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és mindent ismét szépen rendbe-
tettek.” 

(Nagy Pál szerk.: Kedves otthoni-
ak. Tamási Áron levelezése a farkasla-
ki családdal. Székelyudvarhely, 2006. 
37. o. Tamási Áron levele Tamási Ág-
nesnek. Budapest, 1955. szept. 26.) 

„Drága, jó Márta néni!
Kedves Ágnes!
Először is nagyon szépen köszö-

nöm mindazt, amit küldtek nekem, na-
gyon boldog lettem, amikor Áron oda-
adta. Elgondoltam, hogy mennyit fá-
radtatok vele, a szövéssel, vásárlással, 
aztán nagyon meghatódtam, és mit tud 
tenni ilyenkor az ember, csak sírtam, 
örömömben is, amiért ilyen kedvesen 
gondoltak rám, meg bánatomban, ami-
ért nem mehettem Áronnal, és nem le-
hettem ott Magukkal. Amióta Áron 
megjött és mindig mesél, hogy mi van 
otthon, még jobban fáj, hogy nem tud-
tam elmenni.

Most beadjuk azonnal az útlevél-
kérvényt, hogy tavaszra mindenkép-
pen hazamehessünk, de már télre is 
meglegyen, hogyha Márta néni gyen-
gébben lenne, bármikor lemehessünk 
segíteni. De én remélem, hogy most 
már jobban lesz, és arra gondol, hogy 
tavaszig mindig csak erősödnie kell, 
hogy ha lemegyünk, örömben lehes-
sünk együtt. Mi most mindig a tavaszi 
útra gondolunk.

Nagyon el voltam keseredve, mikor 
Áron mondta, hogy Ágnes ángyomnak 
nem volt jó a szemüveg! Meg Márta 
néninek kicsi volt a papucs, de talán azt 
meg lehet igazítani.

Nagyon kérem, mondják meg An-
nának, hogy hálásan köszönöm neki a 
sok fáradságot a ruhával, meg Erzsi-
kének, hogy szőtte a szoknyát.

Márta néninek kezét csókolom, a 
testvéreket mind szeretettel köszön-
töm, Ágnes ángyomat ölelem, s a le-
velét várjuk. Terézke.”

„Mindenki mondja, Édesapámék 
is, meg én is látom, hogy Áronnak mi-
lyen jót tett az otthonlét, ami elsősor-
ban az Ágnes ángyom gondoskodásá-
nak érdeme.”

(Nagy Pál szerk.: Kedves otthoni-
ak. Tamási Áron levelezése a farkasla-
ki családdal. Székelyudvarhely, 2006. 
39. o. Aliz levele Tamási édesanyjá-
nak, Mártának és Tamási Ágnesnek. A 
levél keltezetlen.)
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3. – 105 éve született Székelyudvar-
helyen ifj. Szemlér Ferenc költő, író, 
műfordító (megh. Bukarest, 1978. jan. 
9.). 1912–16 között szülővárosában ta-
nult, a román betöréskor Székesfehér-
várra menekült a család. Bukarestben 
végzett jogot, 1930–48 között ügyvéd 
volt Brassóban, és újságíróként is te-
vékenykedett. 1948-tól Bukarestben, 
pár év múlva újra Brassóban élt, az 
Igaz Szó szerkesztője volt, 1956-tól 
végleg visszaköltözött a fővárosba. 
Termékeny alkotó volt, több mint fél-
száz önálló kötete jelent meg.
9. – 5 éve hunyt el Csíkszeredában 
Kardalus János tanár, tanfelügyelő, 
néprajzi író (1935. szeptember 20-án 
született Bögözben). Székelykereszt-
úron végezte a tanítóképzőt 1954-ben. 
Csehétfalván, Oroszhegyen, Székely-
pálfalván és Homoródalmáson taní-
tott, 1974-től a Hargita megyei Népi 
Alkotások Házának volt igazgatója. 
Több tanulmánya, kötete jelent meg 
vidékünk néprajzáról: Kapuk és kerí-
tések Hargita megyében (Csíkszereda, 
1977), A festett bútor (Csíkszereda, 
1982), Székely festett bútor (Bp., 
1995), Utcatér-díszítés a Homoród 
mentén. Motívumok, jelek, jelképek 
(Csíkszereda, 2001).
10. – 130 éve született Marosújváron 
Kováts István fotóművész. 1906-tól 
dolgozott Székelyudvarhelyen. A hú-
szas évektől Haáz Ferenc Rezsővel be-
járta a Székelyföldet; a város közéleté-
ről készített felvételei is dokumentum 
értékűek. A harmincas években három 
aranyérmet nyert országos fotókiállí-
tásokon. Kb. 40.000 felvételt számláló 
gyűjteményt hagyott hátra, ezek közül 
többet kötetben közöltek. Székelyud-
varhelyen halt meg 1942. aug. 18-án.
11. – 120 évvel ezelőtt hunyt el Tőzsér 
László egyháztörténelmi író. Máréfal-
ván született 1865. január 5-én. Ud-
varhelyen kezdte középiskolai tanul-
mányait. Verseket, útirajzot közölt már 
fiatal korában.
11. – 60 éve született Brassóban Wa-
um József Péter szobrász, hitoktató. 
Székelyudvarhelyen él. Műszaki tisz-
tiiskolát végzett; domborműveinek té-
mája: történelem és népélet.

