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Riti József Attila

Örmény-katolikus 
elemi iskolák

  Az örmény-katolikus elemi 
fiúiskola a város alapításakor jött 
létre, a mostani örmény-katolikus 
székesegyház mögött volt az épü-
lete. Egészen a XIX. század elejéig 
csak örmény nyelven folyt a taní-
tás. A XIX. század első felében be-
vezették a kötelező magyar nyelvű

 oktatást, de nem szüntették meg
teljesen az örmény nyelv tanítását, 
továbbá is megamaradt iskolai tan
tárgynak. A tannyelv megváltozta-
tását részben az is indokolta, hogy 
a szamosújvári örmények elma-
gyarosodásának folyamata előre-
haladott volt. 
 Az elemi leányiskola is 
egyidős a városalapítással, de első 
helyszíne ismeretlen. Mivel az is-
kola előző helyszíne már oktatásra 
már nem volt alkalmas, 1728-ban 
az Apáca utca (a mai Closca utca) 
egyik legújabb épületébe költö-

zött, a Salamon templom mellé. 
 A magyar oktatást XIX. 
század első felében vezették be, a 
fiúiskolával egyidőben. Az indok 
ugyanaz volt, mint a fiúiskola ese-
tében, az elmagyarosodás folya-
mata előrehaladott volt. 
 A XIX. század végén, 
1894-ben az elemi leányiskola is 
új és nagyobb épületbe költözött, a 
református templom mellett, a ké-
sőbbi 2-es számú Általános Iskola 
épületének földszintjére.
 Mindkét iskola esetén a 
város gondoskodott a tanszerek-
ről fűtésről és a tanítók fizetéséről 
is. A fiúiskola tanárjai a közösség 
papjai, a sekrestyés és a kántor 
voltak, a lányokat pedig apácák és 
tanítónők tanították.
 A fiú és leányiskolába a 
gyerekeket öt évesen iratták be. A 
tehetősebbek 30 korona tandíjat, a 
szegényebbek pedig 15 koronát fi-
zettek. 

Az elemi leányiskola és a polgári leányiskola egykori épülete/Saját Archív

Riti József Attila 

Népiskola
 Az örmény iskolák mellett 
a város magyar iskolát is működ-
tetett, azzal a céllal, hogy a közös-
ség gyerekei elsajátítsák a magyar 
nyelvet, és hogy bekapcsolódjanak 
az erdélyi magyar kultúra vérke-
ringésébe. A magyar iskola, egy 
hároméves fiú népiskola, amely 
nem az egyház, hanem a közgyű-
lés fennhatósága alá tartozott. Az 
iskola alapítására utaló adat nem 

található, de Szongott Kristóf 
monográfiája szerint a városalapí-
tás után nemsokkal már működött. 
 A népiskolában egészen 
1784-ig minden tantárgyat magyar 
nyelven oktattak az erre alkalma-
zott magyar tanítok. 1784. július 
15-én, a kormányszék által kiadott 
5615. számú rendelet alapján a kö-
telező tantárgyak közé emelték a 
német nyelvet is. A német nyelv 
csak hat évig volt kötelező tan-
tárgy, ugyanis 1790-ben eltöröltek 
a kötelező tantárgyak közül.  Az 
említett tanintézmény pedagógu-
sait is a város alkalmazta és fizette.
  Az önkormányzat ellenőr-

ző feladatkat is ellátott az iskola és 
pedagógusai felett és menesztette 
az alkalmatlannak tartott tanáro-
kat. Szongott Kristóf, Szamosújvár 
Szabad Királyi Város monográfiá-
ja 1700-1900, II. kötetében meg-
említi, hogy a XIX. század elején 
Benitzky János tanítót menesztette 
a közgyűlés. Pontatlansággal, dur-
vasággal (verte a diákokat) és val-
lástalansággal vádolta. Benitzky 
Jánost kartársa, és az iskola primus 
docense Gálffi Ferencz jelentette 
fel a közgyűlésnek, de a panaszle-
velet Bénái Simon, Páskuly Emá-
nuel és Sil-Mánug tanítók is aláír-
ták.  
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Egyéb iskolák
 A Károly Ferdinánd ez-
red iskolája: 1842. május 31-én a 
város egy újabb tanintézettel gaz-
dagodott. Nagyszebenből ide köl-
tözött az 51. ezred katonanevelő 
intézete, a Károly Ferdinánd ezred 
iskolája. Székhelye a Felső-Víz 
utcában lévő Lásszloffy-ház, amit 
erre a célra vásárolt a város, 10 
ezer forintér. 
 A tanintézetnek hat tanára 
volt: egy pap, egy főhadnagy (ő 
volt az igazgató is), egy orvos és 3 
őrmester. Igazgatója 1848-ban Ád-
ler Szeverin volt, aki beállt Bem 
József seregébe, mint főhadnagy. 
Őt Wohlmann József követte tiszt-
ségében, 1849-ben. Az iskola 15 
diákja beállt honvédnek az 1848-
1849-es szabadságharc idején.

