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Csire Gabriella a hatvanas évektől van jelen irodalmi életünkben. A gyermek- és 

ifjúsági irodalom terén jeleskedő író Marosújváron született 1938. április 21-én. 
Kétéves korától Kolozsváron él, Erdély szívében. A Király utcai Leánylíceumban 
érettségizik, a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerez 
diplomát. Még ebben az évben, 1959-ben megy férjhez Csire József zeneszerző-
höz, s nyer alkalmazást a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó — a 
későbbiekben Irodalmi Könyvkiadó — szerkesztőjeként. A lektorságot 1968-ban 
a sajtóval cseréli föl. Munkahelyei: Tanügyi Újság, Előre (művelődési rovat), Jóbarát 
(irodalmi rovat), az 1989-es fordulat után pedig a Cimbora főszerkesztője. Intenzív 
újságírói tevékenysége mellett — az említett lapokon kívül könyv- és filmrecenzi-
ót, portrét, riportot, interjút stb. publikál a Könyvtári Szemle, a Művelődés, a Munkás-
élet, az Ifjúmunkás, az Új Élet stb. hasábjain — novellái, karcolatai és gyermekekhez 
szóló meséi, karcolatai, folytatásos regényei jelennek meg lapokban, antológiákban 
és évkönyvekben. Férje számára dalszövegeket, balett- és operalibrettókat ír. Önál-
ló kötetei 1969 óta látnak napvilágot. Közel harminc kötet — melyek közül nem 
egy második kiadást is megért — fémjelzi írói munkásságát. 
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— Mivel előszeretettel ír gyermekeknek és 
diákoknak, jogos a kérdés: milyen volt saját 
gyerekkora és fiatalsága, hiszen élményvilága 
bizonyára írásaiba is átszűrődött. 
 

 
 

Az apai nagyszülők, a Steuer család (1912) 
 

 
 

Szüleivel (Steuer Sándor és Bihari Vilma) 
1961-ben 

— Hadd kezdjem születési helyem-
mel, Marosújvárral. Családom felvinci: 
édesanyám felmenői itt gazdálkodtak, a 
szép Maros menti községben, édesapám 
szülei pedig Kolozsvárról telepedtek ide. 
Nagyapám működtette több mint három 
évtizeden át a szállodának, vendéglőnek, 
mozinak, olvasókörnek, sport- és klubte-
remnek, akárcsak a nevezetes szüreti bá-
loknak otthont adó Vigadót. Innen jár-
tak fiai, közöttük édesapám is a nagye-
nyedi kollégiumba, kisebbik leánya pedig 
a kolozsvári református leánygimnázi-
umba. Marosújváron kevés időt töltöttek 
szüleim. Édesapámat a belga érdekeltsé-
gű Solvay-szódagyár alkalmazta, miután 
elvégezte az Elektrotechnikai Főiskolát. 
Két éves voltam 1940-ben, amikor szü-
leim Kolozsvárra jöttek. 

 
— Így nagyonis érthető, ha gyerekkori emlékei Felvinchez kötődnek — a Székely Útke-

resőben közölt Felvinci nyár című karcolatára gondolok —, na meg Kolozsvárhoz. 
 
— Igen. Felvincre vakációzni jártam a nagyszülőkhöz, egyébként ízig-vérig 

kolozsvári vagyok — ma is. Úgy rémlik fel előttem a kisgyerek, aki voltam, mint 
akiből szüntelenül sugárzik az energia. Nem apadó lendülettel vetettem bele ma-
gamat az olvasásba és verstanulásba, a festegetésbe, később a zongoratanulásba 
és a sportba — tornász, úszó és műugró voltam. Harmadik és negyedik elemiben 
írt színpadi jeleneteimet iskolai évzáró ünnepélyen mutattuk be osztálytársaim-
mal, tanítónőnk rendezésében. A konzervatórium házi hangversenyein mindig 
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„felléptettek”, a sportklub rendezte 
tornaversenyekről pedig érmekkel, ki-
tüntetésekkel tértem haza. Minden ér-
dekelt és rengeteget játszottam. Öten 
voltunk elválaszthatatlanok: három kis-
fiú, a szomszéd kislány és jómagam. 
Tágas udvarunk, ahol minden évszak-
ban virágba borultak a bokrok meg a 
fák, késő estig hangos volt nyári esté-
ken a gyerekzsivajtól. Ez a paradicsomi 
életérzés akkor ért véget, amikor az 
elemi befejezése után átkerültem a Bu-
dai Nagy Antal utcai elemi iskolából a 
Király utcai leánylíceumba. 

