
Napjainkban az önellátó vagy viszonylag önellátó paraszti háztartások megszűnése miatt, 
aszalt gyümölcsök ritkán kerülnek asztalra, akkor is csemegének számítanak. Helyüket a 
konzervipar termékei vették át. Gyengültek a vallások böjti előírásai is, amiknek hosszú időn 
át nagy szerepük volt az aszalványból Készült ételek fennmaradásában, fogyasztásában. Ezek 
a megállapítások vonatkoznak a Szlovákia keleti részén lévő Nagykapos vidékére is, ahol 
1984-ben, Veskócon és Bésben jegyeztem le adatokat az aszalásról. 

Mindkét településen - hasonlóan más magyar vidékekhez - elsősorban a szilvát aszalták, 
kisebb mennyiségben pedig az almát és a körtét is. Aszaló szilvának Veskócon a berbencei 
szilvát tartják alkalmasnak. Ebből szoktak nagyobb mennyiségben lekvárt is főzni. 

Veskócon földbe mélyített aszalót készítettek. Ástak egy nagyobb gödröt, amelyre egy 
téglalap alakú vesszőfonatot, a lészát helyezték. Ez egyszerű, nántolatlan fűzfavesszőből 
készült, könnyen mozgatható eszköz volt. Erre a lészára öntötték rá az aszalni kívánt szilvát 
és tüzeltek alá. A gödröt annyira kellett kimélyíteni, s olyan anyaggal kellett tüzelni, hogy a 
lésza lángra ne lobbanjon, s az aszalni kívánt szilvát csak a tűz füstje érje. Tüzelni ezért a 
legalkalmasabb a tuskó volt, vagy a fáknak a gyökere. Az aszalókat a kertekben, a 
gyümölcsösökben készítették. 

Bésben említenek fennálló falú, aszalásra szolgáló építményt is. Sajnos, egyik formát sem 
tudtuk megfigyelni. így az elmondás utáni adatokra vagyunk kénytelenek hagyatkozni. 

Azt mondják Bésben, hogy az aszaló olyan volt, mint egy kunyhó. Ticsafalú volt, azaz 
vesszőfonatból készítették el a falát s azt betapasztották. Áz ismertetett aszaló kör alakú 
építmény volt, ezt a formát könnyebb volt elkészíteni. Belső átmérője hozzávetőlegesen 2 
méter volt, magassága pedig másfél-két méter. A tapasztott vesszőfal egykor nem volt 
ritkaság, mondják, s említenek ticsházat is. A mai faluban azonban csupán néhány csűr, s ól 
fala készült ebből. Ebbe az aszalóba helyezték bele kb. egy méter magasságban a téglalap 
alakú lészkát, azaz a vesszőfonatos tartószerkezetet, amelyre - méretétől függően — 
alkalmanként akár egy zsák szilvát is ráönthettek. Ez alatt akárcsak Veskócon, tuskóval 
tüzeltek. A füst, a meleg füst a kunyhó tetején szivárgott ki a szabadba. 

A néhány nap alatt megaszalódott szilvát azután szakajtóban, kosarakban tárolták, s 
részben csemegeként fogyasztották a gyerekek, részben pedig böjtös napokon főztek belőle. 

A két vizsgált település, Veskóc és Bés, többségében református lakosságú, a római és 
görög katolikusság csak szórvány. A böjtös jellegű napok is csupán ezekben a családokban 
jelentősek. A nagyböjt péntekjeit, hamvazószerdát, nagypénteket valamint karácsony 
böjtjét, vigíliáját említhetjük, amikor aszalt gyümölcsökből is készítettek ételt. A visszaemlé-
kezések azonban tudósítanak arról is, hogy a hagyományosan kötött étrend lassú felbomlásá-
val egyidőben az aszalványokból készült leveseket hétköznapi alkalommal is elkészíthették. 
A református családok pedig - a hagyomány által megszabottan - szinte csak nagypénteken 
főztek aszalványból, ugyanakkor ők is fogyasztották nétköznapokon is. 

A bési reformátusok hagyományos nagypénteki étrendje a következő volt: reggelire főve 
tojást, almás, mákos vagy túrós tésztát ettek. Az ebéd aszalt szilvából készült leves volt, amit 
a maga levében főztek meg, s tejjel behabarták. Ezután cukorral főtt tengerit ettek. Vacsora 
ugyanaz volt, mint az ebéd. Veskócon emellett pattit, pattogatott kukoricát is ettek. 