13. – 25 éve halt meg dr. Őrösi Pál 
Zoltán méhész, Kossuth-díjas egyete-
mi tanár (szül. Szudv., 1904. jan. 14.).
15. – 90 éve született dr. Ferenczi 
István Mihály régész, történész Ko-
lozsváron. A Homoród mentével és a 
Sóvidékkel kapcsolatos régészeti kuta-
tásairól több tanulmányt közölt. Ma-
gyar nyelven megjelent kötetei: Régé-
szeti megfigyelések a Limes Dacicus 
északnyugati szakaszán (Erdélyi Tu-
dományos Füzetek, 129., Kv., 1941), 
Csíkkarcfalvi régiségek (ETF 165., 
Kv., 1943), Észrevételek az erdélyi réz-
kor keleti népi és műveltségi elemeivel 
kapcsolatban (Szolnok, 1997) és Bese-
nyő szállások a Nagy-Szamos–Sajó 
mentén (Szudv., 1999).
21. – 70 éve hunyt el Embery Árpád 
költő, közíró, a székelyudvarhelyi Ró-
mai Katolikus Gimnázium tanára 
(szül. Kv., 1863. jan. 5.). 
22. – 255 évvel ezelőtt hunyt el 
Nagyajtán Cserei Mihály történetíró. 
Csíkrákoson született 1668. október 
21-én; az udvarhelyi Református Kol-
légiumban tanult. Teleki Mihály tit-
kára volt, majd tartományi biztos, Thö-
köly oldalára állt, emiatt Havasalföl-
dön kellett bujdosnia. Az erdélyi em-
lékirodalom ismert képviselője a Rá-
kóczi-szabadságharc idején a Habs-
burgok oldalán vállalt állami tisztsége-
ket. A kurucok elől Brassóba menekül-
ve 1707-től kezdte el írni, majd Nagy-
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Jelzések, emlékek, vélemények

*
„A nehéz években harmadik fele-

sége, Teréz (Alisz) állott mellette.” 
(1949–1963 között – Megj.: B. D.)

(Féja Géza: Tamási Áron alkotásai 
és vallomásai tükrében. Budapest, 
1970. 129.)

*
„HARMADIK HÁZASSÁGA
Ünnepélyesen s nagyon komolyan 

egy novella kéziratát olvastatta fel ve-
lem 1949 elején.

Bodoru – ez volt a címe.
Kriza Vadrózsáiból ismertem a szé-

kelyföldi tájszót: az egyetlent, a ked-
vest jelenti.

Bronzba csillanó hajú, magas, sö-
tétbarna szemű, nagyon szép, nagyon 
fiatal lány volt a novella hősnője, Bo-
doru. Ezzel a novellával közölte Áron, 
hogy ismét megházasodik. S mert a 
házassághoz tanú is szükségeltetik, er-
re a tisztségre engem választott.

Íme, itt a dokumentumok – a házas-
sági értesítés, az esküvés forgatóköny-
vét közlő levél, s maga a novella:

Basilides Aliz Terézia és Tamási 
Áron tisztelettel értesítik, hogy 1949. 
június 28-án Budapesten házasságot 
kötöttek.

XII. Alkotás utca 51/b

Kedves Bandikám!
Bár még feljövök Hozzád (bizonyá-

ra hétfőn), közlöm Veled, hogy keddre 
határoztuk a dolgot. Tervek szerint dél-
után 6 órakor lenne. Így Aliszkáéktól 
indulnánk 5 órakor. (Mester utca 33. 
VI. em. lift.) Utána 7–1/2 8-kor lenne a 
vacsora, a szülőknél.

Köszönöm figyelmes kedvessége-
det, s melegen ölel

Áron
[…]
Drága Bandikám,
Szívből köszönjük Neked, hogy há-

zasságkötésünk alkalmával kedves 
voltál mellénk és mellettünk állni. S 
külön köszönjük a felejthetetlen „Bo-
doru”-könyvet.

Barátsággal és szeretettel ölel
Áron

Nászajándékom maga a novella 
volt: kinyomtattam egyetlenegy pél-
dányban, a Tamási-sorozat mintájára 
nyersvászonba kötve, házasságköté-
sük napjára.

Aliszka tizennyolc éves volt akkor, 
Áron ötvenkettő. Szép házasság volt, 
megpróbálta őket az idő is, az elkövet-
kező nehéz évek. S csak akkor váltak 
szét, amikor a baj már nem tartotta 
össze a nagyon fiatal asszonyt, s a már 
nem fiatal férfit.

A Bodoru nem került be Tamási 
Áron novellás köteteibe. Csak sokára 
jelent meg elbeszélés kötete, s válásuk 
után Áron nem tartotta illőnek, hogy 
nyomtatásban „még egyszer” megje-
lentesse.

Asszonánsznak nevezik a nem tisz-
tán összecsendülő rímet. Asszonánsz 
köti össze az Énekes madarat is Bodo-
ruval: amott a kicsi Magdó nem ejti el a 
színes madártojást, lenyeli – emitt Bo-
doru elejti. Intő jel volt.” 

(Illés Endre: Test és lélek. (Tamási 
Áron leveleiből.) Tiszatáj, 29. évf. 
(1975) 1. sz. 65–68.)

*
„Amikor utoljára itthon járt Tamási 

Áron Aliszkával, az író édesanyja te-
metése előtt, akkor találkoztak itt, Far-
kaslakán Nagy Imre festőművésszel is. 
Nagy Imre egy farkaslaki sétára szeret-
te volna hívni az írót. Tamásinak nem 
volt kedve, elküldte barátja kalauzolá-
sára Aliszkát. Ágnes néni megkérdezte 
a testvérét, hogy ő miért nem ment ve-
lük, miért bízta barátjára a szép, fiatal 
feleségét? Miért lett olyan hűvös 
Aliszka iránt? Ekkor vallotta be Áron 
Ágnesnek, hogy ez az elhidegülés ak-
kor kezdődött, amikor Aliszka az ő tud-
ta nélkül terhességmegszakítást végez-
tetett. Ez bántotta őt, mert még akkor is 
magáénak vállalta volna a születendő 
gyermeket, ha netalán nem tőle való 
lett volna, úgyis felnevelte volna, s 
most boldog lenne, mert egy utódot 
hagyhatna maga után. Ettől a házas-
ságtól ezt remélte az író.”