1855-ben az iskola elköltözött a 
városból, a Lásszlóffy házba be-
költözött az örmény-katolikus ele-
mi fiúiskola, majd az algimnázium 
is. Költözésekor a tanintézetnek 47 
diákja volt. 
  Vasárnapi iskola: 1855-ben 
a város írástudatlan kereskedő és 
mesterinasai számára, iskolát léte-
sített, hogy eleget tegyenek azon 
feltételnek miszerint kereskedő és 
mester csak írástudó polgár lehet. 
 A tanórákat az 1855-ben 
megüresedett, székesegyház mö-
götti örmény-katolikus elemi fiúis-
kola épületében tartották, ünnepna-
pokon és vasárnap, ezért iskolába 
elnevezték vasárnapi iskolának.
 Az iskola növendékei a 
18 évet be nem töltött kereskedő 
és mesterinasok voltak. Az iskola 
oktatói szerepkőrét a népiskola ta-
nítói és Pap Tivadar segédlelkész 
látták el. 
 A vasárnapi iskola pár évti-

zednyi működés után megszűnt és 
helyében létrehozták az Ipar-tano-
dát.
 Ipar-tanoda: A városban 
már 1860-ban felmerült egy ipari 
iskola alapításának a terve, de ez 
nem valósult meg, ugyanis úgy 
döntöttek, hogy inkább középisko-
lára van szükség Szamosújváron. 
1884-ben alapították Szamosúj-
váron az Ipar-tanodát, a megszűnt 
vasárnapi iskola helyébe. Az isko-
la ipari szakképzést nyújtott a sza-
mosújvári diákoknak. A tanintéz-
ményt hat éven keresztül, egészen 
1890-ig, Szongott Kristóf igazgat-
ta.
 A szamosújvári kisdedó-
vó: 1883. április 1-én alapították 
a település első óvodáját, a máso-
dik utcában. Az óvoda két óvónő-
vel működött, fenntartója pedig a 
város volt. Az egykori kisdedóvó 
épületében jelen időben egy román 
tannyelvű óvoda működik. 
 Állami polgári leányiskola: 
1898-ban Domokos Károly igaz-
gatása alatt megnyílt egy magán 
polgári leányiskola mely csak pár 
évig működött. 
 Az állami polgári leányis-
kola 1901. szeptemberben nyílt 
meg, első székhelye a város által 
biztosított Láncosháznak is neve-
zett Lászlóffy-ház. Kezdetben egy 
osztálya és két tanerője volt a ta-
nintézménynek. 
 1902 augusztusában a pol-
gári leányiskola a Felső Posta ut-
cai elemi leányiskola emeletére 
költözött. Rövid ideig az iskola 
egyik igazgatója, a Szolnok-Dobo-
ka Monographiája szerzője, Kádár 
József tanár volt.

Lászlóffy-ház/Saját archív
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A Lászlóffy-ház kapuja/saját felvétel
Riti József Attila 

Az örmény-katolikus 
algimnázium 

 A középiskola beszünteté-
sébe nem nyugodott bele a város, 

így 1861-ben döntöttek arról, hogy 
megalapítják a négy osztályos ör-
mény-katolikus gimnáziumot. A 
tanintézmény székhelye ezúttal is 
a Lászlóffy-ház volt. 
 1862. május 7-én, I. Ferenc 
József császár és király 1744-es 
számú rendelete alapján jóváhagy-
ta a gimnázium megalapítását.  
Az iskola első igazgatója Lukácsi 
Kristóf volt, aki 1861-től egészen 
1876-ig töltötte be a tisztséget. Őt 
követte Kopár Simon, aki 1879-
ig volt igazgató. Az 1879-1880-
as tanévben átmenetileg Csákány 
Adeodát volt a tanintézmény veze-
tője. A gimnázium utolsó igazga-
tója Bárányi Lukács volt, aki 1881 
és 1894 között látta el ezt a fela-
datot. Érdekességként elmondha-
tó, hogy az algimnázium első két 
igazgatójának nem járt fizetség a 
tisztség betöltéséért. 

 Az algimnázium megfelelt 
a kor előírásainak és kimagasló 
eredményeket ért el, amit a kora-
beli beszámolók is bizonyítják. 
Trefort Ágoston közoktatási és 
vallásügyi miniszter 1890-es sza-
mosújvári látogatása alkalmával 
meglátogatta a középiskolát és ki-
jelentette, hogy „ez a gymnasium 
missziót teljesít”, ami nagy dicsős-
ségnek számított.
 Az örmény gimnázium 
tannyelve a magyar volt, de ör-
mény nyelvet is tanultak a diákok, 
így ápolták a közösség örmény 
származását. A tanintézmény lel-
kes és odaadó tanári karral rendel-
kezett, akik a csekélyebb fizetés 
ellenére is tiszta szívvel dolgoztak. 
Szongott Kristóf szerint Erdély 
egyik legnépesebb tanintézménye 
volt a szamosújvári örmény-kato-
likus algimnázium.