A katolikusok karácsony böjti ebédjében, vacsorájában szintén helyet kapott a tejes 
habarású aszaltszilva leves, ami után az elmaradhatatlan bobajkát fogyasztották. Ez az 
apróra vágott, tepsiben megsütött, főtt tészta forró vízzel megöntve és mákkal, túróval 
megszórva jellemző karácsonyi eledele az északkeleti magyar népterületnek is. 

Az aszalt szilva levesként történő készítése elsősorban a téli időszakra volt jellemző, a 
hétköznapi táplálkozásban. 

Barna Gábor 

Kolozsvár felülnézetben 
E tanulmány megírásában nagy segítségünkre voltak Szikszai Albert nyugalmazott 

kéményseprőmester gondosan megőrzött személyes iratai és szakkönyvei, valamint mindig 
pontos szóbeli adatai. A régi mesterekre jellemző megbízhatósággal válaszolt kérdéseinkre, 
emlékezete pedig - előrehaladott korát meghazudtolóan - friss volt. Körlete annak idején 
felölelte a város legpatinásabb részét a monostori vámtól a ferencesek kolostoráig. Elbeszélé-
séből nemcsak a kémények tisztán tartásához kötött - Kolozsváron, a gázfűtés bevezetését 
követően már hanyatló - szakma elevenedett fel, hanem egyben a helybeli kéményseprés 
utóbbi száz évének történetébe is bepillantást nyerhettünk. A városunkban ma működő 
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kéményseprőket szakmailag nem sokra tartja az idős ember, aki pályafutása során, 
szaktudása révén még a legnagyobb elismerést élvezhette. Nem véletlen, hogy a kémény-
seprő erkölcsi profiljának felvázolására Dobsa László közel másfél oldalt szentelt Vezérfonal 
a kéményseprő-ipari segéd- és mestervizsgálatokhoz című szakkönyvében. „A kéményseprő-
nek megbízhatónak kell lennie" — olvassuk az előszóban. Szakmai jártasságon kívül elméleti 
felkészültséggel is kell rendelkeznie, mert „nemcsak kezével dolgozik. . . a tűzbiztonság 
javára, de lelkiismeretével és eszével is, fontos, felelősségteljes és nélkülözhetetlen hivatást 
tölt be, mint a megelőző tűzrendészet tényezője". A tűzveszély különösen nagy volt a 
zsindelytetős épületeknél; Kolozsváron 1489-ben, 1601-ben és 1655-ben jegyeztek nagyobb 
tűzvészeket, de a legpusztítóbb 1697-ben volt, amikor az épületek legnagyobb hányada a 
lángok martaléka lett, többek között a Szent Mihály-templom négy fiatornyos büszke 
tornya is. Ugyanakkor égett le a ferencesek templomának tetőszerkezete, melyet — sajnos - a 
gótikus jelleg teljes megszüntetésével, az osztrák befolyás hatására uralkodóvá vált barokk 
stílusban állítottak helyre 1728 és 1745 között, stukkódíszes csehsüveg-boltozattal. Az 
1798-as tűzvészben elpusztult a régi Városháza s csaknem fél évszázad telt el ameddig 
Kagerbauer Antal a jelenlegi Városi Tanácsházat (Szabadság tér 1. sz.) megépítette a 
quatrocento firenzei palotáit idéző stílusban (1842-1845). Végül a Dózsa György utca 25. sz. 
alatti ház udvari részén, a kapu felett elhelyezett, bekormozódott, szerény emléktáblán a 
következő szöveg olvasható: „Az 1839. eszt. (endő) ben, máj(us) 1 napjára vi/radólag éjfél 
után/l ór(a) k. (or) támsz.rémítő tűz/által e házak elég/te emlékéül mellyek/közt e 
ház(a)t.leg.töb/romlás.érte." Ez lehetett az egyik utolsó jelentős tűzvész a városban. Nem 
maradtak azonban arra vonatkozó adatok, nogy vontak-e felelősségre kéményseprőt a 
tűzesetekért, és ha igen, vétkesnek találtattak-e? Annyi azonban bizonyos, hogy munkájuk 
jelentőségének elismerése a középkor végétől nőttön-nőtt. 

