Pénztár tisztviselője, felesége és ő is gyakran játszottak el kisfiú édesapámmal. 

 Ez akkortájt volt, amikor az az ismert eset történt, amelyről Kós Károly – ezért is 

betiltott – Hármas Könyvében beszámolt. Ugyanis Kun Béla sztánai látogatása 

alkalmából egy Móricz könyvhöz készült illusztrációt eltulajdonított.  

Ki hihette volna akkor, amikor atyámat a hintában lökdöste, hogy történelmünk 

egyik meghatározó korszakának lesz – máig a viták középpontjában álló –, de 

mindenképpen sötét és meghatározó figurája, a Trianon felé vezető hosszú út 

célegyenesének egyik fontos szereplője. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vörösmarty utca 1. szám sokat mesélhetne, de szavait lakói már nem értenék. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DÉZSMA UTCA 5. SZÁM MA,  

 

 
APÁM FELJEGYZÉSEINEK 

FELDOLGOZÁSA KÖZBEN 

DERÜLT KI, HOGY AZ EÖTVÖS 

UTCA 6. SZÁM ALATT LAKTAK. 

NAGYAPÁM EZT AZ EMELETES 

HÁZAT VETTE MEG, S AZ 

EMELETI TRAKTUST LAKTÁK, 

DE ITT VOLTAK IRODÁI IS. 

A HÁZ HELYÉN MA EGY 

ROMÁN ISKOLA NAGY 

ÉPÜLETE ÁLL. 
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 A villával összefüggésben számomra legérdekesebb a történész, színmű- és 

forgatókönyvíró Asztalos Miklós személye, aki apám gyermekkori és legközelebbi barátja 

lévén, diákként napjainak nagy részét náluk töltötte. Birodalmuk a toronyszoba volt.  

 

          Játékaikból többet ma is 

megtekinthetnek Leányfalun, a 

Hitel Múzeum-Galériában.  

Ő és későbbi felesége a 

zenetanárnő Kócsy Böske 

élethosszig tartó barátja maradt 

családunknak.  

Asztalos Miklós sze- 

mélyének emlékét jelentő-

ségéhez képest olyan mél-

tánytalan csend övezi, hogy kissé 

bővebben foglalkozom vele.  

Miklós bácsi történészi 

munkáit nagyon nagyra 

becsülöm, s fáj, hogy az 

anyaország ifjú történészei nem 

ismerhették meg valódi értékén, 

mert oktatóik valamiért mellőzni 

szeretik szellemiségét, amely az 

erdélyi történelmet fontos-

ságának megfelelően és a magyar 

történelem szerves részeként 

ábrázolja. 

 

Hagyatékának egy ifjúkori kisebb része a múzeumomban van. Így pl. első írásai, 

az általa szerkesztett kézzel írott diákújság stb. A 

kolozsvári Szabadság oldalain leírtam a Roska 

professzorral kapcsolatos egykori szomorú meg-

hurcoltatását és a régi kolozsváriak egy része 

fájdalmas bizalmatlanságának történetét. Az 

emberek közül sokan már akkor szívesebben hittek 

a negatív híreknek, mint annak, amit látnak. Ma 

ezeket „hírértékű” híreknek nevezik. 

Nem sokan tudják, hogy a frontot előbb 

megjárt fiatalember a Székely hadosztály csucsai 

harcainak is részese volt, aztán tanulmányait már az 

anyaországban folytatta, s később nyugati 

egyetemeken egészítette ki.  

Budapesten futott be karriert, nem csupán 

mint történész, de mint színműíró is, akinek 

darabjait a főváros és a vidék színházai mellett 

külföldön sokat és folyamatosan játszották. Számos 

filmforgatókönyvet írt. Az Alterego című művéből 

készült film a velencei biennálén díjnyertes 

alkotásként aratott nagy külhoni sikereket.  

 
 

ASZTALOS MIKLÓS  

1899 – 1986 

 
 

BIRODALMUK A TORONYSZOBA VOLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRODALMUK A TORONYSZOBA VOLT 
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Történelmi munkái Erdély történetét az összmagyar történelmen belül súlyának 

megfelelően ábrázolják és forrásanyagot biztosítanak, mikor a „merjünk kicsik lenni” 

szelleme ellen éppen az erdélyi fejedelemség diplomáciai, hadi vagy kultúrtörténeti 

sikereit hozom fel ellenpéldának. 

A háború után Körösladányba telepítették ki őket. Nem véletlen, hogy a ladányiak 

befogadták, megszerették mindkettőjüket. A színházi ember még színjátszó csoportot is 

szervezett. Ma a helyi művelődési ház az ő nevét viseli. Száműzetését csodálatosan 

változtatta szolgálattá. Próféta lett új hazájában.  

Történészi munkásságát mindenkinek érdemes megismerni.  

És ne feledjük, szárnybontogatásai abból a Tordai út felé néző kis toronyból 

indultak, ahova még Székelyudvarhelyen folytatott tanulmányai szüneteiben is hűségesen 

visszajárt. 

Apám emlékiratát gépelgetve olvasom Miklós bácsi – „Náci” – kamasz korának 

kedvesnél kedvesebb epizódjait. Már akkor is kilógott a sorból tehetsége és ötletessége 

révén, csupán mint iskolai diák nem szeretett tanulni. Így került Székelyudvarhelyre, de 

a Vörösmarty utcába, a Telepi Társaságba (vagy Telep Helikonba) folyamatosan 

visszatért.  

Kapcsolatunk Körösladánnyal halálukig megmaradt. Emlékük ápolását nyomon 

követtem. 

Feleségére, a fiatalkori Böske nénire nem emlékezhetek, de szép leány lehetett, 

hiszen Dsida Jenő, aki, amint egyébként láttuk, a Tisztviselőtelepet igen kedvelte, Kócsy 

Bözsinek – Asztalos Miklóssal 1931-ben kötött házassága előtt – néhány évig hódolója volt. 

Hozzá szépséges szonettet és verset írt, levelezésük irodalomtörténeti érdekesség.  

 

Prózai szövegem egyhangúságát feloldandó, talán érdekes lehet e versekkel is 

megismerkedni,  

Ez első egy szonett, a második egy rövidke hódoló, szerelmes vallomás. 

 

 

KÓCSY BÖSKÉNEK  

 

E délelőttön, mint a renyhe, holt só 

olvad fel ringó tengerek vizében, 

úgy oldódok fel én e versben éppen 

és gonddal mondom: tán ez az utolsó. 

  

Ki tudja, mért: mostanában csak olcsó 

igéim vannak, árnak ellenében 

nem úszom már, hajam utálva tépem... 

S fülledt estéken rémít a koporsó. 

  

Ó, csak bár egyszer lenne boldog estünk, 

vagy hajnalunk, mely minden titkot elles 

az istenektől, forró és szerelmes 

  

vággyal keresnők: hol lehet elesnünk? 

S hol a füvek zöld máglya-lángja repdes, 

halk sercegéssel égne el a testünk. 

 

                                     1929. július 1. 

 
 

DSIDA JENŐ 1907 – 1938 

 



24 

 

AJÁNDÉK 

 

Vers helyett szívesen szőnék ma 

apró szőnyeget puha gyapjúból szobádba  

pompás Perzsia száz mesés színével.   

Tiszta ágyad elé lopnám be este:  

lompos kiskutyaként füleljen onnan  

alvó szád pihegő lélegzetére.   

Reggelente, mikor lelépsz az ágyról 

s lenge inged alatt tüzelve borzong  

álmos tested a hűvöses homályban,  

tennéd rá puha lábadat mezítlen.   

S míg csiklandva becézi bársonybolyha  

zsenge talpadat és meleg bokádat,   

bágyadtan bizseregve énreám  

és szomjasan tapadó szájamra gondolj!   

 

                  1930. szeptember 7. 

 

 

 

De vissza a Vörösmarty utca 1. számhoz, és emlékezzünk e ház lakóira is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint már említettem nagyapám, szövérdi Szász István jószágkormányzói 

kinevezése után 1902-ben került Kolozsvárra, és lett egész családjával a város hű polgára, 

elkötelezett adományozója. Három gyermekének sorsa egész életükre Kolozsvárhoz 

kötődött, valóban itt éltek és haltak. 

 
 

VÖRÖSMARTY UTCA 1. SZÁM, A NAGYATYAI HÁZ MA 
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Ő maga az új Nemzeti Színház 

építésének egyik nagy adakozója volt. Már 

az indulástól állandó páholya volt, s apám 

gyermekkorának örök emléke maradt 

megannyi színházi élmény, sőt mi több, 

édesanyámat így ismerhette meg. De erről 

majd szülőházamhoz érkezvén, a Cserei 

(Vulcan) utcában szólunk. 

Nagyapám, az egyházmegyei 

főgondnok, a református szeretetotthon 

fenntartója és a kollégiumnak is jeles 

támogatója (Mesélték pl., hogy egy nagy 

károkat okozó hatalmas vihar után újra 

üvegeztette az akkor még új, Petőfi utcai 

épület ablakait). 1912-ben befejezett 

kolozsvári villájában lakott egészen addig, 

míg a Trianont követő földreform meg nem 

fosztotta dezméri nagy birtokától. Ezután a 

megmaradt kisebb pusztakamarás-novolyi 

családi kúriába vonult vissza, s a kolozsvári 

házat legnagyobb gyermeke Erzsébet, Faragó Pálné örökölte.  

Dédunokája az utolsó házrészt most adta el és távozott Írországba ott élő 

leányához. Ezzel zárult a Szász-villák közös története, amelyekről, ha megérkezünk a 

helyszínekre, még beszélünk. 

A ház Zrinyi utcai falán, hacsak az új tulajdonos le nem parancsolja onnan, 

kétnyelvű táblát olvashatnak. A tábla nagynéném férjének, Faragó Pálnak állít emléket. 

Faragó Pál Románia első olimpiai bajnoka volt. Nem a stadionok gyepén vagy salakján és 

nem a medencék vizében, hanem a művészi sakkban, vagyis a sakkvégjáték feladvány 

készítésben. 1936-ban a müncheni sakkolimpián aranyérmet nyert. Teljesítményét a 

háború utáni első olimpián megismételte volna, de itt neki, sok szakember 

megrökönyödésére, csak a bronz jutott. Jó barátja, a szovjet nagymester Lilienthal 

levélben vigasztalta és magyarázta el, hogyha szovjet színekben indul, akkor minden 

kétséget kizáróan ő lett volna az aranyérmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

IDŐS SZÖVÉRDI SZÁSZ ISTVÁN 

JÓSZÁGKORMÁNYZÓ 

1865 – 1934 

 

 
 

FARAGÓ PÁL  1886 – 1870 

 
 

A SZÁSZ-VILLA ÉSZAKI FRONTJA 

AZ EMLÉKTÁBLÁVAL 
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 Pali bácsi városszerte ismert 

alakjáról is van kedves történetem. Kis, 

bőrből való kézi sakktábláját elmerülten 

nézegetve, járta a várost hű sétabotjával. 

Elmélyült gondolatai közepette, az akkor 

még nem túl sűrű forgalomban az átjárókra 

nem nagyon figyelt. Egyszer egy átkelése 

közben hatalmas teherautó állt meg mellette 

csikorogva. Arra készült, hogy durva 

szavakkal illetik, de nem ez történt. A 

magasan ülő gépkocsivezető mély tisztelettel 

üdvözölte és nyugtatta meg. Minő szerencse, 

mondta, hogy a sakkozás egy ilyen óriását 

nem ütöttem el. Faragó Pál a Házsongárd 

főútján, néhány méterre Kós Károlytól, a 

Szász családi kriptában alussza álmát, 

melyet a sírbolt háromszori feldúlásával 

zavartak meg. Profi, helyismerettel 

rendelkező kincskereső sírrabló-maffia nem 

ismétel. Más célra inkább gondolhatunk. 

Románia első olimpiai bajnokának ma is a tragikus véget ért Iosif Sârbut, az 1952-

es Helsinkiben rendezett Olimpia győztes sportlövőjét tekinti. Testvére a hetvenes-

nyolcvanas években a kolozsvári pszichiátriai klinika professzornője, Sârbu Aurélia, a 

kor céljainak megfelelően rövidre szabott, de felejthetetlen kolozsvári szakmai éveim alatt 

korrekt főnöknőm volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házban élt önállósodásáig nagybátyám, Szász Ferenc, Kolozs vármegye későbbi 

alispánja, és mint arról már szóltam, édesapám dr. Szász István, de róluk is a Cserei utcai 

helyszíneken mesélek. 

Most vessünk néhány pillantást a nagyatyai ház szomszédságára.  

 
 

A SZÁSZ CSALÁDI KRIPTA 

 
 

APÁM 18 ÉVESEN ÉRETTSÉGI UTÁN, 

FRONT ELŐTT 

 

 
 

A TORONYSZOBA 15 ÉVES GAZDÁJA 

 SZÁSZ ISTVÁN  
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A túloldalon, a Tordai úttal alkotott sarkon volt az a magas kőfallal körülvett villa, 

amelyben a háború alatt német konzulátus működött, de később kisiskolás éveimben 

számunkra inkább arról volt nevezetes, hogy a hazafelé tartó diákok a sarokbástyaszerű 

kőfal felett díszelgő olajfa terméseit botok feldobálásával kényszerítették aláhullani, s 

onnan felszedve vidáman eszegettük a sterilnek nem mondható, oltással felérő, ellenálló 

képességünket így fokozó bogyókat. Azelőtt onnan a büszke birodalmi sas pillantott alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellette balról a Vörösmarty 4. szám alatt félig kész emeletes téglaépület állt (ma 

végleges állapotában diákotthon), melyben nagyokat játszottam a szomszédos, nevezetes 

Kozma-villában nagyszüleinél lakó, megárvult, legősibb barátommal, Katz Palival, a 

MOGYE-ről még a tisztán magyar nyelvű oktatás idején velem együtt exmatrikulált, s 

ezért szintén később végző kiváló hallgatójával, a zilahi kórház majdani igazgatójával, a 

83 éves koráig aktív, neves neurológussal, ama „régi típusú”, hivatásának élő 

orvosgeneráció képviselőjével.  

A mesék hangulatát idéző, és gyümölcsösével gyermekkorom emlékeit gazdagító 

Kozma-villa nagyasszonya Szabóné Kozma Róza néni kolozsvári pályám egyik első 

kedves betege volt. 

 
 

TORDAI ÚT 29. A NÉMET HÁZ, MA MÁR OLAJFA ÉS BIRODALMI SAS NÉLKÜL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DR KATZ PÁL AKKORIBAN 
 

JÁTSZADOZÁSAINK EGYKORI SZÍNHELYE  

MAI BEFEJEZETT ÁLLAPOTÁBAN 
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Leánya „Kicsi Rózsi” vagy „Dódi” is a „szegellet” kihagyhatatlan alakja volt. A villa 

másik részét húga, Haris Emilné „Uci” néni  lakta férjével, Pali barátom nagyatyjával. 

 

Palival óriási játszásokat folytatunk a szomszédos félbemaradt emeletes épületben. 

Akkor még nem sejtjük, hogy sorsunk egy életen át hol közelről, hol távolról, de összeköt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De szemben a nagyatyai Szász házban lakó unokatestvéremmel, Kolumbán Palival, 

Faragó Pál unokájával és olykor a náluk koszt kvártélyban levő Jára Egonnal is sokszor 

vagyunk együtt. Pali öcsém-bátyám (mert bár unokaöcsém, de két ével nagyobb nálam) 

aztán szintén a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen végez – országelsőként – és utána 

ebben a városban éli le egész életét, mint a vérközpont főorvosa. 

Faragtó Pál és Erzsébet nagynéném igen élénk kulturális és társadalmi életet éltek. 