Riti József Attila

Az első gimnázium
 A nagyszebeni főkor-
mányszék 1786-ban kiadott egy 
rendeletet mely szerint a tehetős 
városi közösségek állítsanak kö-
zépiskolákat. Ennek a rendeletnek 
a következtében a szamosújváriak 
1792-1793-as tanévben megalapí-

tották a település első középisko-
láját, ami két osztállyal működött. 
Az első osztályt egy örmény szer-
tartású katolikus pap, Miron Mi-
hály tanította, a másodikat pedig 
egy világi tanító, Czirják Ignácz 
oktatta. 
 1810-ben tizennyolc év-
nyi fennállás után a városvezetés 
megszüntette, ami a lakosok elé-

gedetlenségét fejtette ki, emiatt 
egy újabb középiskola alapításáról 
döntöttek. 
 A Nagyszebenben székelő 
főkormányszék jóváhagyta a város 
tervezetét és 1812. november 2-án, 
a Láncos-házban (Lászloffy-ház) 
megnyitotta kapuit a három osztá-
lyos középiskola.  
 A városvezetés 1819-ben 
döntött arról, hogy öt osztályosra 
bővítse a gimnáziumot, amibe bele 
is egyeztek a hatóságok, így az 
1820-1821-es tanévtől kezdődően 
öt osztállyal működött a taninté-
zet. 
 A diáklétszám csökkenés 
miatt az 1846-1847-es tanévben 
már csak négy osztálya működött 
a középiskolának. 1854-ben pedig 
háromra apadt az osztályok száma.  
 1854-ban megszüntettek a 
tanintézményt, mert dr. Haynald 
Lajos erdélyi püspök látogatása 
következtében alkalmatlannak tar-
totta a tananyagot és a tanterme-
ket, így a város újra középiskola 
nélkül maradt.   

Lászlóffy vagy Láncos ház
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Magyar állami 
királyi 

főgimnázium

A középiskolákról szóló 1883. 
évi XXX. törvénycikk és Tre-
fort Ágoston közoktatási és 
vallásügyi miniszter 1890-es 
szamosújvári látogatásától 
fellelkesedve a szamosújvári 
képviselő testület közgyűlésé, 
1892. szeptember 10-én dön-
tött arról, hogy a város által 
működtetett örmény-katoli-
kus algimnáziumot főgimná-
ziummá egészíti ki és állami 
ellátásba helyezi. 

1894. december 17-én az 
oktatási minisztérium jóvá-
hagyása következtében a ki-
bővített gimnázium az állam 
kezébe került. Az intézmény 
első igazgatója Dr. Mártonfi 
Lajos lett. Az örmény gim-
názium egykori tanárai közül 
többet átvett az állam. Ezek a 
következők voltak: Dr. Már-
tonfi Lajos, Novák Antal, 
Novák Gerő, Páll Bogdán és 
Szongott Kristóf.
A főgimnázium új és impo-
záns épületének a felépítését 
Alpár Ignácz tervei szerint 
kezdték meg, 1896 tavaszán 
és őszire már be is fedték. Az 
új görög stílusban felemelt 
épületbe 1897 őszén költözött 
be a középiskola.

 Az új gimnázium a vá-
ros és a térség művelődési és 
oktatási életének fő mozgató-
rugója lett. Magas kulturális 
tudassál rendelkező diákok 
kerültek ki padjai közül, me-
lyek Szamosújvár és a Mező-
ség különböző településeiből 
származtak, majd kamatoztat-
ták tudásukat a világ különbö-
ző pontjaiban. Ilyenek voltak 
Bányai Elemér író, Tellmann 
József lapszerkesztő és közí-
ró, meg sokan mások.
 Az első világháború ki-
törése a gimnázium diákjait is 
lázba hozta, mint ahogy az ki-
derül a Szamosújvári Magyar 
Királyi Állami Főgimnázium 
21. értesítőjéből.