(Jakab Zsigmondné Mészáros Ro-
zália közlése, 83 éves, Farkaslaka)

*
„Jóleső érzéssel gondolok a sok fi-

gyelmességre, melyet a Feleséged és 
Te részedről tapasztaltam, s a csalá-
dom tagjai is tapasztaltak… Ui. A fe-
leségem is a legmelegebb üdvözletét 
küldi!”

(Tamási Áron: Ölelő szeretettel. 
Válogatott irodalmi levelek. Budapest, 
2008. 153. sz. levél. Tompa Lászlónak. 
Budapest, 1955. szept. 27.)

„Feleségednek tisztelő-szerető 
kézcsókjaimat küldöm, Aliszka öleli, 
és Téged nagyon melegen üdvözöl. 
Szeretettel és barátsággal ölel: Áron.”

(Tamási Áron: Ölelő szeretettel. 
Válogatott irodalmi levelek. Budapest, 
2008. 154. sz. Illyés Gyulának. Farkas-
laka, 1956. okt. 4.)

„Nagyon szépen megköszönném 
Neked, ha alkalomszerűen átmennél 
Magdihoz [Nem Magdó, a második fe-
leség, hanem marosvásárhelyi barát-
nőjük] a Köteles utcába, s megmonda-
nád neki, hogy ismert nagylelkűségé-
vel küldjön az öcsémnek ötszáz lejt. S 
az utalvány mellett egy levelező lapon 
írja meg, hogy a pénz az öcsém lányá-
nak szól, esküvői ajándék… Felesé-
gednek tisztelő kézcsókomat küldöm, 
Aliszka barátsággal köszönti. Téged 
abban az örömben üdvözöllek, hogy 
könyvednek itt komoly sikere van. 
Tamási Áron”

(Tamási Áron: Ölelő szeretettel. 
Válogatott irodalmi levelek. Budapest, 
2008. 160. sz. Sütő Andrásnak. Bu-
dapest, 1957. júl. 10.)

„Kedves Bandikám! Már harmadik 
hete itt vagyok az Akadémiai Üdülő-
ben. Aliszka beszélt rá. S én is gon-
doltam, hogy az enyhén magaslati hely 
majd jó lesz. Erre szükségem is lett 
volna, mert az utóbbi időben már 
hetenkint kétszer-háromszor volt 
zavar a szívemmel.”

(Tamási Áron: Ölelő szeretettel. 
Válogatott irodalmi levelek. Budapest, 
2008. 169. sz. Illés Endrének. Mát-
raháza, 1963. dec. 17.)

*
„Igazán szerettük volna megismer-

ni a kedves Ángyikát is, de ha most 
nem lehet úgy csinálni, hogy mind a 
ketten jöjjenek, hátha még egy más al-
kalommal még találkozunk hamaro-
san, amit szeretném is, hogy megis-
merjem személyesen.”

(Nagy Pál szerk.: Kedves otthoni-
ak. Tamási Áron levelezése a farkasla-
ki családdal. Székelyudvarhely, 2006. 
36. o. Tamási Gáspár levele Tamási 
Áronnak. Farkaslaka, 1955. júl. 27.) 

„Mi elég jól vagyunk mind a ketten, 
szép és tiszta lakásban, mert mialatt én 
otthon voltam, a feleségem a lakás szé-
pítésén dolgozott, kifestették a falakat 