A ház vezetését azonban nem a sakkfigurái szemlélésében és furfangos ötleteinek 

kidolgozásában elmerült olimpiai bajnok, hanem nagynéném vezette, aki a hatalmas 

konyhában, még a legnehezebb időkben is csodával határosan állította elő a maguk és 

náluk lakó unokájuk meg osztálytársa Iara Egon (később aztán húga, Erika) ellátáshoz 

szükségeseket.   

Az opera, színház és koncertek látogatása mellett, a Kispiacnak is felkent ismerője 

és az alkudozás nagyasszonya volt. 

Hazafelé menet gyakorta tértünk be hozzá és mindenkor volt valami jó falat 

számunkra. Édesapámat az idősebb nővér, anyjuk aránylag korai halála után, szülői 

szeretettel is szerette és dédelgette. 

         

   Mellettük a 3. szám 

alatti házban, a 

kolozsvári örmény 

közösség két kedves 

hölgyképviselője, a 

Tüzes nővérek ér-

demlik a megemléke-

zést.  

Berta néni volt 

édesapám szakköny-

veinek lelkes legépe-

lője és korrektora. 

 

 

 

 
 

A GYÖNYÖRŰ KOZMA-VILLA ÉS NAGYASSZONYA, SZABÓ ŐRNAGY ÖZVEGYE, RÓZA NÉNI  

 
 

A VÖRÖSMARTY UTCA 3. SZÁM A TÜZES NŐVÉREK LAKHELYE 
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Most egy időre elbúcsúzunk a Vörösmarty utca eme „szegelletétől” (ahogy az ott 

lakók nevezték), és a Tordai úton indulunk tovább. 

Emlékezzünk egy kis ácsorgással, netán egy újabb promenáddal, a korszak Tordai 

úthoz köthető hangulatát idézve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számunkra az iskola felé és onnan hazavezető útvonal mindennapos látványát 

jelentette. Télen egyes szakaszait kifényesített csicsonkákkal tarkítottuk, tavasszal az 

olvadó hó kis patakjait terelgettük, olykor papírhajócskákat eresztve rajtuk alá (lásd 

Dsida Jenő) a Petőfi (Avam Iancu) utca sarkán levő rácsos elnyelőig.  

Az utat – akkori információim 

szerint – svéd szakemberek építették az 

autóversenyzést kedvelő román Károly 

király óhaja szerint, s ő a Felekre vezető 

szerpentinen rendezett versenyeken 

nem egyszer volt jelen. A király eltűnt, 

az autóversenyzés azonban mély 

gyökereit nem veszítve, a háború előtti 

gépkocsi-őslényeket életben tartva, 

tovább élt.  Már a próbák ellehetetlení-

tették az oktatást, mert a Bethlen 

bástya melletti ablakból behallatszó 

motorzúgás erősödésére, bár az ablakhoz tódulni nem lehetett, mindannyiszor 

felemelkedett az osztály. Aztán elérkezett a hét vége és ki-ki a kedvelt helyről nézte a 

versenyt, ami úgy belénk rögzült, hogy néhányan akkori túlélők ma is képesek vagyunk 

időt áldozni a Forma 1 közvetítések legalább részbeni megtekintésére. Unokáim ezt 

szeretetükkel rendkívüli módon honorálják. Akkoriban az autósportot évről évre Ion 

Calcianu Mazerattija és Bölöni (?) Bugattija jelentette. Kolozsváron azonban legendává 

vált a két furcsa módon oda került Mercedes-ezüst nyíl története. Ennek kapcsán Román 

Jóska neve és a Weinbach, illetve Agopcsa név fordult még elő az autók felújításai és 

hányatott sorsa kapcsán. Román Jóska egyszer bemutatót tartott az első helyreállított 

Mercedessel, de ez balesettel végződött.  A feleki gyorsasági rekordot 1938 óta egy Hans 

Stuck nevű német autós tartja. 

 
 

A BELVÁROS TORDA FELŐLI BEJÁRATA, A TISZTVISELŐTELEP SZÉLE 

 
 

ISKOLÁM A VOLT REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 

OMINOZUS ABLAKAI  
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Végül, megerősített és meg nem erősített hírek szerint, az egyre nagyobb értéket 

képviselő autók eladásra kerültek, s a 16-os számú ezüst nyíl állítólag már valahol 

Floridában lett kiállítási tárgy. Hol tartunk azóta versenyautók dolgában, mintha 

Muszorgszkij nehézkes „Bydloja” volna az akkor rendszeresen győztes Calcianu zörgő 

masinája. 

A motorsportban azidőtájt a Triumfok domináltak. Kolozsvár kedvence a Boros 

nevű versenyző volt, akiről valóságos legendák keltek szárnyra. A halálkanyar feletti 

célból pl. motor nélkül és esküdöző szemtanuk állítása szerint a motoron állva jött volna 

le? De ismert volt a vásárhelyi Breckner Guszti meg a fővárosi Voiculescu (?) és egy 

visszatérő testvérpár az oldalkocsis (kosaras) motoroknál. Amíg szerencsétlenül nem járt, 

a talán temesvári, Valter Agaton volt a nagy tekintély. Mi pedig teli tüdővel szívtuk 

magunkba a ricinussal kevert üzemanyag utánozhatatlan szagát. 

Ez az út felfelé a Feleki-tetőn át Tordára vezetett, de a séta ezen részében most csak 

annak a belváros kapuját jelentő alsóbb szakaszáról szólnék.  

Ki hinné ma már, de 1952-53 táján akkora hó hullott, hogy minket is kirendeltek 

a Tordai út akadálytalanítására. A gépkocsik akkoriban még sokkal ritkábban 

bukkantak fel a veszedelmes lejtőn. 

Érdekes módon már apám emlékiratában is, 1914 táján a rendőrök által tiltott 

ródlizások folytak a Tordai úton. Megemlékezik arról, hogy nagynéném lagzija után egy 

vidám esküvői vendégük a ródlizók közül egyiket jó pénzért rávett, hogy a színházba 

vonuló díszes vendégsereg közepette, a főbejárat elé vontassa fel, – amúgy teljes díszben. 

A jelenet állítólag nagy sikert aratott.  Pedig már lejártak a boldog békeidők és alig 

néhány évvel később ott már nem a magyar szó uralta a csodálatos enteriőrt.  

    

  Az út alsó, nyugati, páros oldalán lakott a Pongrácz család. Pongrácz Antónia, 

Cili korai és tragikus halála után ötvösművészként maradt meg emlékezetünkben. A 

város egyik legszebb asszonya volt. 

    A rövid kolozsvári pszichiáteri vendégszereplésem alatt velük kötött barátságunk 

felejthetetlen.  

 

 

 
 

A TORDAI ÚT ALSÓ NYUGATI SZAKASZÁNAK 

 PÁROS OLDALA MA, AHOL 1953 TÁJÁN 

 FÉLMÉTERES HAVAT KELLETT TAKARÍTANUNK  
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A Vörösmarty utca torkolatánál – Szöllősi bácsi fékjüket vesztett autóktól 

annyiszor veszélyeztetett boltja felett – a Tordai út nagyot kanyarodva haladt az immáron 

román színház és opera irányába. Annak a korabeli fékviszonyok közt veszedelmes 

kanyarnak a történeteit az előbbiekben útitársul választott zeneműből a „Kijevi 

nagykaput” idéző dallamok festhetnék alá, hiszen innen tárult fel tulajdonképpen a 

belváros bejáratának képe.  

 Alább, a veszedelmes kanyartól már védettebb távolságra, a 7. szám alatt                                                                                                 

volt a ház, ahol Soó Zöld Margit, a Munkácsi-díjas grafikus, festő és illusztrátor művésznő 

élt hosszú évekig. Édesanyja, Zöldné Móricz Ilonka ismert énekesnő volt. 

Ha információk által megerősített emlékezetem nem csal, a Tatamó nevű jól ismert 

cigányprímás is valahol itt lakott. Sokakban maradt meg az általa is szolgált kolozsvári 

hangulatok emléke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÉG EGYSZER A DÉLI, TORDAI VÁROSKAPU FELTÁRULÓ KÉPE 
 

 

 
A KANYAR, AMELYET AZ AKKORI IDŐKBEN 

SOK „FÉKEVESZTETT” GÉPKOCSI KIEGYENESÍTETT  



32 

 

De a Tordai úton lakott a Bálint család, iskolánk gézengúz fiúgyermekeivel. Ha 

értesülésem helyes, itt született és gyűjthette később felhasznált irodalmi emlékeit Tibor, 

aki hat évvel volt idősebb nálunk. Még elemisták voltunk, amikor már első írásaival volt 

elfoglalva. Így az iskolánkból, az egykori Református Kollégiumból csak a kisebb Bálint 

fiúkra emlékezhetünk.  

Az Attila út alján, a jobboldali sarkon állt a Házsa (Hagea) bolt. „Házsánál 

osztanak”, idézem fel a korabeli két szót, melyek nyomán rohantunk sorban állni azért az 

áruért, amit éppen kaphattunk. Emlékezetesek számomra az „osztásokkor” kiállt sorok. 

Persze én legjobban a halva osztásnak tudtam örvendeni.  

S ha már sorban állás, hát emlékszik-e még valaki arra, amikor a Hunyadi téri kis 

benzinkútnál petróleumért ácsorogtunk a legkülönfélébb edényekkel, és otthon – még a 

gáz bevezetése előtt – a Primus petróleum főző készüléket a hő jobb kihasználására 

ötletesen kiegészítve s így fűtésre is alkalmassá téve melegedtünk a lehető legszűkebb 

élettérbe összehúzódva? Ennek a szagnak örök emléke is megmaradt bennem.  

Fához sem volt könnyű hozzájutni, de a szamár által húzott favágó gép sikítása, 

főleg ősztől, gyakran verte fel a szomszédos utcák csendjét. Nagy esemény volt a gáz 

bevezetése, Gróza Péter meg is ünnepeltette (magával együtt) az eseményt, s ezután 

mindenki arra lesett, hogy mikor ér el hozzájuk a vezeték. Na meg a szükséges költségeket 

kuporgatták össze.  De éltünk, és mi gyermekek látszólag szabadon alakítgattuk saját 

világunkat. 

Aztán a sármási gáz megérkezett és fokozatosan terjedt a városban, melynek 

házfalait a Votaţi soarele felirat gyakorta díszítette. Imitt-amott még évtizedek után is 

olvasható volt.  

A Tordai út túlfelén lakott a későbbi neves filmrendező, Fischer István és a Mázsa 

család.  

Mázsa Pista nálunk nagyobb, Márta nevű nővérét csak messziről csodáltuk.  És ha 

már a nagylányokra gondolok, emlékezetembe ötlik a Tordai út aljában, a bástya mellett 

működő Szaniszló – tán autószerelő – műhely, és persze a két Szaniszló lány, szintén csak 

messziről figyelgetett alakja. 

A Jósika (Nicolae Iorga) utcához érkezve, ott, ahol az út magas töltése alatt most 

alagút biztosítja a balra kanyarodást, egy nagy előkerttel épített villában laktak a Demian 

testvérek, a város sportéletének jelesei. A válogatott rögbis, idősebb Radu és kosaras 

öccse, Horia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A velem egyidős, de más súlycsoportú Radutól félhettünk, mert barátaival uralták 

a környéket, a kolozsvári sportcsarnoknak nevet adó Horiával kapcsolatban nincs ilyen 

emlékem, szelídebb gyerek volt. Bár ránk ijesztettek, de Raduék sem bántottak minket. 

 
         ITT VOLT VALAHA A DEMIAN                            RADU       ÉS     HORIA 

                                              CSALÁD HÁZA                                                     DEMIAN 
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Amikor például a Balassa utca felől a töltésen átkelve Kovács Gyuszi – elfecsérelt 

tehetségű – osztálytársammal a magunk készítette bábszínházunkkal keltünk útra 

Vándorszínész korában című saját szerzeményünket (magyarul) üvöltve, és beléjük 

ütköztünk, valószínűleg nem tartottak méltó ellenfélnek. Horia fiatalon lett a melanoma 

áldozata. Nevét Kolozsváron sportcsarnok őrzi. Radu kivándorolt Kanadába. 

A Tordai útról most az említett aluljárónál befordulunk a Jósika utcába. Ma már 

van román történész, aki a Jósikák román gyökereit büszkén emlegeti, de ez annak idején 

nem mentette meg az utca nevét. Néhány lépés után azonban máris elhagyjuk ezt az utcát, 

és egy hasonlóan kellemes, villákkal szegélyezett, kelet felé haladó utcába fordulunk balra.  

Ez a Barcsay (Dimitrie Cantemir) utca.  

 

 

Most, hogy a 

negyed hangulatát még 

hitelesebben idézzem, 

olyan valakiről is 

szeretnék megemlé-

kezni, aki nem hagyott 

maga után olyan 

nyomot, mint az ismert 

személyiségek, mégis 

hozzájárult a környék 

korabeli életéhez és 

képéhez.  

 

 

Bocsássák meg hát, ha most ismét szabadjára engedem azt a „promenádos” 

hajlandóságomat. 

Emlékeimben egy akkor modernnek számító villa, a 17. szám alagsorában dolgozó 

cipészmester, a varázslatokra képes suszter: Péter bácsi él. A járdával egy szintben levő 

műhelyablakon adtuk be és vettük át művészi hozzáértéssel megmentett cipőinket. Az 

ínséges időkben a talpbőr birtoklása olyan bűn volt, mintha aranyat rejtegetett valaki. 

Házkutatások során derült rá fény, és meghurcoltatás járt érte. Sok feljelentés is volt a 

mindenkor jelen levő jóakaróktól. Csak bőrhulladékot volt szabad felhasználni, 

ennélfogva Péter bácsi a talpmozaikok nagymesterévé vált. Ócska, repedező 

katonabakancsomat így talpalta meg, s ha téli napokon a szamosparti, egykor volt Boc (?) 

sílécgyár kerítéséből származó sível, vagy saját készítésű szánkóval akartunk hódolni a 

havas évszak örömeinek, előbb forró parafinnal itattuk át. Ez aztán hamar megdermedt 

s kihullott a résekből, de pár órás örömszerzésre elegendő volt, másnapra meg a fűtési 

alkalmatosság közelében könnyen megszáradt az otromba, de nélkülözhetetlen lábbeli.  

Péter bácsi „műtermének” jellegzetes szagát nyáron a selyemhernyók egyhangú 

étrendjét szolgáló eperlevél illata egészítette ki. A fehér és zebra változatban előforduló 

hernyócskákat az iskolában lehetett beszerezni, vagy csereberélni. A vörös gubó már nem 

emlékszem, milyen „étrenddel” volt elérhető. A Farkas utcai templom és a 

leánygimnázium közti ún. Gatyaszár (Gaál Gábor) utca öreg (talán a város legöregebb?) 

épületéből kilógó eperfa ágai bánták e divat évente ismétlődő következményeit. A háború 

előtti raktárából Schuszter Emil játékkereskedőnél megmaradt Stabil (A Merklinhez 

hasonló) játékból készült selyemgombolyítóval motringokat is készítettünk. Ez a játékbolt 

az Egyetem (Universităţii) utca sarkán egyébként a gyermekvágyak fő tárgyát képező 

kirakattal rendelkezett, míg rendelkezhetett. 

 
 

A BARCSAY UTCA 17. SZÁM, CIPÉSZÜNK, PÉTER BÁCSI 

„PINCEMŰTERMÉVEL” 
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Utóbb, a kései kamaszkor idején, Péter bácsi kisebbik lánya, Kamilla, 

osztálytársaim körében nagy sikereket aratott. 

A Barcsay utcában (talán ma a 14. szám alatt) gyermekeskedett Rázmány Csaba, 

a súlyos betegségben korán elhunyt budapesti unitárius püspök, bátyja, Attila a kiváló 

atléta osztálytársam övéivel együtt tragikus autóbaleset áldozata lett. 

A velük szomszédos házban, a 16. szám alatt lakott Bartha Ignácz, a Magyar 

Népközösség országgyűlési képviselője, neves, több szakkönyvet író jogász. Orvosként 

otthon megélt éveim idejében szintén orvos fia, a nagy szakmai presztízsnek örvendő, 

Imre („Szőr”) a kolozsvári magyar társaságok ismert, érdekes alakja volt. 