Magyar állami királyi főgimnázium épület 1908-ban (Ma Petru Maior Líceum)
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 Az említett dokumentum-
ból az is kiderült, hogy a gimnázi-
um felső osztályainak diákjai any-
nyira lelkesedtek, hogy testületileg 
jelentkeztek volna katonának, de 
az intézmény tanárjai lebeszélték 
őket.  A lelkesedés, ami a diákokat 
hatalmába kerítette abban is meg-
nyilvánult, hogy pénzt gyűjtöttek a 
hadsereg számára, valamint szaba-
didőjüket közmunkával és gyűjtés-
sel töltötték.
 A háború kitörése miatt 
elrendelt általános mozgósítás 
az iskola életét is felbolygatták, 
ugyanis négy tanárt és két kisegítő 
személyzetet is besoroztak. A be-
sorozott tanárok: Majoros Béla, aki 
a déli fronton szolgált, a 32. gya-
logezrednél és főhadnagyi rangot 
kapott, Csinády Gábor, aki észa-
kon harcolt az 50. gyalogezredben, 
az oroszok ellen, zászlósi rangban, 
de 1915. október 20-án fogságba 
esett, Kollár János kezdetben zász-
lós, majd hadnaggyá léptették elő 
a 32/III. hadtáp zászlóalj köteléke-
iben, északon harcolt az oroszok 
ellen, de a bukovinai harcokban, 
1914 novemberében orosz fog-
ságba esett és Vámos Sándor, aki 
a déli frontvonalon a 33. honvéd 
gyalogezrednél teljesített szolgála-
tot. Az általános mozgósítás másik 
két áldozata Karácsony Mihály és 
Murádin János iskolaszolgák vol-
tak. Mindketten északon harcol-
tak. Az első orosz fogságba esett, a 
második pedig a katonai szolgálat 
miatt megbetegedett.  
 A besorolások a diákokat is 
értintették. Az 1914-1915. tanév-
ben két diákot soroltak be, 1915-
1916. tanévben már 37 diák vonult 
hadba, 1916-1917. iskolai évben 
15 diákból lett katona, az 1917-
1918. tanévben pedig 26 tanulót 
soroztak be honvédnak. 
 A háború miatt megvál-
tozott iskola élete az oktatásra is 
rányomta a bélyegét. A tanárok az 

oktatási folyamatban, ahol tehették 
kiemelték a háborúval kapcsolatos 
vonatkozásokat. A legtöbb tantárgy 
esetében háborús tárgyú írásbeli 
dolgozatokat írattak a diákokkal.
 Az idő múlásával a há-
borús lelkesedés egyre csökkent. 
A tanárok sikertelenül próbálták 
helyettesíteni a meglazult csalá-
di figyelmet. A sokféle gyűjtés és 
hadi jótékonyság elvonta a diákok 
figyelmét az iskolától melynek kö-
vetkeztében egyre romlott a fegye-
lem és a szorgalom. A szorgalom 
és a fegyelem romlásához hozzá-
járult az általános drágulás miatt 
bekövetkezett szűkös élelmezés is. 
A nem megfelelő lakáskörülmény 
sem tett jót a tanulók iskolai előre-
menetelében.
 

A gimnázium terve. Tervező: Alpár 
Ignác

 Az 1916-1917-es tanév 
a háború miatt rövidre sikerült. 
Szeptember helyett alig október-
ben kezdhették meg a tanítást és 
május 19-én le kellett zárják a tan-
évet, mert katonai korházzá alakí-
tottak a főgimnázium épületét. A 
katonakorházat 1917 augusztusá-
ban számolták fel és szeptember-
ben, rendes időben megkezdődhe-
tett a tanév. 
 1918 decemberében be-
következett változások az iskola 
életét is megzavarták. A magyar 
gimnázium leépítése lépcsőzetesen 
történt. Az iskolában kötelezővé 
tették a román nyelv és irodalom 
oktatását, 1918. december 17-én, 
majd pedig teljesen bezárták, így 
próbálták megakadályozni a ma-
gyar nyelv és kultúra terjesztését a 

városban.
 A nagyszebeni Kormányzó 
Tanács 1919. február 18.-án ki-
adott 931. számú rendelet alapján a 
dési román főispáni hivatal, 1919. 
június 5.-én kiadott 2961. számú 
magyar nyelvű rendeletében fel-
hívta a gimnázium tanárjait, hogy 
nyolc napon belül döntsék el, ha 
leteszik a román állam iránti hűsé-
gesküt vagy nem. Dömötör János 
gimnáziumi igazgató a tantestü-
let elé terjesztette a felhívást. Az 
1919. június 15-án tartott tantestü-
leti ülésen dr. Nicora Ioan, román 
tanár volt az egyedüli tantestületi 
tag, amely hajlandó volt letenni a 
hűségesküt.
 A hűségeskü letételének 
megtagadása következtében a ta-
nári kart lemondatnak tekintették, 
az iskolát pedig a Kormányzó Ta-
nács megszüntette. A megszünte-
tett tanintézmény helyébe állami 
román tanítóképzőt akartak létre-
hozni, de a város román közigaz-
gatása és a románság kérésére 
román nyelvű főgimnáziumot hoz-
tak létre. Az újonnan alapított in-
tézmény megbízott igazgatója dr. 
Precup Emil, naszódi származású 
tanár lett. A román nyelvű tanítás 
pedig 1919. október 10-én kezdő-
dött. Ezt követően, 1919. október 
16-án megkezdődött az a folyamat 
melynek következtében az egykori 
igazgató, Dömötör János kényte-
len volt átadni az egykori magyar 
főgimnázium leltárát az újonnan 
létesített román tannyelvű tanin-
tézménynek.
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TANÁROK

