
Szászfenes múltjából 
Szászfenes a Kolozsvár - Nagyvárad közötti országút két oldalán, a Kis-Szamos 

jobb partján települt Kolozs megyei nagyközség, a falu külsejében városiasodé köz-
ségközpont. 

Kolozsmonostortól nyugatra, a Kőhágón lefele haladva jutunk át a Tótfalu felől ér-
kező Gorbó-patak hídján, melynek délnyugati szomszédságában állott az 1950-es 
évekig a kirándulók, fuvarosok, utazók és éjjeli mulatozók által látogatott Zöld Sapka 
(Zöld Sipka) nevű csárda, - ha nem máshol, itt húzta a talpalávalót vagy a kesergőt a 
szászfenesi Ötvös Jani bácsi bandájával együtt. 

Innen nemsokára a kiszélesedő Szamosvölgyben fekvő Szászfenesre érünk, s balra 
a falutól alacsony erdő hegykúpon állott a Leányvár, amelynek azonban romjai az út-
ról ma már nem láthatók, de több oldalról is megközelíthetők. E meredek hegykúp 
tetejére épített várat az I. Béla királyunk által alapított kolozsmonostori Benedek-
rendi apátság az 1241. évi tatáidúlás után, s a hagyomány szerint ide menekítette az 
apátság megmaradt kincseit és egyéb javait. 

Amikor 1263-ban IV. Béla királyunk újra alapítja az 1241-ben elpusztult Benedek-
rendi apátságot, negyven falura kiterjedő birtokkal is ellátja, amelynek gazdasági s 
egyben fegyelmező központja a Leányvár lett. Ezt a szerepét a vár az 1437-es, Budai 
Nagy Antal vezette parasztfelkelésig megőrizte, amikor a felkelők dühének esett ál-
dozatul. A parasztfelkelés leverése után a várat nem építették újjá, hanem 1438-tól a 
közeli Gyalu lett a püspöki birtokok új központja. A Leányvárnak ma már csak föld-
sáncai és két bástyájának némi maradványa fedezhető fel, de a róla szóló legenda 
Kalotaszegen ma is ismeretes, magyarfenesi tanítványaim közül többen is lejegyezték: 
„Valamikor az ifjak táncba, fonóházba jártak szórakozni. Mulatságot kedvelő legény 
volt a magyarfenesi Székely Márton apósa is, aki a mulatságot minden este 
Magyarlónán, a fonóházban kereste. 

Egy este három gyönyörű szép leány tért be a lónai fonóházba. Mindenki kérdezte, 
találgatta, hogy kik, mik, honnan jöttek, hová valók, de senki sem tudott meg róluk 
semmit. Azok csak meg szépen beszélgettek a leányokkal, legényekkel, s így a 
magyarfenesi legénnyel is. 

Éjféltájban távoztak el a fonóházból. Az éber magyarfenesi legény azonban követte 
őket, és csudálkozva látta, hogy útjukat az erdő felé veszik. Miután elérték az erdőt, a 
holdvilág és a csillagok fényénél csendben tovább haladtak a fák között. A hajuk úgy 
fénylett, mintha tündérkezek szőtték volna aranyfonalból, aranyisztovátán. Mikor ki-
értek az erdő másik szélére, a hegyfokon álló vár felé vették útjukat, ott azonban 
megpillantották állhatatos követőjüket: a magyarfenesi legényt, és kérték, hogy vár-
jon, amíg visszatérnek. Azzal felmentek a hegyre, majd két fa között, egy alagúton 
bementek a várba. Onnan nemsokára kezükben egy kis aranyekével jöttek ki, amit a 
magyarfenesi legénynek adtak, s kérték, hogy amit látott, ne mondja el senkinek. 

Mivel lányok laktak abban a várban, azért nevezték el Leányvárnak." A századunk 
negyvenes éveiben n. Rákóczi Györgyről elnevezett laktanyák után érünk be a falu-
ba. Eddigi ismereteink szerint a falu neve okleveleinkben 1207-ben, majd 1272-ben 
jelenik meg először Fenes néven és csak 1297-ben Zaazfenes néven. Nyilván ekkor 
telepítette be Monoszlói Péter erdélyi püspök a szászokat a Rajna mentéről a tatárjá-
ráskor elpusztult őshonos lakosság pótlására, s ez a szász telepítési vonal ért véget a 
mai Magyarlónán és Tordaszentlászlón, amelyeket a XIX. század első negyedében is 
Szászlónának, illetve Szászszentlászlónak neveztek. 