Szakmatörténet dióhéjban 
A megbecsüléséhez - amelynek századunk első felének kéményseprői örvendtek — hosszú 

út vezetett, mesterségük sokáig más, „érdemes polgári céhek" által lenézett volt; ugyanis a 
kéményseprés, amely a kémények gondozásával és tisztán tartásával szolgálja a közérdeket, 
nem tartozott a régi mesterségek közé mint a kovács, fazekas, csizmadia, szabó, takács, 
tímár, kádár, ács, kőműves vagy az arany- és ezüstműves. Önálló szakmaként való 
megjelenése és elterjedése a városi élet kifejlődéséhez, a kőből épült és kéménnyel ellátott 
házak elszaporításához kötődött. A XIV. századi Európában a kémények seprése még a 
háztulajdonosok, kőművesek és tetőfedők feladata volt. A XV. században a német 
államokban majdnem kizárólag olasz származású, évről évre visszatérő vándorárusok 
tisztogatták a kéményeket. Dokumentumok maradtak fenn arról, hogy 1675-ben Bázelban a 
kéményseprést még „nem becsületes" mesterségnek tekintették, Frankfurt am Main tanácsá-
nak pedig 1705-ben kezeskednie kellett kéményseprőiért. 

Első céhlevelüket Bécsben kapták Lipót császártól, 1673. július 8-án, a frankfurtiak 
1715-ben avathatták fel céhládájukat, míg a grazi kéményseprők 1723-ban VI. Károlytól 
nyertek szabadalomlevelet. 

Kolozsváron I. Apafi Mihály fejedelemsége alatt az 1680. március 19-én megtartott 
közgyűlés határozatai között szerepel a tűzrendészet első szabályozása. Az 1684. február 
28-i közgyűlés a kéménytisztításra vonatkozó határozatot fogadott el: „kettőnek rendelte 
kiadatni az egész városban, úgy, hogy alacsony kéményért 4, nagyobbért 6, még nagyobbért 
8 pótrát vehessenek, a városi tanács 13 tagjának kéményét mindétig fizetés nélkül tartoznak 
tisztítani, ígéretek szerint". (Jakab Elek) 

1748-ban Mária Terézia kiváltságlevelet bocsátott ki a kéményseprőcéhek részére, 
amelyben megszabta a mesterek, legényeik és inasaik kötelezettségeit. Az ő korából 
származik a munkakerület számával ellátott derékövcsat, amely a munkában levő kémény-
seprő szolgálati jelvénye volt és hivatalos közeg jelleget kölcsönzött neki. Valahányszor ezt 
viselték, polgári köszönés helyett sapkához emelt kézzel tisztelegtek. 

Az erkölcsi megbecsülés az anyagiakban is tükröződött: a királyi kormányszék 1765. 
november 12-i rendeletének mellékletében a kéményseprő 30 forintban megállapított 
fizetése másfélszerese a sebész, illetve a városi főügyvéd javadalmazásának és 25%-kal 
meghaladja a tömlöcőr, illetve a bakó keresetét. (Jakab Elek) 
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Az 1862-es Iparczímtár mindössze két kéményseprő nevét jegyzi Kolozsváron (szemben 
a 117 csizmadiával): Helmreich Jakab és Buchbinder Antal felelnek a kémények tisztán 
tartásáért. 

Az 1884. évi XVII. tc. (ipartörvény) a kéményseprést engedélyhez kötött iparnak 
nyilvánította; amelynek gyakorlásához a szakképzettség és megbízhatóság igazolásán kívül 
külön engedély is szükséges volt. 

Kolozsváron a századfordulón már 12 kéményseprőmester tevékenykedett, közülük h é t -
elhalt férje iparát folytató - özvegyasszony, aki a műszakiakkal megbízott felelős üzletvezető 
révén vezette üzletét. 

1938. április 15-én megszűnt a kéményseprőipar magánszemély általi gyakorlása, ettől az 
időponttól kezdve Kolozsváron a szeméthordás és vízszolgáltatás mellett a kéményseprés is 
„házkezelésbe" ment át, azaz a város jövedelmét volt hivatott növelni. 

A kéményseprőiparnak a II. világháború után történt újbóli üzembe helyezésekor 7 
tapasztalt mester állt a város rendelkezésére,1 fizetésüket 80 000 lejben állapították meg. 
További 20 munkás segítette őket, keresetük havi 50-70 ezer lej volt. 