Riti József Attila

Gábrus Zakariás
 Gábrus Zakariás 1794. au-
gusztus 18-án született Szamosúj-
várott. Az iskola elemi
osztályait szülővárosában végezte, 
a középiskolát Kolozsvárott vé-
gezte, majd ugyanott bölcsészetet 
tanult. 1815-ben Gyulafehérvárra 
ment, ahol felvételt nyert a teoló-
giára. 1817. szeptember 2-án ott-
hagyta a teológiát és hazaköltözött, 
Szongott Kristóf szerint termete 
miatt: „1817. szept. 2-án búcsúzott 
el Fehérvártól; de egyszersmind a 
papi pályának is, mely iránt gyer-
mekkora óta nagy hajlama volt 
ugyan, de rövid termete miatt arra 
alkalmatlannak tartatott, — „Isten 
hozzád“-ot mondva hazajött.” 

(Szongott Kristóf Szamosújvár 
szabad királyi város monográ-
phiája 1700—1900, Szamosújvár 
1901-1903.Szamosújvár 1901-
1903).
 Hazatérése után hamar 
munkát kapott, ugyanis kinevezik 
adóíró biztosnak (összeírta a vá-
roslakók adóját). Ezt a tisztséget 
csak egy évig töltötte be, ugyanis 
a városi tanács 1818 októberében 
kinevezi tanítónak. Ezt az állást 42 
éven keresztül töltötte be, 1860-ig 
tanított. Szongott Kristóf szerint 
pályafutása alatt Gábrus Zakarias 
összesen 2425 diákot tanított, napi 
8 órában. Négy órát az iskolában, 
négyet pedig otthon tanított. Ma-
gántanítványai közé évente 10-15 
szegény gyereket is bevont, akiket 
ingyen tanított és anyagilag támo-
gatott. 
 A jótékonykodás mellett 

diákjai jövőjéről is gondoskodott, 
utánanézett a továbbtanulási lehe-
tőségeknek és megélhetési módo-
kat keresett nekik. 
 Gábrus Zakariás életével 
is példamutató volt, vallásos, ha-
zafias és lojális alattvalója volt az 
államnak és városnak: „ő nemcsak 
szóval az iskolában tanította az em-
beri kötelességeket, hanem tettel is 
megmutatta, hogy mivel tartozik 
a loyalis alattvaló uralkodójának, 
mit vár a rendületlen hazafitól a 
hon és minő követeléseket formál 
irányunkban az a város, melynek 
falai között pillantottuk meg a 
szép kék eget.” (Szongótt Kristóf - 
Szamosújvár szabad királyi város 
monográphiája 1700—1900, Sza-
mosújvár 1901-1903.Szamosújvár 
1901-1903) 
 Kiváló ember volt, tanítói 
szakmája mellett, szabadidejében 
tudós, költő, szótáríró, festő, gé-
pész, bútortervező és kivitelező is 
volt, két földgömböt és miseruhát, 
két oltárt, színpadi díszletet is ké-
szített. Irodalmi munkássága is 
jelentős, leltározza az örmény-ka-
tolikus székesegyház könyvtárát. 
1852-ben, Ferenc József császár 
látogatásakor „a várost, a piaczot, 
az útczákat igen csinosan felékesí-
tette” (Szongott Kristóf - Szamo-
sújvár szab. kir. város monográ-
phiája 1700—1900, Szamosújvár 
1901-1903)
 Tevékenységével „nem kis 
mértékben járult hozzá a közmíve-
lödés terjesztéséhez.” (Szongóth 
Kristóf - Szamosújvár szab. kir. vá-
ros monográphiája 1700—1900, 
Szamosújvár 1901-1903)
1870. április 27-én rövid betegség 
után, 76 évesen meghalt. Hagyaté-
ka a kolozsvári levéltár tulajdona. 
Válogatott munkái: 
1. Kirch astvacaji nacha-
chaluthiun., 1853. I. kötet: 566 
oldal; II. kötet: 566 oldal -Az égi 
gondviselés könyve; 

Gábrus Zakariás/Szongott Kristóf - Szamosújvár monográfiája
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2. Megjegyzések Renan Er-
nőről, Jézus ellenségéről. Szamo-
sújvár, 1864.
3. Oleum et operám perdidi. 
Szamosújvár, 1867. 120 oldal, 30 
írott; Napló (aug.-szept.1867); be-
szélgetések barátokkal magyarul, 
saját gondolatok örményül

4. Állam- és társadalomelem-
zés; ideális helyzetek; magyar 
nyelven; latin idézetekkel
5. 1840-1874 közötti örmény 
naptár; részlet; nem biztos a kéz-
irat jellege
Végezetül pár sor Kőváry Lász-
ló tollából: „E régiség közelében 

(talán a castrum) Szamosújvárnak 
egy másik hasonlóan kincse lakik: 
és ez Gábrus Zakhar tanár úr. Ki 
gondolná, hogy e névben egy el-
temetett lángészt neveztünk meg.” 
(Néhány szó Szamosújvárról – He-
tilap, 20. szám, Kolozsvár – 1854. 
március 11)