 

 
 

A kolozsvári Református Leány-
gimnázium, a volt 3-as számú 

Leánylíceum, a mai Apáczai Csere János 
Elméleti Líceum udvara 

— Úgy tudom, több kitűnő színésznő, énekesnő és sportoló tanult a jeles iskolában, és itt 
végzett a színi és az írói pályán párhuzamosan futó Ignácz Rózsa is. 
 
— Ignácz Rózsa épp abban az időben járt ide, amikor az új református leányis-

kola még a Református Kollégium helyiségeiben működött, majd 1926-ban felépült 
a mostani iskola. Az akkori kolozsvári diákéletről írt kötetét, természetesen, csak fel-
nőtt korban ismertem meg, s éppígy késve szereztem tudomást arról is, hogy a 
gazdag természetrajzi szertár és a jól felszerelt fizikum oroszlánrésze a felszámolt 
szászvárosi Református Kuun Kollégiumból került ide. Az akkori 3-as számú Le-
ánylíceumnak — amely jelenleg az Apáczai Csere János nevét viseli —  nem volt 
emlékezete, csak „ötvenes évekként” emlegetett jelene. Bár tartós, máig tartó diák-
barátságok szövődtek a középiskolai évek folyamán, és több kitűnő tanárnőnk volt 
— a férfi tanárok csak vendégszereplőkként mint helyettesítők tanítottak bennünket 
több-kevesebb ideig —, mégis korlátok közé szorítottnak és egyhangúnak éreztem 
az érettségiig vánszorgó időt, akárcsak az iskolaépület szürke falait. Mégis szeren-
csésnek tudhatom magamat, mert ötvenes létszámú osztályunk igen jó mezőny volt. 
Osztálytársaim túlnyomó többsége értelmiségi pályát futott be: tanár lett, orvos, 
mérnök vagy jogász. Osztályunkból került ki a kolozsvári magyar opera jeles szólis-
tája, Belani (Balló) Margit és az erdélyi folklórkutatás számottevő képviselője is, Vöő 
(Zattler) Gabriella, aki évfolyamtársam volt a magyar szakon. 

 
— Kérem, szóljon egyetemi éveiről is. 
 
— Az egyetem, bár nagyon nehéz időket éltünk át, óriási nyitást jelentett 

számomra. Kapuikat tárták a könyvtárak — a kari könyvtártól az Egyetemi és az 
Akadémiai Könyvtárig. Kolozsvár is ekkor ragyogott fel igazán előttem: a szín-
ház, a magyar és a román opera meg a filharmónia. Valahogy miénk volt, bolyais-
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táké az egész város Mátyás szülőházától a Fellegvárig, a Sétatértől a Házsongárdi 
temetőig, rajongott költőink és nagyjaink pantheonjáig, a „szőke Szamostól” a 
Bethlen-bástyáig, Fadrusz János Mátyás szobrától Dónát pásztor kopott kőszobrá-
ig. Ha lehetne, felsorolnám a jeles irodalomtörténészeket és nyelvészeket, profesz-
szorainkat éppúgy, mint kitűnő kollégáimat. Rangsorolás nélkül említem csak Már-
ton Gyulát és Gálffy Mózest a nyelvészeti katedráról, Szigeti Józsefet, Jancsó Ele-
mért, Antal Árpádot és Pataki Bálintot az irodalmi katedráról. 

 

 
 

A Bolyai Egyetem udvarán, évfolyamtársaival (1956). Az első sorban balról jobbra: 
l. Horváth Brigitta (Török Lajosné), 2. Barla Júlia (dr. Kisgyörgy Zoltánné), 

3. Kovács Júlia (Bálint Tiborné), 4. Molnár Judit (Pálffy Árpádné), 5. Csire Gabriella, 
6. Szentgyörgyi Ibolya (dr. Györfi Jenőné), 7. Kántor Lajos, 8. Papp Ildikó. 