A kéményseprő szakma tehát társadalmilag és anyagilag egyaránt megbecsült volt, mert 
akár életek is függhettek a kéményseprés minőségétől. 

Ezek után pedig szép sétát ajánlunk olvasónknak, hogy a kolozsvári kéményseprők 
működési területén gondolatban terepszemlét tartsunk. 

A monostori vámtól a ferencesek kolostoráig 
Nem véletlenül választottuk épp ezt az útvonalat,viszonylag rövid távolságot megtéve a 

város különböző kéménytípusainak legreprezentatívabb példányait tekinthetjük meg. Első-
sorban a mászható- vagy mászókéményeket, amelyek belvilága 40—47 cm oldalhosszúságú 
négyzet, magassága peclig a 16-20 métert is eléri. Ezeket - mint nevük is utal rá - csak belülről 
felmászva lenetett taKarítani. Minthogy belső faluk teljesen sima, a kéményseprő könyökkel-
talppal kapaszkodva, magát tolva, fogózkodva haladt benne; felfele menet kaparóvassal 
távolította el a lerakódott keménykormot és fényes szurkot, lefelé pedig cirokseprűvel, 
sarokról sarokra a porkormot. Veress Ferenc múlt század közepe táján készült felvételein 
Kolozsvár központjában kizárólag mászókémények láthatók. Századunkban azonban már a 
hatékonyabb és könnyebben tisztítható „szűk szájú" 1 5 x 1 5 centiméteres orosz- vagy 
cilinderkéményeket építik, amelyek a tetőről vagy a padlásról kotorhatok. Végül pedig látni 
fogunk külső mászóvasakkal ellátott, központi fűtés céljára épült ún. gyárkéményeket is. 

A mászható kémények kolozsvári viszonylatban ma már formailag egyedülálló darabja a 
Mócok útja 137. szám alatti ház csavart kéménye, amelyet Kelemen Lajos facsaratos 
kéménynek nevez (1. kép). A ház mostani lakói tudni vélik, hogy a törökök csavarták volt 
meg. A fennmaradt adatok szerint azonban a XVIII. sz. első harmadára tehető, barokk ízlésű 
épületet feltehetőleg „III. Károly császár 1720 táján idetelepített, kiszolgált német katona 
iparosai közül építhette valamelyik." (Kelemen Lajos) A csavart alak egyébként nem volt 
funkciós szerepű, csupán az építőmester leleményességét meg a kor divatját tükrözi. Nagy 
Péter megjegyzi, hogy „a kőmíves furfanggal csavarttá formált kémény facsaros kémény 
néven külön helymegjelölésül is szolgált". Századunk elején történt átépítéséig a facsaros 
kémény alatti nagy sátorba torkollt Kolozsvár utolsó szabad tűzhelye. Nyitott kémény vagy 
szabad kémény néven ismert ez a füstelvezető megoldás, amely 1880-ig uralta a paraszti 
építkezést. Kolozsváron, a várost egykor zöldséggel ellátó lakónegyed, a Hóstát házainak 
lebontása óta már nem találni ilyet. 

' Kolozsvári kéményseprőmesterek névjegyzéke: 
1914: özv. Csentni Istvánná, özv. Essig Józsefné, özv. Hantz Károlyné, Juhász Lajos, özv. 

Lőrinczi Lászlóné és fia Lőrinczi István, aki 1941-ben a körzetesített városi kéményseprő-szolgá-
lat osztályvezetője lett, özv. Marosi Györgyné, Nágel Ottó, Nóvák Béla, Paj) Mihály, özv. 
Pásztor Jánosné (ugyanazon a lakcímen találjuk 1918-ban Platz Kálmánt, özv. Platz Jánosné fiát, 
aki özv. Pásztor Jánosné üzletét folytatta), özv. Platz Jánosné, Tóth Kálmán. 