0

5

25

75

95

100



31

Évfordulóink

Június

4. – 90 éve született Zetelakán Márton 
János színész, rendező, író. Az udvar-
helyi Római Katolikus Gimnáziumban 
járta az alsóbb osztályokat, Keresztú-
ron a tanítóképzőben végzett 1944-
ben. Szülőfalujába került; az Énekes 
madár színészeként és rendezőjeként 
nagy sikert aratott 1946-ban, ettől 
kezdve a kolozsvári Állami Magyar 
Színház művésze volt. Közben jogi 
diplomát szerzett. Ő rendezte Bolyai 
Farkas 1818-ban kiadott A párisi per c. 
ötfelvonásos „érzékeny játékát”. De-
hel Gáborral színpadra írta Jókai Az 
aranyember és A kőszívű ember fiai c. 
regényét. Egyfelvonásosai közül leg-
sikeresebb A fekete macska című. 
4. – 70 éve született Udvarhelyen Kin-
da László fogorvos, az első iskolai fo-
gászati rendelő létrehozója. Kézilab-
dázóként sikeres A-osztálybeli játékos 
volt. Megszervezte a marosvásárhelyi 
Ştiinţa, a csíkszeredai Voinţa B-osztá-
lyos férfi kézilabdacsapatokat, 1966– 
72 között az udvarhelyi Voinţa női A-
osztályos, később a B-osztályos női 
kézilabdacsapat edzője volt. 1996-tól 
az első helyi televíziós sportműsort 
szerkesztette. A két kábeltévé-társaság 
összeolvadása után a D3 Televízió 
sportszerkesztője volt.
4. – 35 éve halt meg Rösler Károly 
festő (szül. Szudv., 1899. jún. 21.).
5. – 85 éve született Udvarhelyen Simó 
József keramikus, Munkácsy-díjas 
építészmérnök.
5. – 60 éve született Pusztakamaráson 
Székely Ferenc néprajzkutató. Szé-
kelyudvarhelyen végzett szakközépis-
kolát, Erdőszentgyörgyön tanított. 
Vadasd néprajzáról több tanulmányt 
közölt; kötete: Jeles napok, ünnepek, 
szokások Vadasdon (Szudv., 1999). 
6. – 150 éve született Székelyszent-
erzsébeten Sz. Szakács Péter jogász, 
lapszerkesztő (megh. Bikafalván 
1947-ben).
9. – 45 éve halt meg Kolozsváron Ben-
czédi Pál bibliográfus, történész, mű-
fordító. Bencéden született 1883. ja-
nuár 2-án. Székelykeresztúron és Ko-
lozsváron, majd Manchesterben tanult. 
Teológiai tanár, később akadémiai 
könyvtáros volt. Kiadta Jánosfalvi 
Sándor István Utazás a két Homoród 
mentén c. munkáját (Kv., 1941).
11. – 100 éve született Kolozsváron 
Váróné dr. Tomori Viola lélektani és 
neveléstudományi szakíró. 1942-től 
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élt Udvarhelyen, 1945–52 között a 
tanítóképző tanára, majd igazgatója 
volt. 
11. – 30 éve hunyt el Márkos Albert 
zeneszerző (szül. Székelykeresztúr, 
1914. okt. 17.). Részt vett az új unitá-
rius énekeskönyv összeállításában. A 
keresztúri dalegylet 1991-től az ő ne-
vét viseli. 
18. – 35 éve halt meg Kulcsár Béla 
szobrász, festő Marosvásárhelyen 
(szül. 1929. febr. 2.). 1975-ben meg-
nyerte az 1848-as agyagfalvi nemzet-
gyűlés színhelyén felállítandó emlék-
mű országos pályázatát; ennek elké-
szítése közben érte szívroham. Mun-
káját Hunyadi László és Kiss Levente 
fejezték be 1980-ban.
20. – 120 éve született Lécfalván Ke-
resztes Károly zeneszerző, lapszer-
kesztő (megh. Gyergyószentmiklós, 
1944. szept. 9.). Székelyudvarhelyen 
járt középiskolába, jogot végzett, majd 
a pesti Zeneakadémia magántanulója 
volt. Kodállyal és Bartókkal kapcso-
latba kerülve a népzenei motívumokat 
saját műveiben is hasznosította; utóbbi 
számára háromszéki dalokat gyűjtött. 
Megzenésítette Nyirő József Júlia szép 
leány c. balladáját. Daljátékaiból csak 
kettő jelent meg nyomtatásban.
21. – 205 éve született Bágyban Török 
János tanár, tankönyvíró, a független-
ségi harc vértanúja. A Makk-féle ösz-
szeesküvésben való részvétel vádjával 
kötél általi halálra ítélték, 1854. már-
cius 10-én végezték ki Marosvásár-
helyen, a Postaréten.
21. – 85 éve halt meg Piliscsabán Nagy 
Vilmos katonatiszt, katonai szakíró. 

Parajdon született 1884. május 30-án. 
A budapesti Ludovika Akadémián 
végzett, az első világháborúban vezér-
kari tiszt, 1934-től vezérőrnagy, 1937-
től altábornagy, később tábornok és ve-
zérezredes, 1942-43-ban honvédelmi 
miniszter volt. A nyilas uralom alatt 
fogságban tartották. 
25. – 160 éve született Székelyudvar-
helyen Fülei Szántó Lajos költő. 
Középiskolába szülővárosa Római 
Katolikus Gimnáziumába járt. Kato-
likus teológián tanult, a püspöki kan-
cellárián volt hivatalnok, 1880-tól pe-
dig Marosújváron lelkész. Két évvel 
később otthagyta a papi pályát, Buda-
pestre költözött, ahol újságíró, majd 
postatisztviselő lett. Több verskötete 
jelent meg. 1910. december 8-án halt 
meg.
25. – 195 éve hunyt el Szentes Antal 
Regináld Ferenc-rendi szerzetes, ta-
nár Udvarhelyen. Madéfalván szüle-
tett 1747-ben, Csíksomlyón tanított, 
később a székelyudvarhelyi rendház 
főnöke. Iskoladrámákat írt, ilyen elő-
adásokat szervezett. Ilyen munkái kö-
zül a Rusticus imperas meg a Zápolya 
János és Bebek címűeket tartják jelen-
tősnek, mindkettő átdolgozás. Humo-
ra, a népnyelv zamata miatt népsze-
rűek voltak.
28. – 210 éve született Nagyajtán 
Kriza János költő, népköltészetgyűjtő 
(megh. Kolozsvár, 1875. márc. 26.). 
1825–29 között Székelykeresztúron 
tanult, a harmincas évek közepén a 
berlini egyetemen, ott figyelt fel Her-
der és a Grimm testvérek munkássá-
gára, ezáltal figyelme a népköltészetre 
irányult. Verseket közölt; sikeres 
(nép)dalai (Erdővidék az én hazám, 
Szegény székely nótája) folklorizálód-
tak. 1861-től erdélyi unitárius püspök. 
Bár fiatal korától gyűjtötte a népi 
alkotásokat, a Vadrózsák című kötet 
csak 1863-ban jelent meg, anyagiak 
hiányában; a folytatás meg sem jelent. 
Az első modern szempontú népköltési 
kiadványnak tartják, amely a tájnyelvi 
jellegzetességeket is feltüntette; sok 
vidéki munkatárs közreműködött az 
anyaggyűjtésben. Kriza nagy érdeme a 
székely balladakincs felfedezése. 
29. – 50 éve született Marosvásár-
helyen Medgyesi Emese író. 1984–90 
között Székelykeresztúron tanított a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában, 
majd az Orbán Balázs Gimnáziumban.