Riti József Attila

Szongott Kristóf
 Szamosújvár legnagyobb 
krónikása, aki egyaránt volt böl-
cseleti doktor, főgimnáziumi ta-
nár, szerkesztő, történész, múze-
umigazgató, író és armenológus. 
Marosbogáton született 1843. már-
cius 21-én és 1907. január 24-én 
halt meg Szamosújváron, 64 éve-
sen. Egyszerű családba született, 
apja Szongott Jakab, édesanyja 
Donovák Ripszima. 
 Tanulmányait Szamosújvá-
ron kezdte, itt járta ki a népiskolát 
és az algimnáziumot, a középisko-
lát pedig Gyulafehérváron végez-
te. Az érettségit 1863-ban tette le 
jeles eredménnyel. 
 1863-ban, húsz évesen, 
nem sokkal az érettségi vizsga után, 
a szamosújváriak megválasztották 
tanárnak, a város által működtetett 

örmény katolikus algimnáziumba. 
Az algimnázium 1894-ben állami 
főgimnáziummá alakult, de Szon-
gott Kristófot megtartották tanár-
nak. A főgimnáziumban egészen 
1904-ig tanított, amikor 40 évi ta-
nítás után nyugalomba vonult. 
 Tudása széleskörű volt és 
mindenhez értett, legalább is ezt 
írja róla Gabányi János történész,  
A Szamosújvári Magyar Királyi 
Állami 4 Osztályos Fiúgimnázi-
um és Koedukált Kereskedelmi 
Középiskola 1942 – 1943-as év-
könyvében: „Szongott nagy olva-
sottságával, sokoldalú és széles lá-
tókörű ismeretre tett szert és mint 
lapszerkesztő mindenhez értett. 
Egész életében egyetemes tudásra 
törekedett és ilyen nagy tudású em-
berként tisztelték nemcsak Szamo-
sújvárt, hanem Magyarországon 
mindenütt, sőt egész Európában.” 
 Gabányi János ugyanott ta-
nítási módszereiről is nyilatkozott: 
„A tanítási módszerében is sok-
oldalúság jellemzi: nem a szakis-
meretek alapos elsajátítására, ha-
nem az általánosak megszerzésére 
fektette a súlyt. A gimnáziumban 
tanított vallást, mennyiségtant, 
szépírást, rajzoló geometriát, ma-
gyar- és német nyelvet, történel-
met és fizikai földrajzot. Az iskolai 
tantárgyak bármelyikét szívesen 
tanította és készségesen, lelkiis-
meretesen végezte munkáját. Az 
iskolán kívül a történelmet és a 
nyelvészetet művelte, ez irányban 
sokat olvasott. (…) Tudását folyton 
gyarapította. Szelleme a magyar 
nemzeti művelésnek egyik legérté-

kesebb bizonyítéka. Több ezernyi 
derék tanítványa közül, egyesek 
magas hivatali állást elfoglalva, a 
magyar hazának és az egyháznak 
hasznos szolgálatot tettek.”
 Tanári pályafutása mellett 
élénk közösségépítő szerepet is 
betöltött a városban. Különböző 
tanfolyamokat szervezett a helyi 
lakosság számára, 1877-től halá-
láig a városi képviselőtestület tag-
ja volt. Mindezek mellett a Szent 
István Társulat tiszteletbeli tagja, 
a magyarországi Néprajzi Társa-
ság az örmény szakosztályának 
előadója volt. 1877 és 1907 között 
az Armenia című folyóiratot szer-
kesztette.
 Nyugdíjazása után nem 
vonult vissza teljesen a közéletből. 
1905-ben Szongott Kristóf kezde-
ményezésére létrejött az Örmény 
Múzeum, melynek alapítója és 
első igazgatója lett. 
Oktató és közösségépítő munkája 
mellett, idejének egy részét a tör-
ténelmi és nyelvészeti munkákra 
fordította. Erről így írt Gabányi 
János történész: „Szongott Kristóf 
szabad idejét a történelmi és nyel-
vészeti munkák kutatására és ta-
nulmányozására fordította. Tudott 
beszélni és írni a magyar anya-
nyelvén kívül örményül, németül 
és románul. Sokat olvasott, de ol-
vasmányaiban az örménység múlt-
ja, ősi történelme vonzotta legin-
kább. Életcélja volt az örménység 
történelmi múltjának föltárása és 
ismertetése magyar nyelven. Ezért 
indította meg az »Armenia« című 
folyóiratot 1887-ben.”
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 1901 és 1903 között négy 
kötetben kiadta élete nagy művét, 
melynek címe: Szamosújvár m. 
kir. város monographiája. Munká-
jában, források segítségével meg-
ismerteti a szamosújvári örmények 
múltját és hagyományait. A forrá-
sok nagy része eltűnt a 20. század 
zivataros évei alatt, de Szongott 
monográfiája megmaradt, így nem 
merült feledésbe a város múltja. 
 1907. január 24-én, reggel 
6 órakor elhunyt Szamosújvár első 
nagy történésze, aki sajnos nem 
érhette meg utolsó nagy munká-
jának beteljesülését, az Örmény 
Múzeum megnyitását. Temetésén 
dr. Hermán Antal, a Magyarorszá-
gi Néprajzi Társaság megalapítója, 
mondta a gyászbeszédet. Családja 
nem volt, ezért hagyatékát és va-