A Barcsay utcának egy rövid, a 

Vörösmartyval alkotott kereszteződését 

követő, az Attila útig tartó szakasza egy 

időben az Erdélyi gazda nevet viselte, de 

aztán a kettőt összevonták. Tanuló éveim 

idejében itt lakott Zsigmond tanár úr, a 

Méhes utcai iskola igazgatója, majd a 

hetvenes években Gáll Ernő professzor, a 

Korunk főszerkesztője. Hozzá számomra 

fontos emlékek kötnek.  

Kényszerű áttelepülésünk (expatri-

álásunk) idején könyvtáramat kötelező volt 

az antikváriumon keresztül értékesíteni és 

erről címekre lebontott igazolást bemutatni. 

Az egyetem idején véradásból vásárolt sárga 

„véráztatta” Shakespeare-sorozatot ő vette 

meg a Keresztes úr vezette üzletből, s ezen 

utóbb együtt is jót mosolyogtunk.  

De amikor aztán később a Hitel folyóirat kutatásába kezdtem, láthattam, hogy a 

veszélyes években egyedül neki volt bátorsága a Hitel írásaira hivatkozni.  

Ha még a rendszerváltoztatás előtti években otthon járva meglátogattam, a Hitelt 

úgy emlegette, mint olyan forrásanyagot, amely nagyban járult hozzá 

gondolkodásmódjához. De tőle hallottam először (erről ugyancsak még akkor) Orwell 

„duplagondoljáról”, midőn egyesek magatartásának gyökereit boncolgattuk. Itt most egy 

nagyobb épület áll, és számozása a Vörösmarty utcához tartozik (7. szám). 

 

 

 

A jobboldali 

sarokházban, a 12. 

szám alatt lakott 

Szabó tiszteletes úr 

ikergyermekeivel, 

Csongorral és Tün-

dével, a későbbi 

Bodola Tibornéval.  

 

 

 

 

 

 
 

GÁLL ERNŐ 

1917– 2000 

 

 
 

VÖRÖSMARTY UTCA 12. SZÁM, A SZABÓ CSALÁD OTTHONA 
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A baloldali sarokházban a 14. szám alatt élte utolsó éveit a város nagyrabecsült 

színművésznője, az idős Beness Ilona érdemes művész és örökös tag, az emlékezetes 

Gertrudis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha tovább lépegetünk a Vörösmarty utcán felfelé, jobb oldalon, a 18. szám alatt a 

másik egykoron családi villánk található. Erzsébet nagynénémék építették s lakták, míg 

vissza nem költöztek örökségükbe, a nagyapám vidékre költözése után megürült atyai 

házba. Utánuk Cseh Zoltánék laktak ott. Cseh Zoltán Szabó T. Attila nagy művének, az 

Erdélyi Szótörténeti Tárnak szerkesztésében egyik fontos munkatársa volt. Cseh 

Zoltánék később is a Tisztviselőtelep lakói maradtak az Apponyi (Ion Budai Deleanu) 

utcában. A 18. szám alatti ház viszont végül Ştefan Pascu történész professzor családjának 

birtokába került. 

 
 

A VÖRÖSMARTY UTCA 14. SZÁM AZ EGYKOR KOLOZSVÁRNAK IROTT BÁNK BÁN 

HÍRES GERTRÚDISZÁNAK, BENESS ILONÁNAK LAKHELYE 

 

 
 

A MÁSODIK SZÁSZ CSALÁDI KÖTŐDÉSŰ VILLA, 

NAGYNÉNÉMÉK EGYKORI HÁZA, A VÖRÖSMARTY UTCA 18. SZÁM ALATT 
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A Vörösmarty utcán felfelé haladva megérkezünk az Attila úthoz. A két utca ék 

alakba fut össze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ék csúcsában kétfelé nyíló telken, az Attila út 32. szám alatt egy vascsövekből 

készült kerítéssel körülvett telken állt a Zsigmond ház.  A kerítés a rajta húzogatott botok 

segítségével ütős hangszeréül szolgált a környék gyermekeinek. Ennek a kerítésnek ma 

már csak egy-két szakasza van meg. 

 Mellette, a 30. szám alatti villa a Tusa családé volt.  A családfő, Tusa Gábor jogász 

a Sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium neveltje, szüleim igen jó barátja volt, de hasonló 

kapcsolatot ápolt Márton Áronnal és Áprily Lajossal, valamint az akkori református 

püspök Vásárhelyi Jánossal. Ő is támogatta a magyar színjátszás ügyét. Mint kiváló 

ügyvéd és jogtudós, hihetetlen munkabírással volt a református egyház főkurátora, jogi 

tanácsadója, az EKE jogásza, a Kolozsvári Református Kollégium vezető tanácsának 

tagja és könyvtárának egyik adakozó megteremtője, sőt gyakorta a román kormány jogi 

tanácsadója, az 1940–44-es „kis magyar világ” parlamenti képviselője, az erdélyi 

iskolarendszer reformjának előkészítője, remek jó fényképész, természetet szerető 

kiránduló volt, s innen jöttem rá a családi albumban sorakozó közös, nem egyszer a 

természetben készült fényképek keletkezésének magyarázatára. Veje dr. Nagy Miklós is 

élt itt egy ideig családjával, de róluk már szóltam. 

 
 

„OTT, AHOL A HETES MEGÁLLT”! 

 

 
 

A  32. ÉS 30. SZÁM,  A ZSIGMOND ÉS A TUSA HÁZ, MAI FORMÁJÁBAN 
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A Zsigmond telek végén aprócska üzlet állt, a „kisbolt”. Itt a sürgősen szükséges 

hiánycikkek a mindenkori lehetőségek szerint voltak beszerezhetők.  Időnként itt is volt 

„osztás”. A környékbeli gyermekek kedvelt édességforrása volt. Ma még ez Cafe Bar 

néven működik. Olyan hírt is kaptam, hogy ott építkezés kezdődött volna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUSA GÁBOR 

LÁNYA ÉS FELESÉGE 

 
 

A TUSA HÁZASPÁR ÉS SZÜLEIM A HÁZ 

KERTJÉBEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „KISBOLT” 

AGÂRBICEANU         

SZOBRÁVAL 

         ÉS A 

„ZENÉLŐ KERÍTÉS”          

MARDÉKAIVAL 
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Az utcák találkozásából adódó terecskén áll Ion Agârbiceanu író, publicista, 

politikus és pap mellszobra, s véle szemben a 31. szám, ahol maga is lakott. Tekintélyt 

parancsoló magas, szakállas alakja gyakran tűnt fel a környéken tett sétái során.  

Ma a feljebb található Három püspök tér viseli nevét.  

A 33 szám alatt lakott Puni Júlia operánk primadonnája és férje a balettművész 

Kacsúr György. Előbb elköltöztek, majd Németországba települtek, s tán már nem is 

élnek. 

Ha jól tudom (ez még tisztázandó), gyermekkorában élt itt Kiss János Botond is, a 

nemzetközi hírnévnek örvendő tudós biológus és ornitológus, a Duna-delta egyik legjobb 

ismerője, számos szakkönyv és népszerűsítő könyv szerzője.  

Érdekes, hogy éppen erről nem sikerült emlékeimet megerősíteni, ugyanis a Kiss 

fiúk édesapjával távoli rokonságban is voltunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbra, a nyugat felé mutató kis kaptatón induló Kölcsey (Dimitrie Bolintineanu) 

utcai sarokházban, amely a Vörösmarty utca 28. számot viseli, lakott és nevelkedett 

Bardócz Lajos, a Szervatiusz Jenő-díjas kitűnő grafikus, és – diákéveiben, valamint első 

gyermekének születése – idején egy ideig itt lakott Kotsis Nagy Margit szobrász, 

éremművész és üvegtervező. A csecsemő kisleányka nemegyszer volt fiam „ágytársa”, ha 

vigyázni kellett rá is. 

 

 
 

AZ AGG AGÂRBICEANU ÉS LAKHELYE AZ ANDREI MUREŞANU 31. SZÁM 

 

 
 

A VÖRÖSMARTY UTCA 28. SZÁM, BARDÓCZ LAJOS IFJÚSÁGÁNAK HÁZA 
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Az utcák egyesülése után jobb oldalon a Vörösmarty utca 36. szám alatt élt 

Lászlóffy Aladár körülbelül 1961-től a kétezres évek közepéig, amikor aztán a Fürdő 

utcába költöztek.  Róla a kolozsváriaknak sok újat nem mondhatok, személyesen hozzám 

igen közel állt. Iskolatársam volt, egyszerre érettségiztünk. Ő 11, én akkori szovjet példára 

hozott rendelet szerint, 10 osztály elvégzése után.  A hatvanas évek elejétől, már mint 

utcaszomszéd gyakran találkoztunk. Leánygyermekem egyik becenevét tőle kapta, 

minthogy beszélni tanulgatva valahol elleste a mamma mia szót, és ezt ismételgetve 

szólította édesanyját. Akkoriban, Alival a hetes buszra várva nem sejtettük, hogy 

évtizedek múlva közös munkánk lesz, hiszen Páskándi Géza halála után 13 éven át ő 

nyitotta meg az általam ma már 33. éve rendezett Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 

kiállításait. Mindketten halálukig tettek eleget ennek a kérésemnek. Memoár-kötetemnek 

is Ali az előszóírója. Őket aztán megnyitóként Banner Géza követte, majd a korára 

tekintettel bejelentett visszavonulása után, a szintén kolozsvári Árkossy István folytatta. 

Éveken át volt a ház lakója Ali élettársa, Kopacz Mária grafikus, festő és író is. Ma 

Szentendrén él és alkot töretlen lendülettel. 

Alitól származó információm szerint ebben a 

házban lakott néhány évig Nyírő József és családja, 

amikor 1939-ben a Keleti Újság főszerkesztőjeként 

Kolozsvárra költözött. Erről még valamit sikerült 

megtudnom. Ugyanis midőn Szász Endrétől átveszi a 

Keleti Újságot, itt kezdi el megírni „A halhatatlan 

élet” című regényét. 1942. februárjában a Nyírő 

család Budapestre költözött, és a Corvin lánccal járó 

összegből Budán vettek házat. 1945. márciusában 

hagyták el az országot.  

Jelenleg a ház Demény Attila zeneszerző 

tulajdona. Az ő édesapja Demény Dezső pszichológus 

egy időben tanított a Kettes Számú Magyar 

Fiúközépiskolában (nekünk akkor is „a Refeknél”), 

ha jól emlékszem alkotmánytant. Édesanyja, Demény 

Piroska ismert népzenegyűjtő, tanárnő volt. Sajnos 

éppen virtuális sétám befejezése után jött a hír 

Demény Attila haláláról is.  Eltávoztával tovább fogyatkozik a régi Tisztviselőtelep 

magyar múltját ápolók sora. 

 
 

A VÖRÖSMARTY UTCA 36. SZÁM,  

LÁSZLÓFFY ALADÁR ÉLETE JELENTŐS RÉSZÉNEK VOLT SZÍNHELYE 

 

 
 

NYÍRŐ JÓZSEF 

1889 – 1953 



40 

 

Szemben, a 39. szám alatt lakott dr. Simon Károlyné, Jolán néni, érdemes tanítónő, 

aki a Király utcai 3. sz. Leány Líceumban tanított. Számos kitüntetés és elismerés 

tulajdonosa volt.  

Alsó tagozatos tankönyveiből hosszú éveken keresztül tanultak az erdélyi magyar 

tannyelvű iskolák diákjai.  A Belvárosi Református. Egyház Nő-szövetségének elnöke is 

volt. Részt vett a Farkas utcai templom történetének kutatásában és erről előadásokat is 

tartott. 101 éves korában hunyt el 2017-ben.  

Az Ezüst Gyopár díj átvételéről sikerült képet is kapnunk, ekkor 95 éves volt. 

 

A fia Simon 

Gábor a Brassai gim-

názium igazgatója volt 

az 1980-as évek első 

felében). A 39. számú 

villa az államosítás előtt 

a Mócsi család tulaj-

donát képezte.  

Az információt 

nyújtó Ozsváth Katalin 

Ildikó unokahúga is 

szép emlékeket ápol az 

Attila úton töltött 

gyermekkori napjaiból. 

A „kisbolt” – amelyről 

előbb fotót is láthattak – srégen szemben volt Simon Károlyné lakhelyével. Informátorunk 

számára, mint írja: „(…) maga volt a varázslat, mert olykor-olykor megengedték, hogy 

kiszaladjunk és eper-cukorkát vagy valami hasonlót vegyünk.  Mára már minden csak 

emlék!” 

De ebben a házban – vagy a közvetlen szomszédjában – lakott Goldner Gábor, a 

kiváló matematikus, kedves özvegy édesanyjával.  

Gábor pionír (úttörő) körökben igen jó asztaliteniszező is volt. 

A Babes-Bolyai egyetem magyar tanszékének docenseként ment nyugdíjba. 

 
 

AZ ATTILA ÚT 39. SIMON JOLÁN ÉRDEMES TANÍTÓNŐ LAKHELYE 

-  
ÜNNEPI PILLANAT SIMON KÁROLYNÉ 100. SZÜLETÉSNAPJA 



41 

 

2001–2006 között a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke is lehetett.  Akkoriban, egy 

hazai látogatásom során jegyezte meg fekete humorral: „Tasikám jól nézzél meg, mert 

lehet, hogy ha meghaltam a múzeumban fognak mutogatni, mint az utolsó kolozsvári zsidót.” 

Magamelőtt látom ezt a kedves fiút is.  Egyik metszőfogának sarka letörött, de hangjára 

is jól emlékszem. Soha nem láttam másként, mint mosolyogva. 2011-ben halt meg 71 

évesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamivel feljebb, ezen az oldalon lakott a mindenkor rendkívül elegáns Radeş 

testvérpár.  Kitűnően beszéltek magyarul és Éva az éppen onnan nyíló Cserei (Iosif 

Vulcan) utcában lakó Ruha István állandó zongorakísérője volt.  

 

Most azonban mi 

a Kölcsey utcán indu-

lunk el felfelé.  

Kissé tovább 

lépve, átellenben lakott 

és gyermekeskedett a 

később nemzeti ikonnak 

számító Florin Piersic.  

A nálunk két 

évvel idősebb fiúval 

kapcsolatunk a kis-

parkra korlátozódott, 

ahol időnként megjelent 

velünk játszani, és 

ilyenkor primitív lab-

dáinkat az ő csodált 

valódi bőrfocija váltotta 

fel. 

 

A tisztviselőtelepnek ez a része volt az, ahol a Regátból érkező, főleg pénzügyi, adó 

és vámhivatalnokok, végrehajtók stb. is építették Brâncoveanu stílusú házaikat. Innen ez 

a néhány utca a „rablósor” csúfnevet viselte. 

 

 
 

A KÉT ÉPÜLET EGYIKÉBEN LAKOTT A RADES TESTVÉRPÁR 

 

 
 

A VELÜNK FOCIZÓ FIÚCSKA ARCAI 
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A Kölcsey utca keresztezi a Jósika (Nicolae Iorga) utcát. A 16-os számú északkeleti 

sarokház sarkán áll Alexandru Lapedatu mellszobra. Az egykori nevezetes román 

kultuszminiszter 1950-ben a Máramarosszigeten működő hírhedt börtönben halt meg. 

 

Ha innen csak röpke pillantást 

vetünk az utca felfelé haladó 

jobboldali házsorára, ott a 18. szám 

alatt a város neves zongora-

művésznője és zenepedagógusa, 

Zsembery Elvira lakott. 

Aztán ebben a házban élt és halt 

meg 2020-ban Hantz Lám Irocska, 

Lám Béla leánya, Torockó 

mindentudó védőangyala, és itt 

nevelkedett harcos fia, Hantz Péter. 