A Szászfenes helységnév előtagjában a magyar nyelvben meghonosodott szász 
népnevet, utótagjában pedig a magyar fenes szót, annak fen-kő, köszörűkő jelentésű 
származékát ismerhetjük fel. A falut 1342-ben Fenes Saxonica, 1400-ban Fenes 
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Saxonicalis, 1587-ben Zázfenes, 1640-ben Suász Fenes és 1750-től Szászfenes néven 
emlegetik. Román elnevezése 1850-ben jelenik meg először Fenyis, majd 1854-ben 
Fenep néven. 1926-ban tükörfordításban Fenekűi Sásesc néven ismerik és használják 
a románok is, amit azonban 1926 végén az új román közigazgatási törvény alkal-
mazásával és Kolozs megye új területi-közigazgatási beosztásával Flore^tre változtat-
tak (Coriolan Suciu: Dicjionar istoric al localitá^ilor din Transilvania, Editura Academi-
ei Republicii Socialiste Románia 1967, valamint: Raport asupra stärii administrative a 
judetului Cluj pe anul 1926) 

A falu, majd a XVI-XVII. századi mezőváros is a középkor folyamán az erdélyi püs-
pökség birtoka volt, de az általa betelepített szászok, a szájhagyomány szerint, az it-
teni éghajlat miatt áttelepültek Lekencére, mert ott az éghajlat kedvezőbb volt a sző-
lőművelés számára. Voltak akik beleolvadtak a helyi magyar lakosságba, míg mások 
Kolozsmonostorra, Kolozsvárra vagy más, szásztelepítésű helységekbe telepedtek át. 

A nagyközségnek több műemléke is figyelemreméltó. Ezek közül kettő maradt 
fenn az 1921-1923-as földreform után: a Mikes-kastély virágházával és lóistállójával, 
valamint a magyar római katolikus templom. 

A Mikes-kastély, bár műemlék épületnek számított, 1945 után lebontották s helyén 
és udvarán családi házak sorát építették fel. A szóbanforgó kastély fölszintes épületét 
a XIX. század negyvenes éveiben újklasszikus stílusban építették. Közelében állott 
szép virágháza, amely szintén a földreform áldozata lett. A nemes arányú és értékes 
berendezésű Mikes udvarháznak mára mindössze vakolt kőoszlopos újabban kékre 
mázolt bejárati vaskapuja, valamint az utca felé ugyancsak újklasszikus stílusban 
épült, de jellegtelenné átalakított nagyszabású lóistállója maradt meg. A vaskapu ma a 
252 szám alatti magántelek bejárati kapuja, a lóistállóban az Orsa állatnemesítő intézet 
rendezkedett be. Szászfenesnek a XIII. században, eredetileg román stílusban, Mind-
szentek tiszteletére épült magyar római katolikus temploma ma is áll, és Kolozsvár, 
valamint Kalotaszeg vidékének igen értékes mű- és történelmi emléke, amely román-
kori, csúcsíves és barokk jegyeket egyesít magában. 

Néhai Hann József plébános véleménye szerint, amit első szemlélődésemkor: 1972. 
szeptember 11-én fejtett ki, a szentély alapzata, a félköríves diadalív s a falakon feltárt 
freskótöredékek mind azt bizonyítják, hogy a templom sokkal korábbi eredetű, mint 
a századok során kapott gótikus és barokk külső és belső. 

A szemlélőnek is jól szembetűnően bizonyít a torony alulról felfelé emelkedő há-
rom emeletének építészeti stílusa: az alsó szint román stílusú, a középső a csúcsíves, 
a felső barokk ízlésre vall. 

Az eredetileg román stílusban épített, ma egyhajós templomot a XIV. vagy a XV. 
században építették át gótikusba, amelyről az ajtókeret, valamint a templomhajó déli 
oldalán levő bejárat felett feltárt freskórészlet is tájékoztat. 

A barokk jegyeket: a torony felső emeletét, a kórust és a szentély donga boltozatát 
a XVm. században, a kuruc-labanc harcokat követően kaphatta. Fából készült barokk 
szobrok állnak a kapubejáratoknál is. A Fő utcai bejáraton Nepomuki Szent János, a 
keletinél, amely valamikor a főbejárat lehetett, a Piéta áll. Készítőjük egyelőre 
ismeretlen. 1810-ben épült a déli oldalon levő kisebb portikusz. 