 
Az egyetemes irodalomba Székely Erzsébet vezetett be és Szabó György, a legki-
tűnőbb erdélyi klasszika-filológus. Csehi Gyula amolyan „rousseau-i séták” közben 
szoktatott rá a szabad beszélgetésekre-értelmezésekre esztétika szemináriumain. 
Évfolyamtársam volt Lászlóffy Aladár, Kántor Lajos, Jancsik Pál, Lendvay Éva, 
Ritoók János, Szépréti Lilla, Baróti Pál és — letartóztatásáig — Páskándi Géza. 
De szólhatnék a mi időnkben alakult Egressy Gábor színjátszó körről is, amelynek 
kezdettől fogva tagja voltam. Molière darabjával, a Tudós nőkkel nemcsak Kolozs-
váron léptünk fel, az egyetem Arany János utcai aulájában, hanem vidéken is. Tur-
néink csúcspontja a sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi színházban tartott elő-
adás volt. Szavalóestjeinket is élénk érdeklődés követte: mindig zsúfolásig telt az 
előadóterem. Nem csak a helyi sajtó követte figyelemmel estjeinket. De élmény 
volt az erdélyi szavalóművészet „klasszikusának”, Tessitori Nórának a jelenléte és 
szakmai tanácsadása is. Első honoráriumomat a kolozsvári rádiótól kaptam, amely 
szavalataimat közvetítette. A színjátszó kör lelke Banner Zoltán volt — akkoriban 
egyetemi tanársegéd.  A főbb szerepekben partnerem volt Koczka György, Kováts  
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Fiatal szerzők estje Kolozsváron, 1958. január 14-én. 
Az álló sorban balról jobbra: Sinkó Zoltán (1), Jancsik Pál (2), Ritoók János (4), 

Lászlóffy Csaba (5), Bölöni Sándor (6). Az ülő sorban: Szépréti Lilla (1), 
Lászlóffy Aladár (2), Sárosi Éva (3), Jecza Tibor (4), Csire Gabriella (5), Kántor Lajos (6). 

 
László és Jecza Tibor. A műkedvelő és hivatásos színjátszás határmezsgyéjén álló 
Egressy Gábor színjátszó csoportot a magyar színház támogatta rendezővel, dísz-
lettervezővel és jelmezekkel. Csak azért említem mindezt, hogy az akkori Kolozs-
vár és egyetem rám tett hatását érzékeltessem valamelyest. Mert az érem másik ol-
dala az ötvenhatos forradalmat követő gyászos események sorozata volt. Örökre 
emlékezetes marad az a késő őszi délután, amikor a Házsongárdi temetőben sorra 
látogattuk nagyjaink sírjait, s már ránk sötétedett, amikor a lobogó gyertyafényben 
körülálltuk Reményik Sándor nyughelyét. Míg elhangzottak a szívbe markoló köl-
temények, hátunk mögött felsorakoztak a rend gumibotos őrei… Több kollégánk 
és egyetemi oktatónk elítélése, Szabédi László költő-professzorunk öngyilkossága 
vont ifjúságunk derült egére komor felleget. 
 

 
 

Az Egressy Gábor Színjátszókör tagjaival (1956 szeptemberében). 
Balról jobbra: Kővári Anna (1), Borsos Samu (2), Rozor Anna (3), 

Máthé Csaba (4), Koczka György (5), Csire Gabriella (7), Néda Árpád (8). 
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— Mennyire érzi meghatározó jelentőségűnek írói munkásságára nézve a kolozsvári diákéletet?  
 
— Városom életre szóló lelki és szellemi élményekkel tarisznyált fel. Nyugod-

tam elmondhatom, hogy lélekben ma is kolozsvári vagyok, bár Bukarestben él-
tem le életem javát. 
 
— Gondolom, hogy saját gyermek- és diákkori élményei is átszűrődtek írásaiba. 
 
— Bizonyára. De azt a gyerekkort, amelyben én nőttem fel, teljesen kimerített 

témának éreztem. Sokkal inkább érdekelt kisfiam életérzése. Először az óvodás-
korú Turpi világa varázsolt el, majd rendre a kisiskolás és a gimnazista gyereké. 
Úgyhogy lassacskán abbahagytam a novella- és regényírást. Csak férjem számára 
írtam még librettókat. Teljesen a gyermekirodalomnak éltem. 