Összeállította P. Buzogány Árpád
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ajtára visszavonulva folytatta fő mű-
vét: Nagyajtai Cserei Mihály Históriá-
ját, amely Erdély 1661–1711 közötti 
eseményeit irodalmi igénnyel örökí-
tette meg. Munkája kéziratban terjedt, 
Kazinczy Gábor adta ki Pesten, 1852-
ben. Szülőfaluja iskolája az ő nevét 
viseli.
22. – 160 évvel ezelőtt halt meg Ko-
lozsváron Bodola Sámuel tanár, 1861-
től református püspök. Székelyudvar-
helyen született 1790. december 10-
én. Szülővárosában, a református Kol-
légiumban (1803-ig) és Nagyenyeden 
járt középiskolába, majd teológiát és 
filozófiát tanult, vizsgái letétele után 
két évig a göttingai egyetemen is 
képezte magát. 1816-ban Kolozsváron 
udvari pap özv. b. Dániel Istvánné ud-
varában, ugyanabban az évben már 
Héderfáján lelkész, 1817-ben pappá 
avatták. 1820–33 között az udvarhelyi 
főiskola teológiatanára volt, és igaz-
gatta is a kollégiumot, majd a kolozs-
vári főiskolára helyezték. 1836-ban a 
református egyház főjegyzője, 1841-
től nagyenyedi kollégiumi tanár, 1852-
től püspökhelyettes, 1854-től a ko-
lozsvári teológiai szeminárium igaz-
gatója. 1861-től református püspök. 
Teológiai tárgyú munkái jelentek meg. 
27. – 100 éve született Küsmödön Ko-
vács György író és közíró (megh. Ma-
rosvásárhely, 1990. okt. 22.).
27. – 65 éve született Kápolnásfaluban 
Lőrincz György író. 1973-tól él Szé-
kelyudvarhelyen, 1990–2010 között 
megyei művelődési felügyelő. Több 
novella- és riportkötete, regénye jelent 
meg. Tagja a magyar és a román író-
szövetségnek.

Május

1. – 160 éve született Hárón Váró Fe-
renc író, a székelyudvarhelyi Állami 
Főreáliskola tanára (megh. Nagye-
nyed, 1924. ápr. 17.). 
1. – 80 éve született Székelyudvar-
helyen Jánky Béla költő, műfordító, 
szerkesztő. A kolozsvári Igazság, majd 
1957-től a Dolgozó Nő, 1974-től a 
Napsugár szerkesztője volt. Román 
irodalmat és népköltészetet fordított. 
Kolozsváron halt meg 2009. október 
26-án. Több vers- és gyermekvers-
kötete jelent meg: Leánykérő (Buka-
rest, 1956), Ezüst ember tánca (Buk., 
1969), Fecskelánc (Buk., 1981), Fiú-
ban, földben (Buk., 1982), Szerencse-
fű. Versek (Bukarest, 1987), Napkosár 

(1990), Sárkánymosoly (Kolozsvár, 
1995). 
5. – 30 évvel ezelőtt hunyt el Buda-
pesten Finta Gerő költő, műfordító 
(szül. Tordakeresztúr, 1889. dec. 31.). 
1915–28 között az udvarhelyi Refor-
mátus Kollégium tanára volt. 
8. – 20 éve hunyt el Molnár Jakab 
közíró, szerkesztő (szül. Homoród-
szentmárton, 1926. jan. 3.).
9. – 60 éve született Szovátán Mátyás 
Árpád tanár, riporter. Székelyudvar-
helyen végezte a középiskolát 1958-
ban.
10. – 195 éve született Mezőmadara-
son Pataky Pál, a székelyudvarhelyi 
Református Kollégium tanára (megh. 
Szudv., 1875. máj. 2.). A bécsi orvos-
tudományi egyetemen tanult, az udvar-
helyi Református Kollégiumban 
német nyelvet tanított 1845-től, 1856-
tól pedig természetrajzot és vegytant. 
Az 1848-49-es szabadságharcban Bem 
tábornok segédorvosa volt.
11. – 60 éve született Székelyudvar-
helyen Straub Károly tanár, úszó-
edző, síoktató.
13. – 40 éve hunyt el Bányai János 
geológiai szakíró, szerkesztő (szül. 
Kézdivásárhely, 1886. nov. 6.). 
1921–31 között Székelykeresztúron 
volt tanár, 1931-től élt Udvarhelyen, 
több munkája itt jelent meg; 1942-ben 
Szegeden doktorált. Iskolát (Bányai 
János Műszaki Kollégium) neveztek el 
róla.
14. – 95 éve született Udvarhelyen 
Méhes György író, gyermekíró, szer-
kesztő. Eredeti neve Nagy Elek. Ko-
lozsváron tanult, jogot végzett. Több 
lapnak volt munkatársa, azonban ki-