1945: Szikszai Albert (osztályvezető), Darida Mihály ( I -X kerületi előmunkás), Nágel Nándor 
(II—XI kerületi előmunkás), Kocsis János (III—XII kerületi előmunkás), Mekitner Imre ( V I I I - I X 
kerületi előmunkás), Nagy Károly ( IV-V kerületi előmunkás), Oprea loan (VI-VII kerületi 
előmunkás). 
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A volt monostori vámépülettől a Fő tér irányába haladva teljes épségükben megmaradt 
mászókémények egész sorát láthatjuk. Vegyünk számba néhányat! A gyermekkórházzal 
szembeni Mócok útja 69. szám alatti volt postaépület mászókéményei a kapualjból nyíló, ma 
már befalazott aj tókon át voltak „bevehetők". A ház másik érdekessége - jelenlegi lakóinak 
szájhagyomány útján átvett hiedelme szerint - , hogy a Főúri kaszinó és a Biazini fogadó 
mellett ez lett volna városunkban a harmadik „kísértetes" ház, minthogy a hajdan gyakori 
postarablások áldozatainak, a meggyilkolt kocsisoknak a lelke járt volt iae vissza. 

A Megyei Néptanáccsal szemben levő Csávássy-ház mászókéménye összhangban van az 
épületnek - a hazai építészetben példaként felemlegetett - klasszicista stílusával. Az utcáról 
nyíló pincelejáratos, négy jón stílusú oszlopon nyugvó légies homlokzat, a bejárati ajtót 
ékesítő férfimaszkkal, mintna csak befelé tessékelné az arra járót, s ezt a benyomást a fehérre 
vakolt kéményből békésen felszálló füst valaha még barátságosabbá tehette. Kevéssel arráb, a 
volt Knoblauch-ház (December 30. utca 22. sz.) tetőjén akad meg a tekintetünk: 3 
mászókémény mintegy körbefogja azt a manzárdszobát, amelyben a múlt század harmadik 
évtizedében Déryné Széppataki Róza, az ünnepelt színésznő lakott „igen csinosan bútoro-
zott ( . . . . ) kényelmes szálláson." (Déryné) 

A szemközti épület a híres Redut, az egykori Városi Vigadó. Mászókéményei csak a belső 
udvarról láthatók. Nézzük őket és kanyarodjunk vissza az időben! Bőséges füstöt pipálhat-
tak azon a bizonyos október 23-iki napon (körülbelül ekkor kezdenek el fűteni a városban) 
amikor az 1847-es erdélyi országgyűlés Kolozsvárt ült össze. Ezen ülés arról maradt 
nevezetes, hogy a Kohóról Pestre tartó Petőfi Sándor is megjelent a teremben. A jobb oldali 
karzatról, összefont karral végig álló helyzetben, s többnyire bal lábára nehezedve hallgatta a 
felszólalókat, halkan tudakolta meg egyik-másik országgyűlési szemtanú Vajna Sándor így 
emlékezik Petőfi ottlétéről: „Türelmetlenséget tanúsított, nem is ült le, s a gyűlést végig sem 
várta, korán eltávozott." (Dávid-Mikó). Átforrósodtak ezek a kémények az 1846. november 
végi, december eleji estéken is, amikor Liszt Ferenc emlékezetes hangversenyeire gyűlt 
egybe a város úri közönsége. 

A Szabadság tér sarkán befordulunk a kis Mátyás király utcába. Ha szerencsénk van és 
éppen süt a nap, a tölcsér alakban elszűkülő utca végén, pontosan velünk szemben, fényárban 
úszik a legnagyobb királyunk szülőháza. A tetején - mint korona ágai - vakítóan fehér 
mászókémények ékeskednek (2. kép). Elérkezünk a zeneiskolához, a domonkosok építette, 
később Ferenc-rendi, gótikus kolostorépülethez. A Telefonpalota felőli külső udvarból 
megcsodálhatjuk az épület északnyugati szeglete közelében épségben megőrződött mászó-
kémény tetszetős görbületű kéménysisakját. 

A Malomárok melletti Tímár utcában folytatva sétánkat, a „kis" fedett uszoda mellett 
gömb alakú, drótból készült szikrafogóban végződő gyárkéményt láthatunk. Magassága 
csaknem azonos a tőle alig pár méternyire található tűzoltók tornyáéval, s ha jól meggondol-

3. Szecessziós stílusú kémények a dr. Lechner Károly-villán 4. „Galambdúcos" kémény -
(Pasteur utca 1. sz.) fejek (Racovitá utca 22. sz.) 
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1. A „facsaratos" ké-
mény (Mócok útja 
137. sz.) 