 

 

 

A Jósika utcában jobbra pillantva, a 14. 

szám alatt áll az a Bauhaus-villa, amelyben 

felnőtt a város egyik szépsége, a szomorú véget 

ért Cita, Szinberger Sándor színházi és operai 

rendező felesége.  

Házsongárdi szép síremlékét sokan 

ismerik.  

A környékbeli fiatalok zsúrozása során 

emlékezetes táncpartnerem volt. 

 

 

 
 

ALEXANDRU LAPEDATU EGKORI KULTUSZMINISZTER 

LAKHELYE ÉS MELLSZOBRA 

 

 
 

A KÖLCSEY UTCA 18. SZÁM HÁROM 

GENERÁCIÓ EMLÉKÉVEL 

 

 
 

A JÓSIKA UTCA 14. SZÁM CITA 

OTTHONA 
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Feljebb az Ady Endre 

utcában, a Kölcseyvel 

alkotott kereszteződéséhez 

közel lakott egy ideig a 

tragikus sorsú színész 

házaspár, Czikéli László és 

Kakuts Ágnes egyetlen 

gyermekükkel, Lacikával. 

Pályájukat Magyarországon 

folytatták. Először – hosszas 

szenvedés után – a kolozsvári 

Magyar Színház örökös 

tagja Czikéli László halt 

meg. A kolozsvári, nagyvá-

radi vagy marosvásárhelyi 

közönség jól ismerte és 

ünnepelte alakításait, de 

később filmszerepei tették 

még ismertebbé (Ítélet, 

Makra, 80 huszár, Titánia Titánia, Honfoglalás, Sacra Corona). Apja halála után fia, a 

nagyon tehetséges Makovecz tanítvány, fiatal építész, László váratlanul hunyt el. Három 

gyermeket hagyott árván. Aztán édesanyját, a felejthetetlen Kakuts Ágnest, a kolozsvári 

Magyar Színház Déryné-díjas, örökös tagját szintén elvesztettük. Örök emlékem marad, 

amint késő esténként a színházból hazafelé tartó házaspár betér hozzánk, ahol következő 

alakításaik részleteit beszéljük meg. Emlékszem, Rákóczi alakjának hitelessége 

érdekében még forrásanyagot is gyűjtöttem Lacinak. Nem csupán jó, de lelkiismeretes, 

szakmai alázattal bíró művészek voltak. 

 

       Mi most, eme 

szomorú megálló 

után balra fordu-

lunk a Jósika út-

cában.  

        Először jobb 

oldalon a 16. 

szám előtt meg-

állva emlékezünk 

a kiváló Refor-

mátus Kollégi-

umi tanárra, 

Nagy Jenőre és 

Erzsike nénire, 

Kemény János 

diákkorának a 

Kakukkfiókákban elmesélt csodálatos szállásadóira (még a Farkas utcai tanári lakásban) 

és a fiatalabb Nagy Jenőre, aki – mint néprajzkutató – maga is jeles tagja volt az erdélyi 

magyar tudományos életnek. Később itt lakott egy ideig Majthényi Albi, a tehetséges 

asztaliteniszező, aki feleségével a szintén e sport révén ismert Bíró Marikával Ausztriába 

került, s ott hunytak el.  

 
 

A CZIKÉLI HÁZASPÁR SZÍNPADI KÉPE 

 
 

NAGY JENŐ ARANYSZÍVŰ TANÁR ÚR VILLÁJA  

A JÓSIKA UTCA 16. SZÁM ALATT 
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A 22. szám alatti emeletes épületben élt a Csortán család. Csortán Márton 

pedagógus és népnevelő, a Hitel munkatársa, a kolozsvári „Tízes Szervezet” kutatója volt.  

Később szülővárosába, Szovátára vonult vissza, s mint a település díszpolgára halt 

meg. Fia, Ferenc műemlékvédő, restaurátor itt nevelkedett, s maga is megjárta a politika 

ösvényeit, ma úgyszintén Szovátán él és aktív szervezője a helyi kulturális életnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átellenben a 17. szám alatt van az a ház, amelyben a háború után, míg a magyar 

állampolgár tanárokat ki nem tiltották Romániából, a Bolyai Egyetem egyik alapító 

tanára, Sövényházy Ferenc élt feleségével, Sándor Judit költőnővel, Reményik 

tanítvánnyal. Ő maga korán hunyt el, Judit néni Szegeden, majd Budapesten élt haláláig. 

Leányuk, Juliska gyermekkori locsolásaim állandó alanya, ma Gödöllőn él. Juliska a 

sokak által ismert amerikai magyar emberjogi aktivistának, a Magyar Emberi Jogok 

Alapítvány társalapítójának, a nemrégen elhunyt Hámos Lászlónak sógornője, férjével 

Árpáddal a nehéz időkben Ausztriából Erdélybe érkező adományok egyik fő szervezője. 

 
 

JÓSIKA UTCA 22. SZÁM,  

ÉVTIZEDEKIG A CSORTÁN CSALÁD FÉSZKE 

 

 
 

A SÖVÉNYHÁZY FERENC, MAJD SZABÓ T. ATTILA PROFESSZOROK  

CSALÁDJÁNAK OTTHONA, A JÓSIKA UTCA 17. SZÁM 
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Ezt követően nagyjából 1949-50 körül költözött ebbe a házba Szabó T. Attila, az 

erdélyi tudományosság nagy alakja, ki hatalmas életművel ajándékozott meg minket, az 

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár örökségével. Itt nevelkedett három fia, akik maguk is 

hasznos életművel gazdagították a magyarságot. Közülük Attilával a biológia 

professzorral, Szabó T. Anna költőnő édesapjával ma is élő kapcsolatban munkálkodunk. 

Attila bácsira viszont – amikor közeli szülőházamnál megállunk egy hosszabb 

beszélgetésre – még visszatérek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 23. szám alatt lakott halála előtt néhány évig nevezetes román miniszterelnök 

(1933–34) majd tanügyminiszter Constantin Angelescu, a kultúrzóna törvény atyja. Aztán 

különös kontrasztként Finta Zoltán – a Romániában rárótt súlyos börtönbüntetés elől 

Magyarországra menekült és ott fiatalon elhunyt költő családja. Köztük a kiváló kémikus 

Finta Zoltán, aki a reakciókinetika terén vált ismertté. 

Előbb azonban még körüljárom a Jósika és a Cserei (Iorga és Vulcan) utca 

kereszteződését és vidékét. 

Ha megállunk a kereszteződésben, négy irányba tekinthetünk körül. 

Annak, aki itt töltötte gyermekkorát, a meredek utcán felfelé nézve először a havas 

Vulcan utca, a város ródlipályája jut eszébe. Erről néhány bekezdéssel alább szólok. 

 

 
PROFESSZOROK 

A JÓSIKA UTCÁBÓL: 

 

APA ÉS FIA 

A NYELVÉSZ 

ÉS A 

BIOLÓGUS 

SZABÓ T. ATTILA 

 

 
 

A JÓSIKA 23. SZÁM, C. ANGELESCU MAJD A FINTA CSALÁD LAKHELYE 
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A Jósika utca feletti keresztutca Ady Endre nevét viseli. Tordai út felőli végét már 

említettük, itt viszont a jobboldali alsó sarok, a Cserei (Vulcan) utca 22. szám fontos 

emlékhelye a kolozsvári magyarságnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt, e szomorú történetnél ismét megállunk. Gyászos hangulata a minket elkísérő 

zeneműből talán újfent a „Katakombák” részletével festhető alá. Az egyetemek 

egyesítésekor 1959-ben itt lett öngyilkos a Bolyai zseniális prorektora, Csendes Zoltán, 

akit rövidesen követett felesége Erzsébet. 

Csendes Zoltán nem csupán szomszéd, de apám kedves tanítványa volt, 

édesanyjával szüleim napi kapcsolatban voltak. Magam kamaszodván a becsukott ajtón 

át tátott szájjal hallgattam Zoltán egyik kollokviumát, amely hamarosan tanár és 

tanítvány beszélgetésévé változott. Később, mikor már maga is egyetemi oktatóként 

kijuthatott nyugatra, a beszerzett lemezeket akkor csodának számító lemezjátszóján 

együtt hallgathattuk meg. 

 A Csendes Zoltánnal kapcsolatos legdrámaibb emlékemet mindenképpen el kell 

mondanom. 1959. április 29-én – szintén az egyetemi átalakítások hullámverésében – 

ötvenhatos bűnökre hivatkozva rúgtak ki a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemről. Május 

harmadikán letörve érkeztünk haza édesapámmal Vásárhelyről – akkori szokások szerint 

egy alkalmi autóval – és utcánk Tordai úti felső végén szálltunk ki. Onnan ballagtunk 

lefelé, amikor a Csendes-villa elé érkezve kicsapódott az ablak és egy ott lakó rokon 

fiatalember kétségbeesetten kiabált: Pista bácsi, Pista bácsi jöjjön, Zoltán öngyilkos lett. 

A tiltakozás eme formájának akkori négy története Kolozsváron ismert, de ezt 

abban a pillanatban átélni hatalmas sokk volt, túl nőtt saját, remény szerint még nem 

visszafordíthatatlan keservemen. S aztán következett Erzsébet szörnyű halála is. Irénke 

néni csodálatos fegyelemmel viselte a rettenetes csapást, egyetlen imádott, zseniális, 34 

éves fiának és menyének elvesztését. Családunk végig mellette állt, és igyekezett segíteni a 

megváltoztathatatlan elviselésében. Kérésére Zoltán zenei hagyatékát én rendeztem el. A 

szoros kapcsolat haláláig élt, Magyarországról mindvégig én láttam el gyógyszerekkel, ő 

ugyanis eltávozásunk után még évekig élt ott magányában, mígnem egy súlyos betegség 

végleg legyőzte, és maga is övéihez tért a Házsongárdba. 

Egy főhajtás és fohász után most lépjünk tovább az emlékezés eme hosszú sétáján. 

 
 

A CSEREI UTCA 22. SZÁM, CSENDES ZOLTÁN HALÁLÁNAK HELYE 
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Az Ady utca 24. szám alatt, a kereszteződés bal felső – Kós Károly tervezte – 

sarokházában lakott valaha Kovács László, aki 1926-tól az Erdélyi Szépmíves 

Céh lektora, az Erdélyi Helikon szerkesztője, a Céh irodájának igazgatója. 1950-ben a 

Céh felélesztésére tett sikertelen kísérletét követően távozott Magyarországra. Ezután a 

Debreczy család lakott itt. Debreczy professzor a Bolyai, majd a Babeş-Bolyai Egyetem 

tanára, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum magyar kéziratainak és Körösi 

Csoma Sándor életének kutatója, pedagógiai író volt. Felesége iskolánk, a Kettes Számú 

Fiúközépiskola (a volt Református Kollégium ma ősi román iskolaként nyilvántartott 

utóda) francia nyelvet oktató tanárnője volt. Ildikó nevű lányuk és István nevű fiuk 

szintén a Cserei utca neveltjei voltak. Ildikó a városszerte ismert és tisztelt Vizi Imre 

felesége lett.  

Szemben, az Ady utca második házában, a 21. szám alatt lakott 1953 és 1970 között 

az éppen most 100 éve 

született dr. Kapcza Imre. 

Több mint 40 évig volt 

meghatározó egyénisége a 

kolozsvári ügyvédi ka-

marának, és a diktatúra 

körülményei között kiállt 

az emberi jogok, és az 

ügyvédi hivatás védel-

mében. Itt született és 

gyermekeskedett a ma is 

aktív, megannyi kárpótlási 

ügyet sikeresen képviselő 

dr. Kapcza Mikolt. 

Az Onkológai Intézet 

névadója Chiricuţa pro-

fesszor szintén itt lakott a 

közelben, a házszámot nem sikerült azonosítanom. Nagy műgyűjtő volt. Gyűjteményét 

szülővárosának, Bârladnak adományozta. 

 
 

AZ ADY UTCA 24. KOVÁCS LÁSZLÓ, MAJD A DEBRECZY CSALÁD LAKHELYE 

 
ADY UTCA 21. SZÁM, A KAPCZA CSALÁD HÁZA 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Sz%C3%A9pm%C3%ADves_C%C3%A9h
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Sz%C3%A9pm%C3%ADves_C%C3%A9h
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Helikon
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Sétánk során most a számomra legkedvesebb hely, a Jósika és a Cserei utca 

kereszteződése következik. Itt épült fel 1926-ban szülőházam. Gyermekkoromra 

emlékezve talán megállhatunk egy néhány bekezdés erejéig, hiszen ezek az emlékek egy 

nehéz és furcsa, sok mindent meghatározó kort tehetnek megérthetőbbé, emberközelibbé, 

színesebbé.  

Először a szomszédos villák lakóira emlékezzünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha arccal délnyugat, vagyis a meredek kaptató felé tekintünk, a jobb felső 

sarokház alagsorában, a Jósika utca 28. szám alatt lakott az akkoriban gyermekként 

velem legtöbb időt együtt töltő Pintea Ilie Rudolf özvegy édesanyjával, Angela nénivel. 

Rudi félig román, félig osztrák volt. Angela néninek, a jóságos kedves asszonynak, aki a 

román színházban volt varrónő, magyar kapcsolatai is voltak. Rudi így aztán három 

nyelven beszélt. Mozgékony, ügyes gyerek volt, s tulajdonképpen a korosztályom 

vonatkozásában színtiszta román környezettel ő segített kiépíteni kapcsolataimat. És ez 

sikeres volt. Így tanultam meg észrevétlenül románul és illeszkedtem be érdekes, olykor 

természetes, máskor ellentmondásos módon ebbe a társaságba.  

Ha visszatekintek kamasz életemre, azt kettősség jellemezte. Az iskolában magyar 

voltam, de osztályellenség mivoltomat olykor – bár csak indirekt – érezhettem. Délután 

ez utóbbi eltűnt, de Rudi barátom és Angela néni kivételével, soha nem kerülhettem 

közelebb hozzájuk. Itt csupán magyar voltam, de nem osztályellenség. Láthatatlan fal 

húzódott közöttünk a legfelhőtlenebb játszadozásoktól teljesen függetlenül. Nem lehetett 

százszázalékosan őszinte a kapcsolat. Valamit kölcsönösen el kellett hallgatni. Persze 

mást, mint az iskolában. Ennek ellentmond az az emlékem, amely szerint a háború idején 

Budapesten szerzett tapasztalataimmal gyakran késztettem őket csodálkozásra, vagyis 

gyermeki büszkélkedésemmel valamiféle befolyást mégis gyakoroltam rájuk. Honnan 

emlékezhettem vajon az akkor korszerűnek számító és alig hét évesen megismert ferihegyi 

gyorsforgalmi útra?   Azt is érezhettem, hogy az Aranycsapat és a Helsinkiben szerzett 16 

aranyérem nem csupán tekintélyemet növelte, de adott esetekben szinte védőhálóként 

működött. De egész baráti köröm az anyaországra történő „rácsodálkozás” élményéből 

építette nemzettudatát. Akkor erről mit sem sejtettünk, évtizedek után viszont ezt 

neveztem a „megtartó rácsodálkozás” élményének. Az erős és vonzó anyaországok 

megtartó hatása ma is így érvényesül a világban szerte létező – nem kis számú – 

kisebbségek életében. 

 
 

A JÓSIKA UTCA 28. SZÁM 

ÉS PINTEA RUDOLF A LEENDŐ BIOLÓGIATANÁR 
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A legszélső utcákban lakó és társaságunkhoz nem tartozó Niculai és bandája 

olykor rám ijesztett, sőt egyszer össze is verekedtünk, ez azonban nem volt jellemző. A 

kapcsolatok működtek, de a gyermektársaságra korlátozódtak. A szülőket csak az utcán 

üdvözöltem, kellő tisztelettel. A közös zsúrozás Rudiéknál volt. Hozzánk viszont Rudi 

mellett mindnyájan bejáratosak voltak, főleg az azóta elpusztított és beépített parkba, 

ahol a hatalmas fenyőfák és sétányok biztosítottak remek teret a játszadozáshoz. Emellett 

az utcavégi Părculeţ, vagyis Kispark és a Bunăziua, Bunözua volt az életterünk nyáron, 

télen. 