szorították az újságírásból és nevének 
használatától is eltiltották, akkor vette 
fel tanár őse nevét. A második világhá-
borút követő rendszerváltás utáni to-
vábbi gáncsoskodás miatt az ifjúsági 
irodalomba és műfordításba menekült. 
Több ifjúsági és gyermekregény szer-
zője, félszáznál több munkáját adták 
ki.
19. – 150 éve született Paál Árpád 
(bethlenfalvi) író, újságíró, politikus 
Nagyváradon, ott kezdte tanulmányait, 
a székelyudvarhelyi főreáliskolában 
folytatta, ott érettségizett 1880-ban. A 
budapesti műegyetemen folytatta ta-
nulmányait, majd jogi pályát válasz-
tott. Állami számvevőszéki főtaná-
csos, 1918-19-ben Udvarhely várme-
gye alispánja, a székely Nemzeti Ta-
nács elnöke volt, 1920-tól pedig a 
Keleti Újság, a Napkelet főszerkesztő-
je. 1921-ben Kós Károllyal és Zágoni 
Istvánnal fogalmazták meg Kiáltó szó 
című röpiratukat. Alapító tagja volt az 
Erdélyi Szépmíves Céhnek.
19. – 75 éve hunyt el Budapesten Fél-
egyházi Antal természettudományi 
író (szül. Szatmár, 1847. jún. 24.). 
1876–1907 között az udvarhelyi Re-
formátus Kollégiumban tanított. 
20. – 25 évvel ezelőtt hunyt el Kölnben 
Bene József képzőművész. Székely-
dályában született 1903. június 24-én. 
Az udvarhelyi Református Kollégium-
ban érettségizett 1921-ben, a bukaresti 
főiskola festészet és iparművészet sza-
kán végzett. Több képét az udvarhelyi 
múzeumnak ajándékozta.
26. – 45 éve halt meg Tamási Áron író 
Budapesten (szül. Farkaslaka, 1897. 
szept. 20.).
29. – 250 éve halt meg Gyalogi János 
udvarhelyi jezsuita rendfőnök, egyhá-
zi író, történész. (szül. Gyöngyös, 
1686. jan. 6.).
30. – 175 éve született Tarcsafalván 
Simén Domokos hittudós. Keresztú-
ron és Kolozsváron tanult, teológiát 
végzett. 1863–66 között a keresztúri 
gimnázium tanára, igazgatója volt, 
majd Kolozsváron lelkész és teológiai 
tanár. 1878. szeptember 9-én hunyt el 
Kiskadácsban.
31. – 60 éve született Bukarestben Fo-
dor S. Sándor tanár, tanfelügyelő, saj-
tómunkatárs. Vargyason, Nagysoly-
mosban, 1979-től Székelykeresztúron 
tanít, társszerzője A székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnázium 200 éves 
története (Kv., 1993) c. monográfiá-
nak. Bányai János
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Június

4. – 90 éve született Zetelakán Márton 
János színész, rendező, író. Az udvar-
helyi Római Katolikus Gimnáziumban 
járta az alsóbb osztályokat, Keresztú-
ron a tanítóképzőben végzett 1944-
ben. Szülőfalujába került; az Énekes 
madár színészeként és rendezőjeként 
nagy sikert aratott 1946-ban, ettől 
kezdve a kolozsvári Állami Magyar 
Színház művésze volt. Közben jogi 
diplomát szerzett. Ő rendezte Bolyai 
Farkas 1818-ban kiadott A párisi per c. 
ötfelvonásos „érzékeny játékát”. De-
hel Gáborral színpadra írta Jókai Az 
aranyember és A kőszívű ember fiai c. 
regényét. Egyfelvonásosai közül leg-
sikeresebb A fekete macska című. 
4. – 70 éve született Udvarhelyen Kin-
da László fogorvos, az első iskolai fo-
gászati rendelő létrehozója. Kézilab-
dázóként sikeres A-osztálybeli játékos 
volt. Megszervezte a marosvásárhelyi 
Ştiinţa, a csíkszeredai Voinţa B-osztá-
lyos férfi kézilabdacsapatokat, 1966– 
72 között az udvarhelyi Voinţa női A-
osztályos, később a B-osztályos női 
kézilabdacsapat edzője volt. 1996-tól 
az első helyi televíziós sportműsort 
szerkesztette. A két kábeltévé-társaság 
összeolvadása után a D3 Televízió 
sportszerkesztője volt.
4. – 35 éve halt meg Rösler Károly 
festő (szül. Szudv., 1899. jún. 21.).
5. – 85 éve született Udvarhelyen Simó 
József keramikus, Munkácsy-díjas 
építészmérnök.
5. – 60 éve született Pusztakamaráson 
Székely Ferenc néprajzkutató. Szé-
kelyudvarhelyen végzett szakközépis-
kolát, Erdőszentgyörgyön tanított. 
Vadasd néprajzáról több tanulmányt 
közölt; kötete: Jeles napok, ünnepek, 
szokások Vadasdon (Szudv., 1999). 
6. – 150 éve született Székelyszent-
erzsébeten Sz. Szakács Péter jogász, 
lapszerkesztő (megh. Bikafalván 
1947-ben).
9. – 45 éve halt meg Kolozsváron Ben-
czédi Pál bibliográfus, történész, mű-
fordító. Bencéden született 1883. ja-
nuár 2-án. Székelykeresztúron és Ko-
lozsváron, majd Manchesterben tanult. 
Teológiai tanár, később akadémiai 
könyvtáros volt. Kiadta Jánosfalvi 
Sándor István Utazás a két Homoród 
mentén c. munkáját (Kv., 1941).
11. – 100 éve született Kolozsváron 
Váróné dr. Tomori Viola lélektani és 
neveléstudományi szakíró. 1942-től 
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élt Udvarhelyen, 1945–52 között a 
tanítóképző tanára, majd igazgatója 
volt. 
11. – 30 éve hunyt el Márkos Albert 
zeneszerző (szül. Székelykeresztúr, 
1914. okt. 17.). Részt vett az új unitá-
rius énekeskönyv összeállításában. A 
keresztúri dalegylet 1991-től az ő ne-
vét viseli. 
18. – 35 éve halt meg Kulcsár Béla 
szobrász, festő Marosvásárhelyen 
(szül. 1929. febr. 2.). 1975-ben meg-
nyerte az 1848-as agyagfalvi nemzet-
gyűlés színhelyén felállítandó emlék-
mű országos pályázatát; ennek elké-
szítése közben érte szívroham. Mun-
káját Hunyadi László és Kiss Levente 
fejezték be 1980-ban.
20. – 120 éve született Lécfalván Ke-
resztes Károly zeneszerző, lapszer-
kesztő (megh. Gyergyószentmiklós, 
1944. szept. 9.). Székelyudvarhelyen 
járt középiskolába, jogot végzett, majd 
a pesti Zeneakadémia magántanulója 
volt. Kodállyal és Bartókkal kapcso-
latba kerülve a népzenei motívumokat 
saját műveiben is hasznosította; utóbbi 
számára háromszéki dalokat gyűjtött. 
Megzenésítette Nyirő József Júlia szép 
leány c. balladáját. Daljátékaiból csak 
kettő jelent meg nyomtatásban.
21. – 205 éve született Bágyban Török 
János tanár, tankönyvíró, a független-
ségi harc vértanúja. A Makk-féle ösz-
szeesküvésben való részvétel vádjával 
kötél általi halálra ítélték, 1854. már-
cius 10-én végezték ki Marosvásár-
helyen, a Postaréten.
21. – 85 éve halt meg Piliscsabán Nagy 
Vilmos katonatiszt, katonai szakíró. 