 
— Mint mondotta, saját kisfia ihlette leginkább írásra. Az óvodáskorúakhoz szóló 

Turpi meséi, akárcsak a kilenc-tizenkét évesek érdeklődésére számot tartó két meseregény, a 
Turpi és Világjáró Kópé, valamint a Turpi Lak is az ő világa. De akkor is tovább írt a 
gyermekeknek, amikor Turpi rég kinőtt az iskolapadból. 
 

 
 

Fiával, Gáborral, a kétéves „Turpival” 
(1966) 

 
 

Gábor, 
a nyolcéves „Turpi”

 
— Szerencsére állandó kapcsolatban maradtam a gyermekekkel, s ezt annak 

köszönhetem, hogy a Jóbarát szerkesztőségében — ahol az irodalmi rovatot ve-
zettem —, az 1989-es fordulat után pedig a lap jogutódjának, a Cimborának let-
tem a főszerkesztője, élő kapcsolatot teremthettem a gimnazistákkal, akik szíve-
sen beszálltak írásaikkal vagy rajzaikkal az általam kiötölt versenyekbe. Rengeteg 
válaszlevelet és pályamunkát küldtek a kisdiákok szerkesztőségünkbe, s én azon
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vettem észre magamat, hogy ismét velük együtt lélegzem, izgulok, kesergek és 
örvendezem. Sokszor elég volt egy fél mondat, az iskolásan induló kis levélből 
előmosolygó szófordulat, s már fel is villant a téma. Ez a kölcsönös, állandó, ele-
ven kapcsolat csiholta elő a Kingától hallottam elnevezésű rovatban megjelent s vé-
gül a Kaktusztövis címmel kötetté alakult karcolatfüzért, akárcsak az Áprilisi tréfa 
karcolatait és novelláit. 

 
— Úttörő jellegű antológiája, az Elek Apó Cimborája két kiadást ért meg eddig. Ho-

gyan született meg ez a feltáratlan gyermekirodalmi anyagot tartalmazó gyűjtemény? 
 

— Külön rovatot indítottam a Cimborában a régi Cimboráról, hogy ízelítőt 
nyújtsunk Benedek Elek példaképnek tekintett gyermeklapjából. Így kezdődött. 
Végül kikristályosodott az antológia ötlete. Hiszen senki se ismerte már, csak 
közhelyként emlegette nagy mesemondónk 1922–1929 között megjelent, Kisba-
conban szerkesztett lapját. Amint kiderült, Benedek Elek Cimborájának teljes kol-
lekcióját egyedül a bukaresti Akadémiai Könyvtár őrizte meg. Antológiám az 
egykori gyermeklap irodalmi anyagából nyújt válogatást. A kötetet az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó jelentette meg 1994-ben, másodszor pedig 2000-ben. 

 

 
 

Írás közben (1986) 
 
— A karcolat és a novella mellett milyen műfajokat kedvel igazán? 
 
— A meseregényt. A Kása-barlang titka, az Álomfestő Bíborka, a Turpi lak, a 

Turpi és Világjáró Kópé, de a Mókus Pali vándorúton is ide sorolható. A mesejáték 
műfajában is jól érzem magamat. A színpad iránti vonzalmamból született két, 
férjemmel együtt alkotott zenés mesejátékom, A varázsló kosara és a Szavak Háza, 
amely az elmúlt években jelent meg kottával ellátott önálló kötetben. E kisgyer-
mekek számára írt darabokat iskolai színpadokon mutatták be. De arról is hírt 
kaptam — előbb csak újságból —, hogy a Turpi és Világjáró Kópé című meseregé-
nyemet színpadra alkalmazta és előadta az egyik kovásznai iskola. 
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Férjével, Csire József zeneszerzővel (2002) 
 
— Szokott élőszóval is mesélni? 
 
— Természetesen. Sokat meséltem kisfiamnak, de a nálunk összegyűlt vagy 

kirándulásokon hozzánk csapódott gyermekeknek is. Első meséim így születtek. 
Csak azokat tartottam meg közülük, amelyeket „Turpi” újra meg újra akart hal-
lani. Többször előfordul, hogy közeli ismerősök, barátok körében mesélésen ka-
pom magamat. S bevallom: a Turpi lak megírására is az késztetett, hogy a Bál-
ványosfürdőn megforduló kirándulók érdeklődő tanakodására elmeséltem a vár-
romokhoz és a forrásokhoz fűződő mondákat. Egyszer csak észrevettem, hogy 
halkan ejtett szavaimra az egész strand feszülten figyel. 
 