2. Mátyás király szülőházának mászókéményei 
(Korvin Mátyás u. 4. sz.) 

juk ez nem is kevés, hiszen az utóbbi tetőerkélye a múlt században még Kolozsvár egyik 
legmagasabb kilátója volt. 

A Brassai utcán át elérjük az utolsó erdélyi polihisztorról elnevezett, volt unitárius 
gimnázium impozáns épületét. Talán tervezője, Pákei Lajos sem figyelt fel arra, milyen 
nagyszerű látványt nyújtanak az épület nyugati oldalának orosz rendszerű kéményei, 
amelyek (az iskola belső udvarára nyíló ablakaiból szemlélve) a szomszédos unitárius 
templom barokk toronysisakjának előterében díszelegnek. 

Alig ötpercnyi járás után nagy körsétánk újból a Fő térre torkollik, amelynek gyöngy-
szeme és egyben a város egyik büszkesége a gróf Bánffy György által építtetett barokkpalota. 
A kor legkülönb mesterének, a Würzburgból ideszármazott, elerdélyiesedett Johann 
Eberhard Blaumann tervei szerint épült 1774-től 1786-ig. így már teljes pompájában 
ragyoghatott 1790-ben, amikor a nagy tekintélyű főúrnak, II. József kegyeltjének - csaknem 
száz év után - sikerült Kolozsvárt újból Erdély fővárosává tennie. 

Blaumann a hagyományos laikus épülettípust az érett barokk stílusában valósította meg, 
amely a későbbi építkezésnek valóságos iskolapéldája. A Bánffy-palota irodalmából említést 
érdemel Bíró József 1930-as években írt kimerítő stíluselemzése és B. Nagy Margit negyven 
évvel később közölt tanulmánya, amelyben megkülönböztetett figyelmet szentela tetőszer-
kezet sajátosságainak. Levéltári kutatásaink eredményeként ma már ismerjük az építőmeste-
reket és szobrászokat, akik a palota „felülnézetének" kialakításához hozzájárultak. A 
meredek, kissé nehézkes manzárdtető a XVIII. századvég legtöbbet foglalkoztatott ácspallé-
rának, a bécsi származású Anton Überlachernek a munkája. A főhomlokzat attikáján 
elhelyezett istenszobrokat, illetve a XV. és XVI. Lajos stílusú díszurnákat a kor Erdélyben 
legmegbecsültebb barokk szobrásza, Anton Schubauer faragta, ö t dicséri az utcai front négy 
padlásablakának szobrászati kialakítása is. 

A palota erkélyének rézfedelét Martin és Michael Honigberger szebeni rézművesek 
vállalták fel. A rézfedelet a két, plasztikus testiségében megjelenített griffmadár által 
közrefogott és tartott, ugyancsak griffmadarat ábrázoló Bánffy-címerpajzs koronázza. 

Az épület fűtését Blaumann úgy oldotta meg, hogy egy-egy mászókéménybe négy-négy 
cserépkályhát kötött. Uttóbiakat Paul Pischof fazekas készítette. A kémények tisztításának 
megkönnyítésére az emelet szintjén is léteztek kéményajtók, amelyeken keresztül a 
kéményseprő bemászhatott. A kéménypárkányok nagy részét Gottfried Hartmann faragta, 
aki a homlokzati párkányzat és a szalagfonatos attika kőfaragó munkájához is hozzájárult. 
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A Szépművészeti Múzeumnak otthont nyújtó épületet 1963-1965-ben, majd 1971-1972-
ben restaurálták. Ennek ellenére, főként kéményeinek jelenlegi állapota meglehetősen rossz, 
a kéményfejek töredezettek, némelyiküknek már maradványa is alig látható. 