Parajdon született 1884. május 30-án. 
A budapesti Ludovika Akadémián 
végzett, az első világháborúban vezér-
kari tiszt, 1934-től vezérőrnagy, 1937-
től altábornagy, később tábornok és ve-
zérezredes, 1942-43-ban honvédelmi 
miniszter volt. A nyilas uralom alatt 
fogságban tartották. 
25. – 160 éve született Székelyudvar-
helyen Fülei Szántó Lajos költő. 
Középiskolába szülővárosa Római 
Katolikus Gimnáziumába járt. Kato-
likus teológián tanult, a püspöki kan-
cellárián volt hivatalnok, 1880-tól pe-
dig Marosújváron lelkész. Két évvel 
később otthagyta a papi pályát, Buda-
pestre költözött, ahol újságíró, majd 
postatisztviselő lett. Több verskötete 
jelent meg. 1910. december 8-án halt 
meg.
25. – 195 éve hunyt el Szentes Antal 
Regináld Ferenc-rendi szerzetes, ta-
nár Udvarhelyen. Madéfalván szüle-
tett 1747-ben, Csíksomlyón tanított, 
később a székelyudvarhelyi rendház 
főnöke. Iskoladrámákat írt, ilyen elő-
adásokat szervezett. Ilyen munkái kö-
zül a Rusticus imperas meg a Zápolya 
János és Bebek címűeket tartják jelen-
tősnek, mindkettő átdolgozás. Humo-
ra, a népnyelv zamata miatt népsze-
rűek voltak.
28. – 210 éve született Nagyajtán 
Kriza János költő, népköltészetgyűjtő 
(megh. Kolozsvár, 1875. márc. 26.). 
1825–29 között Székelykeresztúron 
tanult, a harmincas évek közepén a 
berlini egyetemen, ott figyelt fel Her-
der és a Grimm testvérek munkássá-
gára, ezáltal figyelme a népköltészetre 
irányult. Verseket közölt; sikeres 
(nép)dalai (Erdővidék az én hazám, 
Szegény székely nótája) folklorizálód-
tak. 1861-től erdélyi unitárius püspök. 
Bár fiatal korától gyűjtötte a népi 
alkotásokat, a Vadrózsák című kötet 
csak 1863-ban jelent meg, anyagiak 
hiányában; a folytatás meg sem jelent. 
Az első modern szempontú népköltési 
kiadványnak tartják, amely a tájnyelvi 
jellegzetességeket is feltüntette; sok 
vidéki munkatárs közreműködött az 
anyaggyűjtésben. Kriza nagy érdeme a 
székely balladakincs felfedezése. 
29. – 50 éve született Marosvásár-
helyen Medgyesi Emese író. 1984–90 
között Székelykeresztúron tanított a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában, 
majd az Orbán Balázs Gimnáziumban.

Összeállította P. Buzogány Árpád
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ajtára visszavonulva folytatta fő mű-
vét: Nagyajtai Cserei Mihály Históriá-
ját, amely Erdély 1661–1711 közötti 
eseményeit irodalmi igénnyel örökí-
tette meg. Munkája kéziratban terjedt, 
Kazinczy Gábor adta ki Pesten, 1852-
ben. Szülőfaluja iskolája az ő nevét 
viseli.
22. – 160 évvel ezelőtt halt meg Ko-
lozsváron Bodola Sámuel tanár, 1861-
től református püspök. Székelyudvar-
helyen született 1790. december 10-
én. Szülővárosában, a református Kol-
légiumban (1803-ig) és Nagyenyeden 
járt középiskolába, majd teológiát és 
filozófiát tanult, vizsgái letétele után 
két évig a göttingai egyetemen is 
képezte magát. 1816-ban Kolozsváron 
udvari pap özv. b. Dániel Istvánné ud-
varában, ugyanabban az évben már 
Héderfáján lelkész, 1817-ben pappá 
avatták. 1820–33 között az udvarhelyi 
főiskola teológiatanára volt, és igaz-
gatta is a kollégiumot, majd a kolozs-
vári főiskolára helyezték. 1836-ban a 
református egyház főjegyzője, 1841-
től nagyenyedi kollégiumi tanár, 1852-
től püspökhelyettes, 1854-től a ko-
lozsvári teológiai szeminárium igaz-
gatója. 1861-től református püspök. 
Teológiai tárgyú munkái jelentek meg. 
27. – 100 éve született Küsmödön Ko-
vács György író és közíró (megh. Ma-
rosvásárhely, 1990. okt. 22.).
27. – 65 éve született Kápolnásfaluban 
Lőrincz György író. 1973-tól él Szé-
kelyudvarhelyen, 1990–2010 között 
megyei művelődési felügyelő. Több 
novella- és riportkötete, regénye jelent 
meg. Tagja a magyar és a román író-
szövetségnek.