 
 

Újságíróként egy csehszlovákiai iskolában 
(Pozsony, 1975) 

 
 

Arcképe Álomhajó (1980) című 
kötetének a hátsó borítóján
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— Hogyan élte meg sikereit? De úgy is fogalmazhatok: elégedett-e könyvei fogadtatásával vagy 
sem? Hiszen csak az elmúlt évben rangos magyarországi folyóirat, a Napút közölt Önnel készí-
tett interjút, de a bukaresti rádió magyar adásában is méltatták írói munkásságát és bemutatták 
— művészi tolmácsolásban —gyermekeknek szánt egyik karcolatát. Jópár éve pedig nemcsak az 
írott sajtóban találkozhattunk könyvei méltatásával, hanem a bukaresti televízió Magyar Adása 
filmmonográfiával köszöntötte, a rádió pedig sorozatot szentelt egyik karcolatfüzérének. 
 
— Nem tudom, mit is nevezhetünk sikernek. Sose tartoztam a felkapott, aj-

nározott szerzők közé. Annyi bizonyos, hogy 1989-ig nem volt könnyű közölni. 
De a megjelent kötetek terjesztéséről, könyvtárakban való elhelyezéséről, sőt 
szerkesztőségekbe juttatásáról jól szervezett könyvterjesztő hálózat gondosko-
dott. Minden kötetemnek volt sajtóvisszhangja. Hozzáértő, dicsérő is meg köte-
kedő is. De ami igazán szívmelengető: terepjáró újságíróként — de író-olvasó ta-
lálkozókon is — szemtanúja voltam néhány spontán megnyilvánulásnak. Gyer-
mekek vagy pedagógusok őszinte, „hátam mögötti” elismerésének. S ez erőt 
adott akkor is, amikor már minden közlési tér beszűkült, s azt hittem, nincs to-
vább. Csak a fordulat után vettek föl a Romániai Írószövetségbe. A „meg-
bízhatatlanságom” miatti, hosszú éveken át tartó elnapolást váratlanul érkező jó-
vátétel követte. Az új időkkel együtt kialakult cenzúrátlan, tág teret nyitó könyv-
kiadás pedig valóban szárnyakat adott. Az sem véletlen, hogy több kiadónál köz-
lök ugyan, de épp az Erdélyi Gondolathoz fűz a legszorosabb szál: kiadójuk je-
lentette meg az utóbbi húsz évben a legtöbb munkámat. Azt is sikernek könyve-
lem el, amikor az újabb nemzedékekből kikerülő fiatal kritikusok, recenzensek 
méltatják itt-ott munkáimat, s leginkább azt, hogy sok jeles erdélyi iskola igényli 
gyermekeknek és ifjúságnak szánt köteteimet. 

 

 
 

Csire Gábor, Gabriella és József (1987) 
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— Úgy tűnik, hogy írói munkássága az utóbbi években az irodalmat és tudományt ötvö-
ző, sajátos műfajt teremtő művek, valamint a világ nagy eposzait meseregényekké varázsoló 
átdolgozások irányába mutat, amelyek éppúgy számíthatnak a líceumi diákok, mint a nagy-
közönség érdeklődésére. 

 