Házunk udvara és parkja állandó gyermekzsivajtól volt hangos. Asztalitenisz 

versenyek a saját készítésű asztalon (melynek továbbfejlesztett változatát később Ruha 

Pista gyermekeire hagyományoztuk), magasugró vetélkedés, akadályversenyek 

korosztályok szerint és megannyi ötlet. Az unatkozom szó ma oly gyakori előfordulása 

ismeretlen volt gyermekkörökben. Ezt a zsibongó világot kedves zeneszerzőnk 

segítségével a „Tuileriák kertje” hangulatával lehetne aláfesteni. 

Nagyobbacska korba lépve román pajtásaimmal nem lehetett beszélni azokról az 

őket pozitívan érintő, a Hitel csoport egykori tevékenységéhez kapcsolódó fontos 

eseményekről, amelyek házunkban történtek. El sem hitték volna. De akkoriban mi nem 

is ezzel voltunk elfoglalva. Később sem lehetett téma, mert homlokegyenest ellenkezett 

azzal, amit a hivatalos narratíva hirdetett. 1977-ben úgy jöttünk el, hogy az azóta jórészt 

kihalt román szomszédságnak sejtelme sem volt minderről. 

Én a kapcsolatokat tovább ápoltam. Leveleztünk, de ha látogatóban jártunk 

otthon, csupán utcai találkozásaink voltak. Természetesen Rudit kivéve, aki akkor már 

családjával blokkba költözött. Ők meg is látogattak többször.  

És még valaki, akinek nevét nem említem, mert ő volt az, aki jelentett. Valószínűleg 

csak jót, mert nem lett belőle bajunk. Halálos ágyán kérésére meglátogattam.  

Érdekes módon más volt a helyzet a gyermekeim korosztályánál.  Kislányom, aki 

vezető szerepet vívott ki magának, minden hasonló korú gyermeket nevelő családhoz 

bejáratos volt, és ott kedvesen fogadták, elfogadták, nem ellenezték a barátságaikat. A 

jóval kisebb fiamnak sem voltak rossz tapasztalatai, bár esetében már volt a szomszédban 

magyar barát és magyarul tudó román gyerek. Ekkorra a gyermeklétszám jóval kisebb 

volt, mint a magam idejében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A JÓSIKA UTCA 26. SZÁM  

EGY IDŐBEN KESZTHELYI GYULA FŐSZERKESZTŐ OTTHONA  
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Jóval később, Pintea Rudolféktól jobbra, a Jósika utca 26. szám alatt lakott 1979 

és 1988 között Keszthelyi Gyula, az Igazság egykori főszerkesztője, családjával. Igen sok 

szenvedést átélve már Budapesten halt meg. 

 

A bal felső 

sarokház, a Jósika 

utca 30. szám lakói a 

többieknél közelebb 

álltak hozzánk. Ott 

lakott ugyanis a híres 

román zeneszerző, 

Marţian Negrea és 

családja. Negrea 

mester kerti – saját 

szerzeményű – dalo-

lásaimat megfigyelte, 

és szüleimet arra 

bíztatta, hogy a zene 

irányába tereljenek. 

Zsemberi Elvira néni 

vett kezelésbe, és 

Negreaék magyarul 

tudó unokahúga, Socol Mária korrepetált. Sajnos ennek nem lehettek kései eredményei, 

mert mint rendszeres opera- és koncertlátogató, nem bírtam elviselni saját 

klimpírozásomat. Viszont a zene ott maradt életem egyik központi helyén. Mária pedig 

Negreaék Bukarestbe távozása után is ott lakott. Őt kamaszként mindig csodáltam. Utóbb 

a nemzetközi hírű kísérő zongorista Weiss Ferdinánd felesége lett. Még emlékszem Mária 

szavaira: „Tasikám, megyek férjhez Frédihez!” Akkor bizony későbbi barátomat 

irigyeltem. Aztán hozzájuk öregedve évtizedekig tartó barátság alakult ki Frédivel, 

valóságos – az akkori viszonyok közt elég ritkán előforduló – bizalmi viszonyba kerültünk. 

 A Negrea fiúk nagyobbak voltak nálunk. 

Így nem tartozhattak a korosztályos 

társasághoz, csak távolról láthattuk életüket. 

Sorin neves vízipólós volt, a kisebbik Sandi 

(?)   hárfázni tanult. Heti két alkalommal 

megállt a fiáker a ház előtt és felcipelték rá a 

nagy hangszert, majd elindultak a hárfa 

oktatóhoz, aki akkor úgy tudom, már nem 

lehetett Lőrinczi László olasz felesége, mert 

még előbb Bukarestbe kerültek (tán már 

1946-tól), ahol ő lett a román hárfaoktatás 

megteremtője. 

Sorin a háború utáni kolozsvári 

vízipólózás első nemzedékéhez tartozott. 

Orvosként végzett. 1996-ban apja emlékére 

kulturális alapítványt hozott létre. 

Nagybaromlakon, a szülőfaluban pedig 

Marţian Negrea szobor áll. 

 

 

 
A JÓSIKA UTCA 30. SZÁM 

MARŢIAN NEGREA MESTER ÉS CSALÁDJA OTTHONA 
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Mellettük, a 32. szám alatt lakott Rusu professzor és családja, akiknek földszinti 

traktusában volt albérlő Zsögödi Nagy Imre. Hatalmas, üveges verandájuk műteremként 

működött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imre bácsi emléke ismét arra ösztönöz, hogy mesélni kezdjek. 

Ősztől tavaszig volt Kolozsváron, amíg főiskolai tanári feladatait is ellátta. Aztán 

a nyári időszakra Zsögödön folyt élete, ahol a természet közelében kerti kis gazdaságában 

munkálkodott. A természet közelsége Kolozsváron szintén adva volt, hiszen akkoriban a 

műterméből, a ház nagy körkörös üveges verandájából vagy télikertjéből szabad kilátás 

nyílt a feleki oldalra. Ma már egész városrész zárja el ezt a látványt. Szüleimhez szoros 

barátság fűzte. A nála ismételten előforduló házkutatások alkalmával, rendszerint éji 

órán, édesapámnak szólt, hogy menjen át tanúnak. Ez szabály volt akkoriban. Aranyat 

kerestek, mert hírek keringtek régebbi európai munkájából származó Napóleon-

aranyairól. Engem egyetemi éveim alatt a nehéz időkben támogatott. Igen egyszerűen 

talált erre alkalmat. Fel tudom idézni az ő hangját is, amint így szól: Uram, húzza ki azt 

a fiókot és keressen magának egy jó cipőt. Van ott elég. De első komoly sílécemet egy 

Bersenicot tőle kaptam, és orvosával, Cseke doktorral, valamint Nemes István 

ügyvédjével megszokott feleki, bükki kirándulásaira is elvitt olykor. Itt általában 

találkoztunk Szabó T. Attilával és barátaival. Ők minden hétvégen kirándultak. 

Eszembe jut még egy Imre bácsira jellemző 

történet. Egyszer átküldtek hozzá valamiért, de a házunk 

előtt táborozott az említett Niculai csapata. Belém 

kötöttek, és verekedés lett belőle. Imre bácsihoz elég 

tépetten érkeztem. Kérdő tekintetére elmondtam, hogy 

mi történt. Csak ennyit mondott: Uram, aztán maga is 

adott nekik? 

Egyszer szemtanúja voltam annak, amikor – mint 

utóbb megtudtuk – a kultuszminiszter (nem emlékszem 

akkor minek nevezték) három autóval megérkezett. Az 

ablakból néztem, amint a jól láthatóan fontos idegenek 

becsengetnek, majd ő kezében a palettával ajtót nyit és 

félreérthetetlenül jelzi: most nem fogad!  Ha dolgozott, 

nem mehetett be hozzá senki. Az egyetlen kivétel kis óvodás leányom volt.  

 
 

A JÓSIKA UTCA 32. SZÁM, RUSU PROFESSZOR HÁZA, 

ZSÖGÖDI NAGY IMRE ŐSZTŐL TAVASZIG HASZNÁLT MŰTERMÉVEL 

 

 
A KAPUCNIS KEDVENC 
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Imre bácsi festegetett és énekelt, híres madara fejére vagy vállára szállt. Mikor a 

kis vendég hazaindult, mindenkor kincseket kapott. Kapucnijában csoki, narancs vagy 

más, akkor ritkaságszámba menő csemege volt. 

Szeretett átjönni hozzánk vacsorázni és ilyenkor 

leginkább sült krumplit kért vajjal vagy libazsírral, de 

ha nem, akkor megfelelt a disznózsír is. Mellé 

mindenkor hóstáti káposztalé volt a kísérő, melynek 

soha és sehol ilyen tökéletes változatával nem 

találkoztam. 

           Édesapám halála után a temetést követően együtt 

sétáltunk. Életre szóló tanácsokkal látott el. 

 

Érdekes emlékek fűznek az Imre bácsival 

majdnem szemben levő ház, a 29. szám egyik nevezetes 

lakójához, a zenetudós, zenei író, rendező, sőt 

tudtommal zeneszerző Ilie Baleahoz,  

Balea mester valamilyen okból erős bizalmat 

érzett irántunk. Kereste a velem való beszélgetés 

lehetőségét, és családtagjai részéről is éreztem a 

szimpátiát. Utolsó kolozsvári éveinkben nagyon sok 

magyarországi vendégünk volt, többen rendszeresen 

visszatérők. Ők láttak el folyóiratokkal és szóbeli hírekkel. Balea úr egy alkalommal 

négyszemközt arra kért, juttassak ki Magyarországra egy általa lezárt borítékot, s ott azt 

egy nyugati címre adják fel barátaim. Ma sem tudom miért, de az akkoriban meglepő 

bizalom nem keltett bennem gyanakvást és kérését teljesítettem. Ilie Balea nemsokára 

disszidált. Családja otthon maradt. Magyarországról hazatérőben olykor meglátogattuk 

őket, sőt kérésükre leveleket továbbítottunk. Ekkor már új helyen laktak a Rákóczi 

(Grigorescu) úton, és mindenkor nagy örömmel fogadtak. Aztán ők is kijutottak.  

Sajnos, a mester korán meghalt. Előtte azonban még egy érdekes élményem 

kötődik hozzá. Mint ismert zenetudóst Párizsban felkérték, készítene egy új európai zenei 

lexikont. Levélben 

keresett meg, és 

elegáns gesztussal fel-

ajánlotta, hogy a 

minél nagyobb 

hitelesség érdekében 

a magyar szócikkeket 

magyar szerzők írják 

meg. Szerinte a 

nyugati lexikonok-

ban nem szerepel-

tünk valós súlyunk-

nak megfelelően. 

Nem írok le neveket, 

de voltak jó kapcso-

lataim. Vajon a 

szomszéd népek kró-

nikus „nem ismeré-

se” lehetett az oka?  

 
 

ZSÖGÖDI NAGY IMRE 

 

 
 

A JÓSIKA UTCA 29. SZÁM, ILIE BALEA FÁK ÖVEZTE OTTHONA 



53 

 

Mindenesetre az ajánlatot megmosolyogták és fülük botját sem mozgatták. 

Szégyenkeztem kedves egykori szomszédom előtt. Sajnos – mint már mondtam – nem 

sokáig kellett, de a kellemetlen felismerés tüskeként bennem maradt.   

A Cserei utca felejthetetlen emlékezete továbbra sem enged hallgatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velünk átellenben a 12. 

szám alatt lakott Oprea 

professzor és tanárnő felesége, 

akit – nagy dohányos lévén – a 

kevés utcabéli magyar Pipás 

Pistának nevezett el. A régebben 

ott lakók, mint szemtanuk tudtak 

arról amint házuk a kötelező 

román érettségizés idején minden 

évben bővült. Nekem e tekintélyes 

asszonyság magyarázta el utcánk 

nevének eredetét. Eszerint 

először a Vulcan nevű hegyről 

kapta azt, és csak később 

változtatták Iosif Vulcanra.  Nem 

mondtam el neki, hogy a derék 

Iosif Vulcan, a Familia c. lap 

alapítója, a Kisfaludy Társaság 

tagja volt, felesége pedig a velünk 

rokon Lécfalvi Gyárfás család 

egyik nőtagja, egy néhány generáció előtti nagynénink volt. (Ha még vannak régi 

kolozsváriak, akik emlékeznek Telia doktorra, a Petőfi utcában rendelő és sok magyar 

beteggel is foglalkozó orvosra, azoknak elmondom: neki szintén Gyárfás lány volt a 

felesége.) 10. szám alatt egy idő után, úgy az ötvenes évektől a Szegő család lakott. Szegő 

bácsi az EMGE hűséges tisztviselője és a református egyház presbitere volt. Mikor 1944. 

március 19., vagyis az ország megszállása után a zsidó törvények szerint el kellett volna 

távolítani az EMGE kötelékéből, édesapám annyit tudott tenni, hogy nyugdíjaztatta, de 

ellenvéleményét hangsúlyozni kívánván, bankettet rendezett a tiszteletére, és aranyórával 

búcsúztatták. Erre az ünnepségre még emlékszem. Egyik első ilyen élményem volt. 

Miután ide költöztek, az unokákkal igen jó barátságban voltam. 

 
 

AZ OPREA-VILLA A CSEREI UTCA 12. SZÁM ALATT 

 
 

A CSEREI UTCA 10. SZÁM, 

SZEGŐÉK OTTHONA 
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A 6. szám alatt a hatvanas évek második felében – már az Enyed környéki 

körorvoskodásom idejében kinevezett – Suciu Iosif megyei főorvos lakott.  

A magyar négy év alatt Domonkos Lacika barátomék laktak itt. Soha többé nem 

hallottam róluk 

Aztán egy házzal lejjebb a 4. szám alatt eleinte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 

biokémia professzora, Kovács Endre élt, majd őt követően Ruha Istvánék kerültek oda. 

Ruha Pista gyermekeivel az enyémek együtt rúgták a labdát az utca közepén. Akkor ezt 

még nagyobb kockázat nélkül tehették. Fogadott fia Fricike, Gábor Ferenc, a Berlinben 

élő ismert karmester és brácsaművész, szívesen emlékezik ezekre az időkre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A CSEREI UTCA 6. SZÁM 

DR. SUCIU IOSIF MEGYEI FŐOVOS LAKHELYE VOLT EGY IDŐBEN 

 
 

A CSEREI UTCA 4. SZÁM ALATT 

ELŐSZÖR PROF. DR. KOVÁCS ENDRE BIOKÉMIKUS, 

MAJD RUHA ISTVÁN HEGEDÜMŰVÉSZ LAKOTT CSALÁDJÁVAL 
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Átellenben, a 3. szám alatt van a harmadik Szász családi ház, nagybátyám Szász 

Ferenc alispán háza. Mint amatőr csillagász innen vizsgálta az eget, nagy kertjében pedig 

a madarakat figyelte. Engem is ellátott erre vonatkozó tanácsokkal. Ő maga a kolozsvári 

bombázás órájában halt meg gyomorrákban, felesége és kisebbik fia Budapesten a 

Rózsadombon lett hatos láncos bomba áldozata (1945 augusztusában a sírt 

meglátogattuk, aztán az óbudai temetőbe vitték át őket), nagyobb fia Zoltán leventeként 

megmenekült, de meg kellett küzdenie a CASBI törvénnyel. A házat végül mégis eladni 

kényszerült. Dr. Szász Zoltán fiai, Géza és Árpád (keresztfiam), mint testnevelő tanár, 

illetve gyermekgyógyász orvos, Magyarországon élnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felfelé indulva állt az a ház (talán az 5. vagy 7.szám?), amelyben, ha jól tudom, a 

háború idejében Dálnoki Veres Lajos hadtestparancsnok lakott. Erről is szólunk még.  