Az 1960-1965 között Bágyuj Lajos vezetésével végzett restaurálás során kerültek 
felszínre középkori freskóiból, a vértanúk sorozatából Szent Katalin és Szent Lőrinc 
figurája, az északi oldal freskói közül pedig az Angyali üdvözlet és a Jézus a kereszten 
- nagyon megrongálódva. Ugyancsak a javítások során bontottákl ki és állították 
helyre a szentély déli oldalában épített papi ülőfülkét és a villanybevezetés során az 
északi oldalon előtűnt szentségtartó fülkét is. Előbbit a XIV., utóbbit a XV. századból 
eredeztetik. A templom déli oldalának freskóit a gótikus ablakok elvágják, ebből 
szintén az következik, hogy a gótikus jegyek későbbiek, mint a freskók. A freskókkal 
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egyidőben került felszínre a szentelési kereszt, a torony felőli bejárati ajtó stílusa, fe-
lette a Katalin-kerékkel, amelyet addig belülről az orgona takart el. 

A templom mennyezete ma fagerendázatos, padlózata pedig 40 cm-rel volt alacso-
nyabb a mainál, amire téglapadlózatot s erre később kőpadlózatot építettek. Az ere-
deti padlózatban két reneszánsz stílusú sírkövet - sírfedő lapot - találtak. Az egyik 
1623-ból, a másik pedig 1637-ből származik. 

A szentély alatti első részben tégla építményű kripta van. Nem tudni ki temetkezett oda. 
Talán annak a plébánosnak a holtteste pihen itt, akit a labancok karddal főbevágtak, mert 
nem árulta el, hogy a falu lakossága, javaival együtt, hova rejtőzködött el előlük. 

Egy 1770-es évszámot viselő barokk sírkő a Szent András havában elhunyt Bene-
dek Sára síremléke a szentélyben, amely a keresztrefeszített Krisztust és a tőrrel 
átszúrt Máriát ábrázolja. 

Az 1804-es évszámot viseli a portikuszban a diadalív alól kikerült sírkő: Hallerné 
gróf Bethlen Júlia síremléke, rajta a család címere: a kilenc ágú korona a kígyóval. 

Berendezései közül a Keresztelő kútja 1847-ből való kőfaragvány. 
Az empire stílusú főoltárt és prédikálószékét a Fogarasi Papp család készíttette 

1862-ben, hat regiszterű orgonáját pedig Kollonich István építette 1870-ben. A főoltár 
képét 1927-ben hozták át a hidegszamosi fa- és kőkitermelő olasz telepesek ká-
polnájából, amelyet két, nem egymáshoz tartozó, de egybemásolt képből alkotott 
meg az ismeretlen művész: Angyali üdvözlet és az Angyal látogatása Máriánál című 
képekből. (A fa- és kőkitermelő olaszokat a gróf Bánffy illetve a gróf Esterházy család 
telepítette Hidegszamosra az 1818 körüli években, hogy erdőbirtokaikból fával és 
kővel lássák el Kolozsvárt és környékét.) 

A XVm. századi aranyozott fa oltárkeresztje mellett három szobrocska Máriát, Já-
nost és Mária-Magdolnát ábrázolja. Mestereit nem ismertük. 

Oltárkövének fakerete az 1692-es évszámot viseli. 
1908-ig itt őrizték Báthory András lengyel bíboros és erdélyi fejedelem (1599) pa-

lástját, amelyet régi klenodiumaival együtt átadtak a gyulafehérvári püspökségnek. 
Legrégibb klenodiuma, egy cintányér, az 1757-es évszámot viseli. 
A templom kőtárát is érdemes megtekinteni, amelyet a torony emeletein helyeztek 

el, míg az északi mellékkápolnában a boltozat bordái láthatók. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Kunszentmiklós járási székhely volt. 8300 la-
kosával különös szerepet töltött be a Kiskunságban. Közigazgatásilag hozzátartozott 
Tass, Szabadszállás, Fülöpszállás, Orgovány, Izsák, Kerekegyháza szintén hasonló 
települések. 1940-ben 20 körzetből, 68 utcából, három térből és 1191 házból állt. Aki 

Boldizsár Zeyk Imre 

Kunszentmiklós 
társadalma, 
1920-1940 

készlet a szerzőnek a Lakitelek alapítvány helytörténeti pályázatán díjnyertes munkájá 
ból. (Szerk.) 
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