— Az első ilyen jellegű „ötvözetet”, a Bűvös dalnokot férjemmel, Csire Jó-
zseffel együtt írtam, amely mesék és világos, szakszerű magyarázatok tükrében 
mutatja be a szimfonikus zenekar hangszereit. A „mesélő hangszerek” először a 
Jóbarát hasábjain, majd önálló kötetben jelentek meg 1978-ban. Második, szépen 
illusztrált kiadására 2003-ban került sor. Fiammal, Csire Gáborral két csillagászati 
és egy biológiai profilú kötetet adtunk ki. A két kiadást és egy román nyelvű for-
dítást megért Csillagregék az állatövi csillagképekről szól. Naprendszerünket mu-
tatja be a 9 bolygó meg 1 Nap, a Bambuszka pedig a szárazföldi ragadozók rejtélyes 
világába nyújt betekintést. De hadd említsek meg néhányat eposzátdolgozásaim 
közül is: a görög ókort idézi föl az Odüsszeusz, a vándor és a trójai mondakört fel-
ölelő Trója. A szanszkrit eposzirodalom gyöngyszeme, a Rámajana ihlette Ráma és 
Szítá csodálatos történetét, a finn nemzeti eposz pedig a Kalevala messze földjént. A Gil-
games álmai a legrégebbi eposszal, a sumér-akkád irodalom remekével ismerteti 
meg az ifjúságot. Bár nem eposz, hanem elbeszélő költemény és nem is olyan ré-
gi, mint az ókor nagy eposzai, Gvadányi János Rontó Pálja mégis megérett arra, 
hogy visszahozzuk a mába. Ez késztetett arra, hogy Egy magyar kalandor ifjúsága 
címmel újrameséljem Rontó Pál egykor közkedvelt, ám rég feledésbe merült — 
eredetiben már-már olvashatatlan — történetét. 

 

 
 

Együtt a család: 
Csire József, Gabriella, Gábor, 

Aporka, a kis unoka és menye, Éva (2007) 
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— Vajon nem távolítják el az eredeti alkotástól ezek a minden bizonnyal nagy szellemi 
befektetést és munkát igénylő művek? 
 
— Valahol a „mindenséghez mérd magad” vágya kerekedett felül bennem, 

amikor elmélyedtem a nagy ókori kultúrákban és kiérleltem a meseregényeknek 
is nevezhető átdolgozásokat. Beismerem: erősen befolyásol a fiatalok tudomá-
nyos igazságokra irányuló érdeklődése. S ez nemcsak a történelmi múltba és írói 
fantáziába gyökerező regevilágra érvényes, hanem a mai valóságból merített  
„eredeti” történetekre is, amelyeket a gyermek önmaga felfedezése és jobb meg-
ismerése miatt kedvel. Részben nyomtatásra váró, részben befejezés előtt álló 
munkáim az említett két irányba mutatnak. 
 
— Épp írói terveiről akartam kérdezni, de hát megelőzött. Ezért inkább utóbb megjelent 

kötetéről, Az Ótestamentum igazgyöngyeiről faggatnám kicsit. 
 
— Rég dédelgetett, évtizedekig érlelt munkáról van szó. Az Ótestamentumba 

foglalt legszebb elbeszélő költeményeket ültettem át mesenovellákba. A pátriárkák, 
a királyok és a próféták korát átfogó kötetet kislexikon egészíti ki, amely a biblikus 
történetekben előforduló történelmi és földrajzi fogalmakat ismerteti. A szép kivi-
telezésű kötetet — melyet kerek évfordulómra jelentetett meg az Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó — korhű illusztrációkkal Keller Emese grafikusművész látta el. 
 

 
 

Rendezvény 2008. április 21-én az író 
70. születésnapja alkalmából a bukaresti 

Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
Felolvas Kováts László előadóművész 

 
 

A születésnapi rendezvényen 
az írónőt a színpadon köszönti 

unokája, Aporka 

 
— Mi a véleménye a gyermek- és ifjúsági irodalom, általában a könyv jövőjéről? 
 
— Én se látom kedvezőnek a könyv jelenét a káprázatos virtuális világgal ke-

csegtető gépek-képek-filmek korszakában. De az apadó olvasói kedv ellenére azt 
tapasztalom: ha akad még olvasó, az épp a gyermek, s egy kicsi túlzással, a líceu-
mi diákság. A könyv jövőjét azonban csak találgatni lehet. Ám annyi bizonyos, 
hogy nem szeretnék olyan világban élni, amely nem ismeri az olvasás örömét. 
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— Végezetül arra kérem, szóljon néhány szót szerkesztőségünkbe küldött kéziratáról, 
amellyel folyóiratunk hasábjain találkozhat első ízben az olvasó. 
 