 
 

DR. SZÁSZ FERENC, KOLOZSVÁR EGYKORI ALISPÁNJÁNAK HÁZA 

A CSEREI UTCA 3. SZÁM ALATT 

 
 

DÁLNOKI VERESS LAJOS A HÁBORÚS ÉVEKBEN RÖVID IDEIG ITT LAKOTT 

 A CSEREI UTCA 5. VAGY A 7. SZÁM ALATT 
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Feljebb, a 9. 

szám alatt emel-

kedett a hatalmas 

Poruţ-ház számos 

lakójával, köztük a 

Teban családdal, 

akikkel kapcsola-

tunk a szokvá-

nyosnál közelebbi 

volt gyermekeink 

barátsága révén. 

Lányaink és fiaink 

egyaránt jóban vol-

tak. Teban bácsi 

tüntetően csak 

magyarul beszélt 

velem. 

 

 

 

A Cserei utca téli és nyári hangulatai belém vésődtek. A téli, néhány ma is élő 

kolozsvári kortársamnak is emlékezetes lehet, mert itt ródlizott a város minden havas 

sportra éhes fiatalja. Még nem aszfaltoztak, az utcai világítás gyér volt, és autók alig 

jártak. Hó telente bőven hullott. 

Mikulástól márciusig tartott a 

szezon. Ismerős volt minden 

„ugrató”, minden szakasz sebes-

ségviszonyai, s ha lehetett az igen 

sokféle szánkóinkkal feljebb 

mentünk a Tordai úton és úgy 

fordultunk be a mi utcánkba. A 

ródlizás olykor éjfélig tartott. Már 

lefektettek aludni, vagy átázott 

bakancsom kényszerített haza, de 

még hallatszott az ugratókon vágtató 

szánkók „dübbenése”, a sikongások. 

Akkoriban a gyári ródli, vagy tákolt 

szánkó kormányzása egyaránt 

korcsolyával történt, néha feltűnést 

keltve felbukkant egy-egy bob. Még 

az ugratókon keletkező szikrákra is 

emlékszem. Vasárnap este a Bükből 

érkező sízők itt ereszkedtek alá, és többnyire házunk előtt oldották le léceiket. De nem egy 

olyan tél volt, mikor mindenki hazáig használhatta azokat. 

Ezek a halvány fényekkel világított, télesti hangulatok leírhatatlanok. Felérnek 

jóval későbbi sícentrumokban megélt élményimmel. Sőt! 

 

Ide érkezvén, egy nagy lélegzetet véve, kezdek el szülőházamról és az ott 

történtekről mesélni.  

 
 

A CSEREI UTCA 9. SZÁM A PORUŢ-HÁZ 

A TEBAN CSALÁDNAK IS LAKHELYE VOLT 

 

 
 

A CSEREI UTCA AZ EGYKORI RÓDLIPÁLYA,  

A KÉP NEM ADJA VISSZA  

AZ UTCA MEREDEKSÉGÉT 
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Kolozsvár más kerületeiről írva nagy történelmi visszapillantásokra kerülhet sor, 

a Tisztviselőtelep azonban csak a XX. század elején kezdett kialakulni. Azt hihetnénk, 

hogy történelmi jelentőségű esemény itt nem volt. 

Nos, a most következőkben ennek ellenkezőjéről győződhetünk meg. 

Az egymást követő generációk életében (ahogy ez most, a választói nemzedékek 

megújulása során, a gyakorlatban fontossá vált) az emlékezet nagyon kurtának bizonyul. 

Bizonyos értelemben a távoli múlt emlékei egységesebben jelennek meg több nemzedék 

tudatában, mint a közelebbiek. Ezt tetézi az a 45 év, amely tiltásaival is hozzájárult a 

felejtéshez, pontosabban az igazság megismerésének ellehetetlenítéséhez. De ezt követően 

sem sikerült behozni a lemaradást. 

Úgy hiszem, itt – a várostörténészeket kivéve – sokak fognak újat hallani. 

Minthogy azonban mindez a családom történetével szoros összefonódásban van, 

kénytelen leszek erről a többi megállóinkat meghaladó terjedelemben szólni. A 

képzeletbeli kiállítás nézői (hallgatói) készüljenek hát egy hosszabb, de nem öncélú 

promenádra. A mi nemze(t)dékünk minden története közös történet. Ezek a közös 

történetek adják majd alapját egy valaha megírandó hiteles, közös történelemnek. 

Olyannak, amely nem megrendelésre, nem a megfelelni akarás súlya alatt, hanem az 

igazság megszállott keresésével születik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történt, hogy édesapám, ifjú Szász István a Református Kollégium érettségiző 

diákja önkéntesnek jelentkezett a frontra, onnan jeles tettek véghezvitelét túlélve, az őt 

tűzön-vízen át követő román bakáival hazaérkezvén, már nem folytathatta iskoláit 

magyarul, s így a debreceni egyetemre ment tanulni. Gazdamérnöknek készült.  

Jószágkormányzó apja dezméri családi nagy birtokait tervezte vezetni.  

Édesanyám, Hort Idi viszont éppen a tanácsköztársaság idején végzett Budapesten 

Rákosi Szidi színiiskolájában, s a háborús zűrzavar közepette kvázi hazaszökött szüleihez 

Verespatakra, ahol apja gyógyszerészkedett. Aztán hamarosan már az akkor formálódó 

Janovics Jenő-féle társulat ünnepelt színésznője lett. 

Nagyapám, mint az új nemzeti színház építésének egyik komoly támogatója, egész 

családjával nagy színházlátogató volt. A fiatalok számára így megadatott a találkozás 

lehetősége. Szerelem, házasság, majd a kor szokásai szerint édesanyám részéről a színpad 

elhagyása következett.  

 

 
 

       SZÖVÉRDI SZÁSZ ISTVÁN           IFJ. SZ. SZÁSZ ISTVÁN                    HORT IDI 
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Fiatal életük a román királyi földreform következtében vagyontalanná válva 

indult. Apám angol céghez ment dolgozni, és angol módon a segédmunkásságtól ívelt 

pályája felfelé. Felesége mindenben mellette állt, és a sokoldalú tehetséggel megáldott 

majdani édesanyám elképzelését elfogadó Moll Elemér építészmérnök tervei alapján, 

néhány év után elkezdhették a családi villa felépítését. Ez lett a negyedik Szász-ház a 

telepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ház mellett, annak az anyám által tervezett és saját kezűleg ültetett kertje is a 

város értelmiségének gyakran látogatott helye lett.  Aztán 1935-ben, az akkor induló Hitel 

folyóirat négy főszerkesztője őket kérte fel a lap támogatására és arra, hogy otthont is 

adjanak munkájukhoz. Amikor pedig 1937-ben megérett az idő egy nagy értelmiségi 

találkozó szervezésére, Tamási Áron itt, ebben a házban, a Hitel asztalánál szervezte – az 

utólagos viták ellenére – általa kezdeményezett és megvalósult Vásárhelyi Találkozót.  

A „Vulcan utca 11.” (ma 13.) így vonult be a történelembe.  

Ugyanis itt nemcsak egy nemzetpolitikai szemle született, hanem együtt 

gondolkodhatott az irodalmi és tudományos élet színe-java, köztük 18 Helikonista is, 

élükön Kemény Jánossal. A szépírások munkamegosztásban a Helikonban és a 

Pásztortűzben jelentek meg, a Hitel nemzetpolitikai szemlévé formálódott. Az anyám által 

havonta rendezett Hitel összejövetelek eseményszámba mentek. Egymásnak adták a 

kilincset Kós Károly, Tamási Áron, Kemény János, Mikó Imre (ő később azokban a 

veszélyes években írni mert erről), Demeter Béla, jelesebb alkalmakon, fontosabb témák 

tárgyalása esetében a kor négy magyar főpapja, Márton Áron katolikus püspök meg 

Tavaszy Sándor református püspökhelyettes gyakrabban is. És természetesen az egyenlő 

felhatalmazással bíró négy főszerkesztő: Albrecht Dezső, Venczel József, Vita Sándor és 

Kéki Béla. 

 
 

A SZÁSZ ISTVÁN ÉS HORT IDI ÁLTAL MEGÁLMODOTT HÁZ 1926-BAN. 

KÉSŐBB MÉG BŐVÜLT A DÉLI OLDALON 
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 A „négy év” alatt, mikor a főszerkesztők közül kettőt behívtak a parlamentbe, 

Venczel József pedig több más megbízást kapott, Kéki Béla mellett Kiss Jenő volt 

főszerkesztő helyettes. De sorolhatnám végtelen sorokban a Hitel korszakok mintegy 220 

munkatársát, meg a vendégeket, akik közt a japán nagykövettől Szakasits Árpádig széles 

volt a skála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hitel nagyjai nemcsak írni mertek, de bőrüket is bátran vitték vásárra 

meggyőződésük és a magyarság, vagy bármely   igaz ügy érdekében. 1940-ben a történelmi 

szerepet felvállalni képes elméleti szakemberek itt készítették el a Teleki Pálhoz szóló 

memorandumot, melyben egyebek mellett a román kisebbséggel kapcsolatos mintaszerű 

nemzetiségi politikát kértek. Így lett a román nyelv iskolai és érettségi tárgy, így 

születhettek román intézmények, ennek megfelelve kapott nagyobb támogatást az észak-

erdélyi román egyházfő, mint a dél-erdélyi magyar stb. Ez sajnos ma nem illeszkedik abba 

szellembe, amelyet a Ceauşescu-korszakban megjelent Teroarea Horthysto fascistă în 

nordul Transilvaniei c. könyv sugall, sőt állít. Ezért nem lehet emléktábla a házon. Itt 

határozta el az öt vezető magyar értelmiségi, hogy öt baloldalival megbeszélést folytatnak, 

és megszervezik a Gestapo által halálra szánt 60 politikai fogoly kiszabadítását, amiről és 

annak sikeréről Balogh Edgár maga is beszámolt írásaiban. 

De ebben a házban indult el a kiugrási kísérletre való felszólítás gondolata, s a 

Negyvenek beadványát itt fontolgatták. Ezért írhatta Bokor Péter a Végjáték a Duna 

mentén című könyvében, hogy „jött a lendület Erdélyből”.  

 

 

 
 

 A CSEREI UTCAI VILLA A HARMINCAS ÉVEKBEN 
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Így indult a Tatár-hágón át báró Atzél Ede, 

Hiteles munkatárs Moszkvába tárgyalni a Faragó 

delegáció útját mintegy előkészítve.  

Éjszakába nyúló közös gondolkodást követően 

itt beszélte meg gróf Teleki Béla édesapámmal, hogy a 

delegációban nem vesz részt (Horthy ugyanis őt küldte 

volna), hanem átadja helyét a diplomáciában jártasabb 

Teleki Gézának. Itt indult a sikeres összefogás, amelybe 

gróf Bánffy Miklós szintén bekapcsolódott, és amelynek 

célja az volt, hogy Kolozsvár – tekintettel 

védhetetlenségére – maradhasson nyílt város. 

Emlékezetem szerint a kérést a néhány házzal lejjebb 

lakó Dálnoki Veress Lajoshoz adták be, és ő 

továbbította a kormányzóhoz. 

A háború utáni változó és egyre 

elviselhetetlenebb években is összejött itt a maradék 

Hitelesek néhány tagja, máskor a református egyház 

vezetői, de amikor a jelentések ténye nyilvánvalóvá vált, a találkozók egy része utcai 

beszélgetéssé változott. Fülöp Antal Andor, Szabó T. Attila, édesapám és Vámszer Géza 

például heti legalább egy alkalommal, sós perecet rágva sétáltak az utcákon, hogy 

zavartalanul beszélgethessenek. El is nevezték magukat „pereceseknek”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És itt történt meg az is, hogy a besúgást kényszerből felvállaló azt bevallotta, és 

apám diktálta le, hogy időnként mit jelentsen róla.  Aztán halálos betegen itt jelent meg 

és ismerte be az Igazság – nevét egykor nem vállaló – korabeli újságírója, hogy az EMGE 

felszámolását szolgáló, az azt vezető Szászok (Szász Pál és Szász István) ellen írott légből 

kapott cikkeit a főszerkesztő megrendelésére írta. Erre mondja ma a pesti, hogy „ügyes”. 

A magyar érdekvédelmet, magyar közreműködőkkel számoltatták fel. 

 
 

BÁRÓ ATZÉL EDE 

1906 – ELTŰNT 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A „PERECESEK” A HATVANAS ÉVEKBEN 
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E nem ok nélküli és talán információgazdagsága miatt indokoltan hosszabb 

megálló után nézzük meg a városrész felső, a hegy felé kiépült utcáit, melyek a Györgyfalvi 

út, a Palocsay kert és a Bunözua, a Tordai út csillagvizsgáló feletti szakasza közt sokasodó 

blokkjaikkal és családi házaikkal hódították meg a Békást és a Bunözuát is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Attila út a Hárompüspök térben végződött, (most ez kapta az Agârbiceanu 

nevet). A hetes autóbusz itt is megállt, majd befordult balra a Györgyfalvi út felé, de 

tudtommal régebben az Alverna irányába haladt tovább. 

Akkoriban, 4-6 éves koromban csodálatom tárgya volt a három busz, melyek a 

VAV jelzést viselték (gondolom, a Városi Autóbusz Vállalat rövidítése volt ez), és 

számomra a technika csúcsait jelentették, mert először láttam olyan autóbuszt, amelynek 

csapott orra volt. Két nagyobb és egy rövidebb busz érkezett Budapestről és szolgálta a 

Tisztviselőtelepet. Hacsak lehetett, a Vörösmarty és az Attila út találkozásánál található 

megálló felé kértem venni az irányt az engem éppen sétáltató családtaggal, és hosszasan 

lestem a csoda érkezését. Ha fel is szálltunk rá, az földöntúli öröm volt számomra. 

 

Jóval később, a 

hetvenes években, a 

Hárompüspök téren 

állt az a vegyes-

kereskedés, ahol 

kedves barátunkon 

az üzletvezetőn szá-

monkérték, hogy a 

rikító pirosfalú új 

üzlet és a zöld gyep 

közé fehér vasoszlo-

pokra feszítette ki a 

fehér védőláncot.  

A helyzet orvoslása, 

vagyis a gyepet védő kordon átfestése után aztán tavaszi hóolvadáskor az oszlopok 

egykori színét idéző fehér hófoltok miatti feljelentést követően keletkeztek gondok. Át is 

helyezték szegényt, s még örülhetett. Nem is maradt sokáig szülővárosában, s ma attól 

messze nyugatra él. 

 
A HÁROMPÜSPÖK TÉR MA 

 

 
 

A HÁROMPÜSPÖK TÉRI BOLTOK MA 
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A kenyérboltban a kenyérjegyek pontos összeszámolása után vehettük át a nekünk 

járó (emlékeim szerint nagyon finom) barna kenyeret, és ha annak dúca volt, azt hazáig 

nagy élvezettel fogyasztottam el. E helyen volt üzletvezető a környék egyik legszebb 

asszonya Kozákné, aki évtizedek múltán svájci „emigrációjából” Magyarországon 

látogatott meg minket. A kert napfényében készülő nagy üveg kovászos uborka láttán 

sírva fakadt.  A jelenet, ha átgondoljuk, minden szónál többet mond. Később mi is jártunk 

náluk svájci otthonukban. 

 

 

 

A Hárompüspök tér és 

az Attila út sarkához 

közel a 46. szám alatt 

lakott Marton Lili 

színműíró, ifjúsági író 

és műfordító, anyám 

kedves barátnője.  

Fogadott kisfiát 

Tódorkát nagy szere-

tettel nevelte. 