gyonát az őáltala alapított múze-
umra hagyta. 
 Szongott Kristóf válogatott 
munkái, melyeket saját költségén 
adott ki: 
1. Chorenei Mózes, Nagy-Ör-
ményország története. Fordítás 
örményről magyarra, Szamosúj-
vár, 1892.
2. Szamosújvár, a magyar örmény 
metropolis írásban és képekben, 
Szamosújvár, 1893.
3. A szamosújvári vár, Szamosúj-
vár 1898.
4. Szamosújvár szabad királyi vá-
ros monográphiája 1700—1900, 
Szamosújvár 1901-1903.
5.  A magyarhoni örmény csalá-
dok genealógiája, Szamosújvár, 
1898. 
6. A magyarok eredete és őslaka, 

Szamosújvár, 1906.
 „Az »Armenia« c. folyó-
irat, 1887—1907. között minden 
hónapban megjelent Szamosúj-
várt. Szongott önálló dolgozatai-
nak száma 241 füzetben, összesen 
387 cikk. Ezek közül 169 rövid 
életrajzi tanulmány államférfiak-
ról, költőkről, városi polgárokról, 
ismerőseiről. Az »Armenia« egyes 
számaiban találjuk Szongott mű-
fordításait örmény nyelvre. Külö-
nösen Petőfi Sándor költeményei 
közül fordított sokat örmény nyelv-
re.” (Gabányi János - A Szamosúj-
vári Magyar Királyi Állami 4 Osz-
tályos Fiúgimnázium és Koedukált 
Kereskedelmi Középiskola évköny-
ve, az 1942 – 1943-as iskolai év-
ről).

Riti József Attila

Gabányi János
 Gabányi János 1910. ápri-
lis 7-én született Szamosújváron. 
Történelemtanár, helytörténész és 
újságíró volt. Egész életét szülővá-
rosában élte le, itt tanított és alko-
tott. 
 Elemi iskolát szülőváro-
sában végezte, majd a kolozsvá-
ri Római Katolikus Főgimnázi-
umban tanult. Az érettségi után 
Bukarestben kezdte el egyetemi 
tanulmányait, de 1940-ben, Ko-
lozsvárt szerzett földrajz–történe-
lem és magyar irodalom szakos ta-
nári diplomát Egyetemi évei után 
Szamosújváron lett középiskolai 
tanár, 1972-ben vonult nyugdíj-
ba.  Gabányi tanár úr alkotó 
munkásságáról a következőképpen 
ír a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon: „Helyi, kolozsvári és bu-
karesti lapok munkatársa. Szamo-
sújvári népszokásokat mutatott be 
az Ethnographia-Népéletben (Bp. 
1938/1–2), a Makkai Ödön–Nagy 
Ödön Adatok téli néphagyomá-

nyaink ismeretéhez c. gyűjtemé-
nyes kötetben (ETF 103) s a Volly 
István Erdélyi karácsonyi játékok 
c. kötetben (Bp. 1940). Helytör-
téneti anyagából kiválik Szongott 
Kristófnak, a helybeli Armenia c. 
örmény–magyar folyóirat szer-
kesztőjének életrajza (klny. a sza-
mosújvári áll. gimnázium 1942–
43-as évkönyvéből).” Munkái közé 
sorolhatók a Szamosújvári Állami 
Főgimnázium évkönyvei, illetve A 
szamosújvári örmény katolikus te-
mető című műve (1957-1962), ami 
halála után jelent meg Budaőrsön. 
 Gabányi János, aki a XX. 
század egyik legnagyobb hely-
történésze volt, élete végéig aktív 
volt, gyűjtötte az anyagokat. 1996. 
május 6-án szólította magához a 
Teremtő és szegényebb lett vele 
Szamosújvár és a magyarság. 
 Gyerekkoromban volt al-
kalmam megismerni, mert nagy-
mamám szomszédságában lakott. 
Többször jártam nála és minden 
alkalommal izgalmas történeteket 
mesélt nekem. Igazi mesélőnek tar-
tottam akkor. Nagyobb fejjel saj-
nos nem volt alkalmam megismer-

ni, 15 éves voltam amikor meghalt, 
de volt tanítványai, barátai, szom-
szédjai, kartársai emlékezetén ke-
resztül, valamint írásaiból kirajzo-
lódik számomra igazi természete. 
Az az érzésem, hogy nagyon jól 
ismertem, igazi nagyapófigura lett 
számomra. Életpályája inspiráló 
számomra és feltett szándékom, 
hogy a lehető legtöbbet megtudjak 
róla, hogy történészként (és talán 
utódaként) méltó emléket állíthas-
sak neki.  
 A továbbiakban megpró-
báltam olyan embereket megszó-
laltatni, akik közelebbről ismerték 
Gabányi bácsit.