Akinek maradt még jártányi ereje, képzeletben tartson velünk a domboldalra felfutó 
Pasteur utca 1. szám alá! Az 1900-ban emelt dr. Lechner Károly-villa az ideg- és elmekórtan 
professzorának otthona volt s az orvosi tanácsért folyamodó Ady Endre is többször átlépte 
küszöbét. A ház építője - nem nehéz kitalálni - az orvos testvére, az európai hírnevű Lechner 
Ödön , a szecessziós stílus jellegzetes „magyaros" irányzatának megteremtője. Figyelme az 
épület minden részére kiterjedt a lépcsőfeljárat gondosan kivitelezett karfájától a szemet 
gyönyörködtető ívű magasított homlokzatig, amelynek egyaránt díszei a színes majolika 
évszámtábla és a színes zománcú, tűzálló anyagból készült, tulipán alakú kéménytoldók. 
Maguk a kémények nyolcszög alaprajzúak, különböző átmérőjűek, az épület két oldalán 2-2 
kémény közös testet alkot, ezek alaprajza olyan, akár egy szögletesített 8-as számjegy. A 
sárga dísztéglával borított kémények elhelyezkedésükben, alakjukban és színükben egyaránt 
az épület egészével vannak összhangban (3. kép). A dr. Lechner-villa kéményei kitűnően 
példázzák azt, hogy a funkcionalitás és esztétikum messzemenően egyeztethetők. 

A kémény és az épület többi része közti összhangnak is egy példája idekívánkozik, a 
Racovita utca 22. szám alatti épület. Egykori tulajdonosa Farkas Mózes bőrgyári igazgató 
volt, 1945 után pionírház lett, jelenleg szálloda-vendéglő. Stílusában az eklektika és a 
szecesszió jegyei ötvöződnek. Magas, az épület méreteihez képest nagy térfogatú fedelét a 
manzárdszobák apró ablakai és az öt kettős oroszkémény teszik változatossá. Akéményfejek 
galambdúcokra emlékeztetnek: tetőszerűen záródnak, az ovális füstkivezető nyílások a 
kémény két oldalán helyezkednek el (alattuk találhatók a kis kéményajtók; a kotrást 
erkélyszerű kéményseprőjárdáról lehet elvégezni). A kéményfejek „galambdúcos" kiképzése 
és az ablakokra szerelt kétfele nyíló zsaluk a népi építészet elemeivel gazdagítják ezt a 
hangulatos kolozsvári épületet (4. kép). 

Kolozsvári sétánk végére érkeztünk. Miután keresztül-kasul szeltük a várost, a tetők 
magasságában meghúzódó „kincseire" figyelve. Örvendenénk annak, ha Ön , kedves 
olvasónk egyénileg is folytatná a vizsgálódást, ha ezentúl nem „szemlesütve", csak a lába elé 
figyelve járna, hanem időnként a „fellegek" irányába is vetne egy-egy pillantást. Amennyiben 
ezentúl e tetőket, kéményeket, kéménytoldókat és a szélkakasokat is észreveszi majd, úgy 
megvalósult a szerzők azon szándéka, hogy városunk további szemléléséhez új megfigyelesi 
szempontot nyújtsanak.2 

Feleki Ármin - Demeter V. János 

I roda lom: D-80/945 - Kolozsvár város polgármesteri hivatalának Véghatározata" a kéményseprőüzem-
nek 1945. július l - jén történő újbóli üzembe helyezéséről. - Iparrímtár. In: Kolozsvári Nap ta r 1862-ik 
éve, I. Erdély alkotmányos tiszti névtárával és Iparczímtárával, Kolozsvárott kiadja (Demjen László). -
Barabás Jenő és Gilyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1979. 33. és 97. old. - B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben, Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1970. 203-210. old. - Dávid Gyula és Mikó Imre: Petőfi Erdélyben, Kriterion 
Könyvkiadó, 1972. 141-142. old. - Déryné Széppataki Róza: Naplórészlet . In: Erdély öröksége. X. 
Budapest, 1942. 64-69. old. - Ditrói Ervin: A Bánffy-palota hangtalan beszéde. In: Korunk Évkönyv. 
1980. 225-233. old. - Dobsa László: Vezérfonal a kéményseprő-ipari segéd- és mestervizsgálatokhoz. Az 
Ipari Tanfo lyamok Országos Vezetőségének kiadványa, Budapest, 1942. - fakab Elek: Kolozsvár 
Története II., Budapest , 1888. 769 old. -Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. II. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1982. 145. old. - Nagy Péter: Ó Kedves Kolozsvár. . ., Ludwig Voggenreiter 
Verlag. Berlin. 1926. 13. old. 

2 A szerzők köszönetüket fejezik ki Starmüller Géza főépítésznek támogatásáért, a témaválasztás-
tól az elkészült tanulmány szakmai felülbírálásáig. Hálásak továbbá a Szikszai családnak, hogy 
munkájuka t személyes adatokkal és családi dokumentumokka l támogatta. 
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