 
 

 

 

 

Egyik legközelebbi barátom, Sinkó Zoltán, Kolozsvár egykor kedvelt humoristája 

szintén itt lakott, a Nagy Károly püspök (Moise Nicoară) utca 14. szám alatt. Zolival 

együtt jártunk iskolába, együtt udvaroltunk a Magyar utcában (Bul. 21 Decembrie) lakó 

Kegyes lányoknak, együtt dolgoztunk Diósadon, ahol mint magyartanár, társadalmi 

munkában a hiányzó felcser feladatait is ellátta, és injekciózta betegeimet, végigkísérte 

áttelepülésünk horror történetét, majd az ő expatriálásukkor hozzánk érkeztek meg. 

Aztán Veszprémi utolsó – szépnek induló és szomorúan végződő – éveinek voltunk közeli 

tanúi. Ő is a korszak áldozata lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SINKÓ ZOLTÁN 1954-BEN 

      

ÉS AKKORI HÁZUK A NAGY KÁROLY PÜSPÖK UTCA 14. SZÁM  

 
 

 

MARTON LILI NÉNI HÁZA ÉS A NEVEZETES ERKÉLY. 

ERRŐL HALLGATTA NÁNÓ CSABA 

AZ ÍRÓGÉP SZORGOS KOPOGÁSÁT 
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Sinkó bácsi, dr. Sinkó István ügyvéd, édesapám katonatársa, kalotaszegi ember 

volt. Az ő meleg hangját is fel tudom idézni, amint a Vörösmarty utcán vagy az Attila úton 

hazafelé sietve atyai bölcs tanácsokat osztogat, a tisztelettudó ifjoncot mindenkor 

magázva.  

Zoli édesanyja, Czeglédi Emi néni, a Király utcai (I.C.Brătianu) leánygimnáziumi 

kortársaink ének-zene tanárnője pedig maga volt a szeretet. Leány ügyeinket figyelemmel 

követte és maga látott el a kertjéből összeállított csokrokkal. Igen! Csokrokkal. Akkor ez 

még így működött. Kedvesen hadarva magyarázta el, 

miként viselkedjünk. 

Zoli öccsével, Zebivel (dr. Sinkó István, 

későbbi RMDSZ politikus) együtt járt vívni. Zebi 

nagyobb sikerrel. Ha emlékezetem nem csal, 

párbajtőrben egyszer országos bajnok volt. Az őt 

sírba döntő betegség nagy veszteséget okozott az 

erdélyi magyar politikai életnek. 

Utcájukban kerekedő szemekkel bámultuk a 

város egyik klasszikus szépségét, a később szomorú 

sorsú orvosnőt, Ginát és a nőies vonalaival hódító 

húgát.  

Innen járt velünk egy iskolába, a volt 

Református Gimnáziumba Buchwald Péter, a ma is 

ismert politikus, szenátor, alispán, a Kolozsvár 

Társaság elnöke.  

 

Naponta kétszer rótta megfontolt léptekkel az 

Operaház felé vezető legrövidebb Attila, vagyis 

Andrei Mureşan utat David Ohanesian, a nagyszerű 

baritonista.  S ha énekesekről beszélünk, itt lakott az 

Airizer család, ahol a kisebbik fiú, Airizer Csaba, 

nemzetközi ismertségű basszus énekes lett. Airizer 

bácsi a Kolozsvár-Belvárosi Református 

Egyházközségnek volt presbitere.  

A városrész lakói közt több operaénekes is 

volt, hiszen a Fráter György (Măcinului) utcában 

lakott Emil Mureşan, a Szenci Molnár (Mocioni Ion) 

utcában az egyik Almăşan, a Nagy Károly (Moise 

Nicoară) utcában pedig Elena Vătafu neves énekesnő. 

A nagyfiúk közt Maxim Kuki, a szőke 

vízipólós férfiszépség volt a nők nagy kedvence. Őt és 

a környéken lakó társaságát mi kisfiúk csak távolról 

ismerhettük. 

Ez utóbbi házakat nem tudtam beazonosítani.  

Egyébként a „házszám vadászat” közben 

telefonálgatva érdekes tapasztalattal gyarapodtam. Közismert család kérte, hogy róluk ne 

emlékezzek meg e séta során, mert ez árthat nekik. Miféle fortélyos félelem izgathat még 

ma is? Régi vagy új? Mindkettőből volt részünk éppen elég. 

Nánó Csaba a Kincses Kolozsvár Kalendáriumban több más a környéken lakó 

jeles személyiséget is felsorol, sajnos részben a lakhelyek beazonosítása nélkül. Ők sem 

maradhatnak ki emlékezésünkből.  

 

 
 

BUCHWALD PÉTER ALISPÁN 

 
 

AIRIZER CSABA 

OPERAÉNEKES 
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A Ferencz József utca 2. szám alatt lakott Augustin Bena román zenszerző, 

mellettük pedig Widman Walter a Ferenczy Károly tanítvány, a nagybányai iskolához 

tartozó festő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen fontos megemlékezni a Tisztviselőtelep talán legjelentősebb román lakójáról, 

a Hárompüspök tér felől elérhető Martinuzzi (Măcinului) utcában 16 évig élt Lucian 

Blagaról. 

De azt is megtudjuk, hogy a Hárompüspök téren gyakran bukkant fel Méhes 

György alakja is. Ő is a közelben lakott. 

Az idő múlásával aztán felépült a blokknegyed, ahol számos barát és ismerős lelt 

otthonra. Ha addig csak vakáció idején mentünk zsebpénzt keresni Palocsay kertjébe, 

most jó barátainkhoz sietve egyre többször vitt erre az utunk. 

Blokkba költöztek a Sinkó fiúk is, de ott vett lakást Kiss Zoltán, majd Sáska Pali 

barátunk, az EKE jeles tagja, Tárkányi Jancsi osztálytársunk a sikeres bűnügyi nyomozó, 

osztályunk összetartásának legaktívabb munkása.  

 

 
 

EBBE A BLOKKBA KÖLTÖZTEK NITSCH ÁRPÁDÉK ÉS ITT IS ÉLT KORAI HALÁLÁIG, 

FELESÉGE ILONKA MA IS INNEN TARJA ÖSSZE A MARADÉK BARÁTI KÖRT 

 
 

A FERENCZ JÓZSEF (DELAVRANCEA) UTCA 3. SZ.  

A BENA CSALÁD HÁZA 

 
 

A FERENCZ JÓZSEF UTCA 5. SZ. 

WIDMAN WALTERÉK HÁZA 

 
 

ILONKA ÉS ÁRPI 
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Ide költözött a Bukarestből hazatérő Nitsch Árpád barátom, osztálytársam, akivel 

egy órában születtünk Kolozsváron, aki számomra ember- és újságíróként egyaránt a 

gerincesség példaképe volt és marad örökre.  Meggyőződése ellenében nem élt semmiféle 

előnnyel és vállalta a legszerényebb életet. Igen sokan egyéb, könnyű utakat jártak be. 

És élt ebben a blokkban még expatriálásáig Banner Zoltán művészettörténész, 

művészeti író, költő és előadóművész, a munkámban máig segítőkész barát.  A lakást fia, 

Géza születése után kapta. A kis Géza felnőtt, és már hosszú évek óta a Kossuth Rádióban 

hallgatjuk nap mint nap.  

De az együtt érettségizettekhez „visszacsatlakozó”, közben katonaiskolába került 

elemi iskolai osztálytárs, a katonamérnök-költő Varduca Gyuri, feleségével, a szintén 

örmény Azaduhi Horenian festőművésznővel, ugyancsak itt lakott.  

Gyuri története szintén tanulságos. Ugyanis ő magyar költőnek indult, de a 

sorsáról döntők között nem talált „meghallgatásra”.  Nem úgy a román irodalmi 

körökben. Több kötete is sikerrel jelent meg román verseivel. Ettől függetlenül a mi 

„Vadruca” Gyurink maradt. 

De nem messze lakott az említett Tárkányi János osztálytársunk, nagy 

megbecsültségnek örvendő bűnügyi nyomozó, az osztály találkozóinak lelkes szervezője. 

Sokan, nagyon sokan mások is blokkokba költöztek abban az időben. A várost 

blokkrengeteg vette körül és azokban már nem a magyar szó volt a gyakoribb. Sőt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közeli barátaink közül csak Nitsch Árpi felesége, baráti körünk „kotlósa”, a 

hazalátogató elcsángáltak örökös szállásadója, ügyeink helyi képviselője Ilonka, Sáska 

Pali, a nagy utazó meg kiránduló, a megözvegyült Varduca Gyuri és Tárkányi Jancsi 

özvegye van még itt. Bannerék Magyarországon élnek és munkálkodnak. 

De ha alaposabban visszagondolunk más tisztviselőtelepi nevek, ismertek és 

részben ma már alig ismertek ködlenek fel egy immáron régi Kolozsvárról, akik szinte 

valamennyien eltűntek. Ilyenkor eszembe jut egy visszatekintve érdekes és a korra 

jellemző dolog. Számos kolozsvári óhajtott Magyarországra telepedni. Mindenki más 

indítékkal, más és más okból, a legkülönfélébb terhek, nyomások vagy a külvilág előtt 

akár ismeretlen okok miatt. A kádári anyaország nem fogadta őket. Így valamennyien 

nyugatra mentek és sok utóduk már elveszett az összmagyarság számára. 

 
 

A BRÂCUSI 202 MÁSIK TÖMBJE,  

A BANNERÉK ÉS VARDUCÁÉK LAKHELYE,  

„OTT, AHOL A HETES FORDUL.” 

 

 
AZADUCHI ÉS 

GYURI EGY 

KÖTETE 

 
1. Figure 

 

  

 
ZOLTÁN ÉS 

GÉZA, 

APA ÉS FIÚ 
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Egy-két ház erejéig átsettenkedek a Kemény Zsigmond (Tache Ionescu) utcába is 

a Györgyfalvi út túloldalán, hiszen ott lakott a 4. szám alatt népes családjával Kiss Jenő 

költő, a Helikon titkára, a Hitel 1941 utáni főszerkesztő-helyettese, a Termés egyik 

alapítója és baráti körünk nemzettudatának folyamatos pallérozója. 

 Konyhaasztaluknál zajló, nem egyszer indulatoktól sem mentes, késő estékbe 

nyúló beszélgetések során igazította el Zoltán fiát és barátait a magyarság múltbéli és jelen 

dolgaiban. Hogy erről történtek-e jelentések a kellő helyekre? Ki tudja? És érdekelhet-e? 

Hiszen ezt is megosztásunkra használhatja fel, aki úgy akarja, akinek ilyen célja van.  

Jenő bácsi könyvtárában áhítattal nézegettük a Szépmíves Céh összes, eredeti és 

dedikált példányának gyűjteményét. Ezt a kincset a Céh 1990. november 24-én történt 

újjáalakulásának lelkes napjaiban, Kiss Jenőtől, a megválasztott tiszteletbeli elnöktől 

mint adományt kapta meg. Jelen sorsa ismeretlen. A kezdeményezés 1995-ben elhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. szám alatt nevelkedett Tamás Gábor, Jenő bácsi keresztfia, a világjáró 

könnyűzene énekes, aki a magyar nyelvterületen, szórványban és diaszpórában egyaránt 

ismert és igényelt szolgálója a szülőföld iránti nosztalgia zenés ápolásának. Vizsgált 

határainkat alig meghaladva lakott „kereszttestvére”, Szilágyi Enikő a ma Párizsban és 

Belgiumban élő, de hazajáró színművésznő és csodálatos sanzonénekesnő. Ugyanis 

mindketten Kiss Jenő keresztgyermekei. Enikő édesapja a Magyar Opera ismert 

szólistája volt. 

A 3. szám alatt lakó Ionel Pantea énekessel Budapesten találkoztam, mint a 

Magyar Operaház énekesével és tanárával.  Ő is áttelepült Magyarországra. 

 

 
 

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 4. SZÁM, KISS JENŐ KÖLTŐ OTTHONA 

 

 
 

 

 
A KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 1. SZÁM, 

A ZENÉS NOSZTALGIÁZÁS VILÁGJÁRÓJÁVAL, TAMÁS GÁBORRAL 
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Az 5. szám alatti szomszédja volt Fodor Pál, a későbbi stockholm-budapesti 

vállalkozó, aki akkoriban a város vendéglátóipari életének volt egyik ismert alakja, mint 

szállodai vezető. A ma Leányfalun működő Hitel Múzeumom anyagának megmentésében 

nagy segítségemre volt. 

 

S ha már tiltott határátlépést követtem el, említsem meg a közeli Bajza (Aron 

Densuşianu) utca 23. szám alatt lakó Vittinger Margitot is, aki a Kolozsvári Magyar 

Opera nagyszerű díszlettervezője volt. 

 

 

 

A Győrfalvi úttól a Hárompüspök tér 

felé a Ferenc József püspök (Barbu 

Delavrancea) utcán haladva lakott valaha a 

kolozsvári társasági életben mindenütt 

felbukkanó „Bátyus”, városszerte ismert 

kortársunk, akit ma már Horák József 

vegyész egyetemi tanárként ismernek 

Kolozsváron.  

 

 

 

Mellettük pedig – magyar 

feleségével – a már előző lakhelye 

kapcsán is szóba hozott Petre Sbârcea, a 

Szép város Kolozsvár című könyv írója, 

a Kolozsvári himnuszként énekelt, a 

Dónát úti orgonákat megörökítő dal 

álneves szerzője (Claude Romano), 

melynek választott és örökös előadója a 

tőle alig pár száz méterre lakó, már 

említett Tamás Gábor volt és maradt. 

Koncertjein nem engedik le a színpadról, 

ha ezt nem hallgathatják meg. Úgy 

tudom ez a ház az Apponyi (Budai Deleanu) utca sarkán volt. 

 
 

PANTEAÉK EGYKORI HÁZA A 3. SZÁM 

 

 
 

VITTINGER MARGIT LAKHELYE 

A FÁK MÖGÖTT A BAJZA UTCA 23. SZÁM 

 
 

FODOR PÁLÉK LAKHELYE AZ 5. SZÁM. 

 

 
 

A SBÂRCEA HÁZ  
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Az Apponyi utca 37. szám dr. 

Văleanu, Linzmayer Erzsébet a 

közkedvelt gyermekgyógyásznő lak-

helye. 

Ö az, aki memóriájának 

gazdag tárházából merítve, a helyi 

tévé adásában kedves történeteket 

mesélt a Tisztviselőtelepről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linzmayer Erzsébet-

től tudhattuk meg, hogy 

közelükben lakott Berde 

Mária és itt írta a Hajnal 

emberei című könyvét. 

 

Sétánknak a Három-

püspök tér utáni egyenes 

folytatása a Káldy György 

(Amoş Frâncu) utca felé 

indul.  

Itt volt a Pleşa család közismert tisztító üzeme. Pleşa Coriolan édesanyja magyar 

volt.  Coriolan tökéletes magyarsággal beszélte anyanyelvét. Jó viszonyt ápoltunk. Ő is az 

orvosi egyetemet végezte el, ha nem csalódok a fogorvosi szakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AZ APPONYI UTCA 37. SZÁM 

LINZMAYER ERZSÉBET DOKTORNŐ HÁZA 

 
 

APPONYI UTCA 41. VAGY 43.  

ITT ÉLT ÉS ALKOTOTT BERDE MÁRIA  

A HELIKONI KÖZÖSSÉG ÖTLETGAZDÁJA ÉS 

NAGYASSZONYA 

 

 
 

A PLEŞA-HÁZ MA, A KÁLDY GYÖRGY UTCA 6. SZÁM 
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Az utca végén levő teleknél bukkan ki alagcsövéből a Bunözua felől érkező 

Cigánypatak, amely aztán tovább haladt titkos útjain és még a Piski hídnál is a föld alatt 

van. Valaha itt híd állott felette, mint azt a hely neve is jelzi.  

A látszólag gazdátlan telekre tőlünk – hátul – egy kerítésmászásnyi átjárás volt és 

a patak vizére gyakran készítettünk kis vízimalmokat vagy kikötőket. 