Május

1. – 160 éve született Hárón Váró Fe-
renc író, a székelyudvarhelyi Állami 
Főreáliskola tanára (megh. Nagye-
nyed, 1924. ápr. 17.). 
1. – 80 éve született Székelyudvar-
helyen Jánky Béla költő, műfordító, 
szerkesztő. A kolozsvári Igazság, majd 
1957-től a Dolgozó Nő, 1974-től a 
Napsugár szerkesztője volt. Román 
irodalmat és népköltészetet fordított. 
Kolozsváron halt meg 2009. október 
26-án. Több vers- és gyermekvers-
kötete jelent meg: Leánykérő (Buka-
rest, 1956), Ezüst ember tánca (Buk., 
1969), Fecskelánc (Buk., 1981), Fiú-
ban, földben (Buk., 1982), Szerencse-
fű. Versek (Bukarest, 1987), Napkosár 

(1990), Sárkánymosoly (Kolozsvár, 
1995). 
5. – 30 évvel ezelőtt hunyt el Buda-
pesten Finta Gerő költő, műfordító 
(szül. Tordakeresztúr, 1889. dec. 31.). 
1915–28 között az udvarhelyi Refor-
mátus Kollégium tanára volt. 
8. – 20 éve hunyt el Molnár Jakab 
közíró, szerkesztő (szül. Homoród-
szentmárton, 1926. jan. 3.).
9. – 60 éve született Szovátán Mátyás 
Árpád tanár, riporter. Székelyudvar-
helyen végezte a középiskolát 1958-
ban.
10. – 195 éve született Mezőmadara-
son Pataky Pál, a székelyudvarhelyi 
Református Kollégium tanára (megh. 
Szudv., 1875. máj. 2.). A bécsi orvos-
tudományi egyetemen tanult, az udvar-
helyi Református Kollégiumban 
német nyelvet tanított 1845-től, 1856-
tól pedig természetrajzot és vegytant. 
Az 1848-49-es szabadságharcban Bem 
tábornok segédorvosa volt.
11. – 60 éve született Székelyudvar-
helyen Straub Károly tanár, úszó-
edző, síoktató.
13. – 40 éve hunyt el Bányai János 
geológiai szakíró, szerkesztő (szül. 
Kézdivásárhely, 1886. nov. 6.). 
1921–31 között Székelykeresztúron 
volt tanár, 1931-től élt Udvarhelyen, 
több munkája itt jelent meg; 1942-ben 
Szegeden doktorált. Iskolát (Bányai 
János Műszaki Kollégium) neveztek el 
róla.
14. – 95 éve született Udvarhelyen 
Méhes György író, gyermekíró, szer-
kesztő. Eredeti neve Nagy Elek. Ko-
lozsváron tanult, jogot végzett. Több 
lapnak volt munkatársa, azonban ki-

szorították az újságírásból és nevének 
használatától is eltiltották, akkor vette 
fel tanár őse nevét. A második világhá-
borút követő rendszerváltás utáni to-
vábbi gáncsoskodás miatt az ifjúsági 
irodalomba és műfordításba menekült. 
Több ifjúsági és gyermekregény szer-
zője, félszáznál több munkáját adták 
ki.
19. – 150 éve született Paál Árpád 
(bethlenfalvi) író, újságíró, politikus 
Nagyváradon, ott kezdte tanulmányait, 
a székelyudvarhelyi főreáliskolában 
folytatta, ott érettségizett 1880-ban. A 
budapesti műegyetemen folytatta ta-
nulmányait, majd jogi pályát válasz-
tott. Állami számvevőszéki főtaná-
csos, 1918-19-ben Udvarhely várme-
gye alispánja, a székely Nemzeti Ta-
nács elnöke volt, 1920-tól pedig a 
Keleti Újság, a Napkelet főszerkesztő-
je. 1921-ben Kós Károllyal és Zágoni 
Istvánnal fogalmazták meg Kiáltó szó 
című röpiratukat. Alapító tagja volt az 
Erdélyi Szépmíves Céhnek.
19. – 75 éve hunyt el Budapesten Fél-
egyházi Antal természettudományi 
író (szül. Szatmár, 1847. jún. 24.). 
1876–1907 között az udvarhelyi Re-
formátus Kollégiumban tanított. 
20. – 25 évvel ezelőtt hunyt el Kölnben 
Bene József képzőművész. Székely-
dályában született 1903. június 24-én. 
Az udvarhelyi Református Kollégium-
ban érettségizett 1921-ben, a bukaresti 
főiskola festészet és iparművészet sza-
kán végzett. Több képét az udvarhelyi 
múzeumnak ajándékozta.
26. – 45 éve halt meg Tamási Áron író 
Budapesten (szül. Farkaslaka, 1897. 
szept. 20.).
29. – 250 éve halt meg Gyalogi János 
udvarhelyi jezsuita rendfőnök, egyhá-
zi író, történész. (szül. Gyöngyös, 
1686. jan. 6.).
30. – 175 éve született Tarcsafalván 
Simén Domokos hittudós. Keresztú-
ron és Kolozsváron tanult, teológiát 
végzett. 1863–66 között a keresztúri 
gimnázium tanára, igazgatója volt, 
majd Kolozsváron lelkész és teológiai 
tanár. 1878. szeptember 9-én hunyt el 
Kiskadácsban.
31. – 60 éve született Bukarestben Fo-
dor S. Sándor tanár, tanfelügyelő, saj-
tómunkatárs. Vargyason, Nagysoly-
mosban, 1979-től Székelykeresztúron 
tanít, társszerzője A székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnázium 200 éves 
története (Kv., 1993) c. monográfiá-
nak. Bányai János
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Plugor Sándor

Vetró András történelmi nagyjai
Vetró Bodoni Barnabás és Kovács Árpád felvételei
Lásd cikkünket a 16. oldalon.

Szent István

Szent László

Széchenyi István

Kőrösi Csoma Sándor
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