— Linczegh János történelmi jelentőségű helytállását eleveníti föl írásom, a 

17. századi Kolozsvár sorsdöntő pillanatát. A Monostori utat és a Sétateret ösz-
szekötő kis belvárosi utca neve őrizte sokáig a hajdani főbíró emlékezetét. De a 
köztudatban csak a Mátyás-mondából ismert népnyúzó bíró alakja él ma is. 
Linczegh János a középkori céhváros jeles polgára volt. A művelt, vagyonos 
szűcsmestert tizenhatszor választották céhmesterré. A városi tanács tagjaként a 
közszolgálatnak élt. Az egymást váltó fejedelmekkel és a városba érkező külföldi 
követekkel tárgyalt, országos gyűléseken és katonai táborokban képviselte a vá-
rost. Kétszer mentette meg Kolozsvárt: az 1658-as török-tatár büntetőhadjárat 
idején a Feleki-tetőn táborozó török basával és tatár kánnal egyezett ki. A II. Rá-
kóczi György ellen fegyverbe szólított szultáni sereg 1660-ban Kolozsvár mellett 
vert sátrat. Linczegh szembeszegülése — aki a halálos fenyegetés ellenére se volt 
hajlandó átadni a város kulcsát — történelmi jelentőségű tettnek bizonyult. Más-
nap, május 22-én a roppant török had szétzúzta Szászfenesnél a fejedelem sere-
gét, augusztusban pedig, egyesülve Ali basa seregével, bevette és hódoltatta 
Váradot. Kolozsvár viszont — bár súlyos sarcot kellett fizetnie — túlvészelte a 
legádázabb török veszedelem korát. Írásom Linczegh János emlékiratára tá-
maszkodik. 
 
— Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy tegnapi és holnapi alkotásai egyaránt helyet 

találjanak a gyermek- és ifjú olvasók szívében.   

 

 
 

Csire Gabriella Ex librise. 
Karancsi Sándor kisgrafikája 
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A török szultán parancsából Szejdi basa hatalmas sereget zúdított Erdélyre, 
hogy leváltassa II. Rákóczi Györgyöt. A vakmerő fejedelem a Porta tudta nélkül 
támadt Lengyelországra, hogy elfoglalja a megüresedett királyi trónt. S mintha 
nem lett volna elég a szörnyű vereség, a svéd szövetségesek elillanása s az erdélyi 
sereg foglyul ejtése, Rákóczi továbbra is ragaszkodott fejedelmi süvegéhez. Nem 
hiába kelt szárnyra a szólás akkoriban: „Aki aranyat keres, elveszíti a páncélt!”  

Szejdi basa a törökökből és tatárokból álló roppant had élén minden útjába 
eső várost és falut kifosztott, majd a tűz martalékává tett. Ágyúkat és lőport szál-
lító tevéivel s a rabul ejtett néppel Kolozsvár felé tartott. Hiszen jól tudta, hogy a 
megütközni kész Rákóczi a kincses városhoz közel eső Gyaluból készül kitörni. 

A Krisztus utáni 1660. esztendőben érkezett a bástyás falakkal övezett Sza-
mos-parti város alá a rémületes nagy sereg. Május huszadikán, a pünkösd utáni 
első csütörtökön a török vezér levélben szólította fel a városnagyokat, hogy 
küldjenek hozzá három tiszteletben álló polgárt, ha nem akarnak ujjat húzni a 
szultánnal. Allahra, a császár jó egészségére és saját szakállára fogadta, hogy haja 
szála se görbül a küldöttségnek. De ha nem jelenik meg nála még aznap a három 
kijelölt polgár, akkor felkoncol minden férfit, az asszonyokat és gyermekeket 
rabláncra fűzi, Kolozsvárt pedig úgy elfújja a föld színéről, hogy egy porszem se 
marad utána. 

Rémületbe esett a város, és gyors döntést hozott. A háromtagú követség élére 
Linczegh János királybírót jelölte ki, s melléje adta Benedek deákot meg Brassai 
Györgyöt. Lovasszekérbe ültek mindhárman, hogy a török táborba menjenek.  

Nagy hegy tetején állt a török vezér sátra. Szejdi Ahmed a díszes, nagy sátor 
előtt fogadta Kolozsvár küldötteit. Rögtön félbeszakította a királybíró szokásos 
köszöntőjét. Szeme vérben forgott a dühtől. 

— Áruló kutyák! — ripakodott a követekre. — Azt hittétek, nem tudom tán, 
hogy kiszolgáltattátok üzenetemet hordozó embereimet? Rákóczi megölette 
őket, holott magyarok voltak. Ti is a szultánnal huzakodó fejedelem szekerét tol-
játok! Vigyétek őket a szemem elől! — parancsolta megvetően. 