Érdekes emlék annak hangulata amint az elhagyott, de mégis idegen 

felségterületen játszunk. A patakon ismertelen gyerekek munkájának nyomait is 

felfedezhettük, de nem bántottuk.  És ez kölcsönös volt.  

A Cigánypatak Bunözuát érintő szakasza növény és állatgyűjtő hajlamaim állandó 

terepe volt. Néhány gyíkot „személyesen” is ismerem, másokat betelepítettem kertünk 

sziklagruppjába. A gyíkfogást – a farok elvesztése nélkül – tökélyre vittem. 

Az utca másik oldalán, a 24. szám alatt Mesticz Jánosék háza áll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jancsi bácsi apám gyermekkori barátja, katonatársa, a Kolozsvári Magyar Opera 

csellistája, gyakran vitt magával operaelőadásokra, és természetes volt, hogy onnan 

gyalogosan a késő esti városon keresztül együtt sétáltunk haza. Ikerlányai Ani és Franci, 

kisgyermekkori zsúrjaim állandó vendégei, nálam nagyobbak voltak. 1954-ben végeztek 

a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, amikor én éppen elkezdtem. Franci még él, ha jól 

tudom, Kaposváron.  

Az ő házukban lakott Dunky Kató néni, tánctanárnőm, a híres fotográfus fiúk 

testvére. Kísértésben vagyok újabb szomorú végkicsengésű promenádra invitálni az 

olvasót, és kissé kitágítani földrajzi kereteimet, mert egy sokkal szélesebb köröket érintő 

történethez vezetett el az a pillanat, amikor Kató néni táncpartneremül Varga Katit, 

Dankanics Ádám későbbi felségét, a tragikus sorsú grafikust, egy jórészt ugyancsak 

tragikus sorsot megélt nagy társaság központi alakját választotta. A náluk naponta 

megforduló társaságunkból görög tragédiába illő események öltek meg sokakat. 

Földrengés, furcsa, gyanús autóbaleset, váratlan betegség, öngyilkosságok mellett, a 

nagyvilágban való szétszórattatás is ritkította sorainkat.  

Ma már a több mint két tucatnyi akkori fiatalból csak öten-hatan élünk. Közöttük 

rajtam kívül Bodor Ádám, a Guzner testvérek és Jára Egon. Valamennyien idegenben. 

 
 

A KÁLDY GYÖRGY UTCA 24. SZÁM  

A MESTICZ CSALÁD ÉS DUNKY KATÓ LAKHELYE 
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Visszatérve a Káldy György utcába, megérkezünk egy kis parkhoz, melyet az én 

időmben egyszerűen csak Kispark, vagy Părculeţ néven emlegettek, és életterünk fontos 

része volt.  

Az itt nem egyszer rongylabdával folyó labdarugó-mérkőzések egyhangúságát – 

mint már említettem – oldotta, ha a Barcsay utcából bőrlabdájával átjött Florin Piersic. 

Ennek megfelelő tekintélynek örvendett.  

 

Innen haladt a hegy felé a Goethe (Predeal) utca, valamint a Mikszáth Kálmán 

utca és végződött akkoriban a Bunözua (Bunăziua) szabad földjeiben, sí-

paradicsomunkban, az említett gyíkok és változatos növények világában, ahol naponta 

kóboroltunk. Percekre volt lakásunktól. Nevét állítólag onnan kapta, hogy ítt léptek a 

városba a Felekről érkező tejesemberek és így köszöntötték az itt lakókat.  

 

A Goethe út-

cában lakott, most 

talán a 10-es számú 

sarokházban, dr. Er-

szényes Sámuel, a 

jónevű ügyvéd és 

felesége, gyermektelen 

házaspár, szüleim jó 

barátai és gyámo-

lítóim nehéz időkben. 

Samu bácsi tekintélyes, 

de joviális régi vágású 

úriember volt. 

           Egyáltalán nem 

talált rá a környék 

gyermekei által kedvelt 

„csúfneve” a: Kenguru 

bácsi. 

 
 

A GOETHE UTCA 10. SZÁM, 

DR. ERSZÉNYES SÁMUELÉK EGYKORI LAKHELYE 

 
 

A KISPARK MA 
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Velük szemben levő oldalon viszont Kolozsvár leghíresebb vegytisztítással foglal-

kozó családjának, a Zink családnak háza állt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem sokkal felettük, a 19. szám alatt pedig egy idő után felbukkant kedves és máig 

hűséges osztálytársam és barátom, Tóth-Wessely László geológus, aki a maga idejében 

(ahogy mondják: fénykorában) a város nyüzsgő életének ismert alakja volt.   

Mint azt előbb már jeleztem, a Békást is a Tisztviselőtelep részeként tárgyaljuk. A 

városnak ez a része főleg hóstáti tulajdonban volt, de egyben a feleki görgetegekben 

gazdag Békás patak menti közkedvelt kirándulóhelyként is szolgált a város 

természetkedvelő lakosainak.  Aztán a város terjeszkedése nyomán elkezdődött ennek a 

területnek is a beépítése.  Ma már sűrűn lakott utcák vannak ott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A GOETHE UTCA 19. TÓTH-WESSELY CSALÁD HÁZA  

ÉS A MA MÁR ONNAN TÁVOL ÉLŐ TÓTH WESSELY LÁSZLÓ 

 

 
 

AZ ALVERNA EGYKOR 
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A múltat kutatva azonban feltétlenül meg kell emlékezzünk az Alvernáról. 1929-

30-ban a ferences Trefán Lénárd atya vette meg hóstátiaktól a több mint 3 hektáros 

gyümölcsöst. A rendházat és templomot 1930-ban fel is avatták.  Búcsújáró helynek is 

szánták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha pedig egyházi létesítmény, zárás gyanánt lássunk két tisztviselőtelepi példát.  

Az egyikről Nánó Csaba így ír:  

„Házunkkal szemben egy 

hatalmas kert volt, aztán közvetlenül a 

rendszerváltás után a szomszédok 

eladták a telket. Elköltöztek, meghaltak, 

vagy megunták a kapálást – nem tudom. 

Tény, hogy az új tulajdonos első dolga az 

volt, hogy az összes fát kivágta. Csak 

akkor jöttünk rá, hogy az ortodox egyház 

vette meg, amikor egyik napról a másikra 

egy fatemplom épült a kertben. Nyilván 

ennek csak ideiglenes küldetése volt, 

hiszen már akkor annyi hívő kezdett oda 

járni, hogy a többség mindig kint rekedt, 

és a nyitott ablakon keresztül hallgatta a 

misét. Néhány évig eme fából épült 

templomba jártak a hívek, mígnem a 

Mindenható úgy gondolta, felgyorsítja a 

dolgokat: egy szép nyári napon éppen az ablakomból bámultam a semmibe, amikor arra 

lettem figyelmes, hogy szemközt valami fénylik. A nagy cseresznyefa helyett lángok 

nyaldosták az eget. Mire kiérkeztek a tűzoltók a fatemplomból csak hamu maradt. Így aztán 

akaratlanul is neki kellett fogni egy tartósabb, biztonságosabb, nagyobb épület felhúzásának. 

Most lényegtelen, hogy borzalmasan ronda lett, szerepét teljes mértékben betölti a mai 

napig.”  

Ebben a történetben benne van a nagy egész is.  

Hiszen ama „ortodox törésvonal” is így haladt vagy kúszott előre és foglalta el új 

életterét.  Az ortodoxiának sokat köszönhet a románság és jöhet még idő, amikor megint 

használhatja védőpajzsának.  

 
 

AZ ALVERNA MA 

 
 

„SZEREPÉT TELJES MÉRTÉKBEN BETÖLTI 

 A MAI NAPIG” 
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A másik történet is egyházi, de ez már napjainkban elért magyar sikernek 

nevezhető. A Békásban felépült református Diakóniai központ története ez. Erről is Nánó 

Csabát idézem: 

 „1990 után az új rendszerben a Tisztviselőtelep is kezdett terjeszkedni addigi határain 

túlra. Elsősorban a Békás irányába folyt építkezés, ahol még nagyon sok telek állt üresen. 

Egy ilyen szabadon álló telket vásárolt meg a református egyház is a Majláth püspök és Kézai 

(Ponorului) utca kereszteződésében. 1992 szeptemberében Csiha Kálmán református püspök 

szorgalmazására megszületett az új Diakóniai központ alapító levele, és elkezdődhet a munka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület felépítésével a Prota építészeti céget bízták meg, a főépítész Daróczi Júlia 

volt, a munkálatok négy évet vettek igénybe. 

A Diákközpont adományokból épült fel, az adakozó gyülekezetek szervezetek és 

magánszemélyek neveit a vendégszobákban elhelyezett emléktáblák őrzik, egyes 

konferenciatermeinek elnevezéseivel pedig a segítőkre emlékeznek: Német terem, Holland  

terem, Svájci terem. Egyik lelkes támogatója volt a központ létrehozásának Sitta von 

Eckardstein, aki Németországban gyűjtött adományokat az építkezéshez. Az épület, melynek 

felépítéséhez „óriási összegre volt szükség” – írták a lapok –, Bethlen Katáról kapta nevét, 

aki a betegek gyámolításáról, a szegényekés rászorulók önzetlen támogatásáról vált 

emlékezetes történelmi személyiséggé. 

Az új intézményt Csiha Kálmán püspök jelenlétében avatták fel (…) Az eredeti 

elképzelés szerint öregek otthonának adott volna helyet, ám rendeltetése az idők folyamán az 

igényeknek megfelelően változott. Mivel annak idején a reformátusok nem kapták vissza 

épületeiket, ide költöztek a kollégiumi diákbentlakók is (…) Ami az idők folyamán álladó 

maradt az a diakonisszaképzés, ami manapság is zajlik a többszintes épületben. (…) 

szállásbiztosításra és vendégfogadásra is berendezkedtek. Jelenleg 25 szobában 75 vendéget 

tudnak fogadni, a központ négy rendezvényteremmel is rendelkezik, és kerti pihenőhelyet is 

kialakítottak benne.”  

 A kissé hosszabb idézetet talán örömömben mellékeltem, erősítendő 

mindnyájunkat abban a hitünkben, hogy mi is tudunk tenni, bár lehetőségeink messze 

nem azonosak az államvallás egyházának tömegek és a mindenkori kormány által is 

támogatott helyzetével. 

 
 

A REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT  

A KÉZAI (PONORULUI) UTCA 1. SZÁM. 
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Innen fordulunk vissza a séta végén, hogy képzeletben megpihenjünk a „Vulcan 

utca 13.” egykori parkjának kivágott ősfenyői alatt álló valaha volt padok egyikén, és 

összegezzük tapasztalatainkat.  

Az alig több mint 10 esztendős városrész – amennyiben információim hitelesek – 

az egyik legkedveltebb lakóterület. Itt házat tulajdonolni státusszimbólumnak számít. 

Rövid történetéből a korai kezdeteket gyors fejlődéssel megtoldó Trianon utáni 

terjeszkedés, a Brâncoveanu stílusú villák sokaságának megjelenése az egyik jellemző. A 

második világháború után a villák rekvirált lakásaiban megsokszorozódott a lakók 

száma. A közös konyha, közös fürdőszoba sok ház esetében vált megszokottá. Aztán 

lassan, fokozatosan kezdett letisztulni a helyzet, s a tulajdonosi réteg is cserélődött. 

Kiöregedés, megfizethetetlen fenntartási költségek, de nagyon sokszor a magyar 

tulajdonos expatriálása volt az ok. Aztán az 1989 utáni „státusszimbólummá válás” 

évtizedeiben minden talpalatnyi helyet beépítettek. A kertek majdnem teljesen eltűntek, 

és szűkös zöld terültek maradtak csak a házak körül. Az utcák aszfaltburkolatot kaptak 

és megindult egy határait feszegető terjeszkedés a hegy felé. Egészében véve mégis 

megőrzött valamit eredeti hangulatából, bensőségességéből, annyit, amennyi minden 

villanegyed sajátja. De legalább nem vált blokknegyeddé, csak az a része, ami addig nem 

is tartozott igazán hozzá. Az újonnan foglalt hegyi területek ma kissé kaotikus képet 

mutatnak, de magukban hordják a rendeződés lehetőségét. Arra sétálva, több mint 

negyven év után sem érzem magam idegennek, de az különös, hogy ismerős arcot nem 

látok, s nem kell sűrű üdvözlések közben haladni az akaratomtól függetlenül 

eltulajdonított szülőházam, elveszített – soha nem felejthető – kolozsvári múltam 

legfontosabb színhelye felé. 

Sokak laktak még ebben a negyedben, most csak hirtelenjében motozgattam 

emlékezetem kopó tárházában egy kurta néhány órás séta folyamán. Nagy örömömre 

szolgálna, ha minél többen egészítenék ki a történeteket. Így e városrész nagyjából 125 

éves múltjának ma már árnyalakjait, érdemük szerint éleszthetnénk fel az egyre megújuló 

nemzedékek számára. Természetesen, kolozsvári magyar múltunkra való különös 

tekintettel.  

 
 

KERTÜNK FÁI EGYKOR 
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Bár alig egy és egynegyed százados a Tisztviselőtelep, mégsem egyszerű erről írni. 

Azok, akik itt éltek s akiknek emléke éppen ezekben az években hanyatlik a Házsongárd, 

vagy valamely világrész ismeretlen temetőjének hantjai alá, egy egészen más Kolozsvár 

építői, életerős vagy meggyötört lakói voltak. Történeteik már csak a kövekben élhetnek 

tovább, vagy az ilyen és ehhez hasonló séták résztvevőiben, – ha ők is úgy akarják.  

A múltat végképp eltörölni sok okból, számos céllal és sokféleképpen lehet. Ez a 

séta egy gyarló kísérlet volt arra, hogy visszahozzam egy korszak jórészt már 

árnyalakjainak emlékét a maradék emlékezők számára. 

A megidézett városrész azelőtt még a Farkasok utcájába besettenkedő ordasok és 

a Hazengarden gyümölcsfáinak zsenge kérgét rágcsáló nyulak élettere lehetett. Ezután 

érkeztek ide azok a „telepesek”, akik – tisztviselők és mások – kialakították a 

Tisztviselőtelep máig változó arculatát, s akik azt továbbfejlesztve mára csak ilyen és 

ehhez hasonló emlékezések lapjain köszönhetnek vissza a hasonló sorstól menekülni 

képtelen és egyre gyorsabban múlttá váló jelennek. 

Ha erre jár a mai kolozsvári vagy Kolozsvárra látogató régebbi lakos, egy padra 

letelepedve adózzon emléküknek bár egy rövidke „andante”, esetleg „molto spiritoso” 

hangulatú promenáddal. Azután a történelmi karmester egy váratlan „fortissimót” 

követően leinti eme prózai zenekart.  

Én viszont megköszönöm türelmüket és további önálló sétákra bíztatom önöket, e 

hosszúra nyúlt, s mégis rövid emlékezés kiegészítésére. 

 

Leányfalu, 2021. március 21. nap-éj egyenlőség idején. 

                             

          Szász István Tas 

 

 A SZÁSZ-VILLA SORSA, MELY ÖSSZEFONÓDIK   

A HELIKON ÉS A HITEL NAGY NEMZEDÉKÉNEK ITT ZAJLÓ TÖRTÉNETEIVEL,  

IDÉZI AZ IDŐK GONOSZ MÚLÁSÁT. 

 

 
 

MA MÁR TALÁN A HARMADIK VAGY NEGYEDIK TULAJDONOS KEZÉN VAN.    

ÁTMENETI ROMBOLÁSOK UTÁN AZ ÁLLAGMEGÓVÁS JELEIT MUTATJA.  

SAJNOS AZONBAN A PARKOT KIIRTOTTÁK, FÖLÉJE KÉT HATALMAS HÁZ TORNYOSUL.  

EMLÉKTÁBLÁRA GONDOLNI SEM LEHET. 