***
Balázs Bécsi Attila, történelem ta-
nár és történész: „Gabányi János 
tanár úrral 1990-ben ismerkedtem 
meg, amikor idekerültem mind 
történelemtanár a Petru Maior 
Líceumba és később a 2-es számú 
általános iskolában is. Lengyel 
Marika néni vitt el hozzá. Ő akkor 
már nyugdíjas volt és bemutatott 
neki, mint történelemtanár, aki a 
következő években vállalja ezeknek 
a tantárgyaknak az oktatását.
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 Gabányi bácsi az igazi ré-
gimódi, régivágású, nyitott peda-
gógus volt. Én úgy láttam, hogy 
látott bennem valami valamit, mi-
velhogy kezdettől fogva maga mel-
lé fogadott, sőt barátjának tekin-
tett, a korkülönbségtől függetlenül 
és kezdettől fogva úgymond bedo-
bott a mély vízben. 
 Ő nemcsak egy kitűnő pe-
dagógus volt, a szakmájában egy 
nagyon jó történelem tanár, hanem 
ő kezdettől fogva közösségért is 
dolgozott, tehát ez a része, hogy én 
is a közösséggel foglalkozok nem 
csak tanítok, szerintem ez az, ami 
megfogta őt, hogy ennyire a bizal-
mába avatott. Hát ő szerintem Sza-
mosújvár huszadik század legjobb 
helytörténésze volt és az a hatal-
mas tudása, amit ő birtokolt a vá-
ros erejéről, személyiségeiről, tör-
ténetéről azt hiszem, hogy annak 
közelébe sem járok. Megpróbálta 
átadni, amit lehetett, egyrészt a 
napi sétáinkkal, hetente egyszer 
találkoztunk és végig sétáltuk a vá-
rost és sorba vettük az utcákat és 
akkor minden utcáról volt, amiről 
meséljen. Sőt volt alkalom amikor 
egy-egy utcát nem is tudtunk egy 
alkalommal besétálni annyi me-
sélni, mondanivalója volt minden 

épületről. Tehát egyrészt ez, más-
részt pedig a szakkönyveit, szak-
könyveihez a dokumentumaihoz 
tudtam hozzáférni. Harmadrészt 
pedig, azt hiszem 1991-ben, csat-
lakoztunk a Szamosmente laphoz, 
amit Désen indított Máté Kálmán 
történelem tanár, akkor kezdettől 
fogva közösen közöltünk és cserél-
tük ki a dokumentumainkat. Hát ő 
inkább helytörténeti jellegű anya-
gokat tudott közölni, én bíztattam, 
begépeltem, vittem az anyagokat, 
amit ő kézírással leírt. 
 Ami megragadott nála az, 
hogy állandóan jegyzetelt, állan-
dóan cédulázott és minden beírható 
felületet beírt. Tehát neki nem volt 
olyan, hogy üres papírlap. Ha egy 
papírlap szélén volt egy üres szél 
azt is oldalt szépen beírta. Sokszor 
gondolom manapság is, amikor így 
pazaroljuk az íveket, hogy szegény 
Gabányi bácsi hogyan vigyázott 
csak a papírra is. 
 Végül is miután elment kö-
zülünk akkor a fia vette át a hagya-
tékát. Én akkor úgy értettem, hogy 
Lengyel Marika néninek még azt 
mondta, hogy szeretné, ha a do-
kumentumok egy részét átadni ne-
kem, hogy véglegesítsük és esetleg 
kiadjuk ezeket az anyagokat. Hát 

ez végül is akkor az ifjabb Gabá-
nyi Jánoshoz került, aki átvette és 
elvitte Magyarországra ezeket a 
dokumentumokat. Végül is szerin-
tem, ha elő nem kerülnek ezek a 
dokumentumok akkor Gabányi bá-
csinak a hagyatéka az eddig meg-
jelent kiadványok, cikkek, amiket ő 
írt és jegyzett és másrészt ami meg-
maradt bennünk utódaiban.
 Ő tényleg egy igazi hely-
történész volt, egy nagyon jó em-
ber és nyitott, igazi pedagógus úgy 
szólna.

***
 Nagy (született Riti) Má-
ria: Osztályfőnököm volt, hatodik 
osztálytól egészen tízedikig tanított 
(11-től románul tanultuk a törté-
nelmet). Remek tanár és történész 
volt. Órán tanárunk, szüneten ba-
rátunk volt. Sokat tanított nekünk a 
városról és a magyarságról. Min-
dig, amikor maradt pár perc sza-
badidőnk az órán mindig mesélt 
valami érdekeset. Sokat sétáltunk 
vele a városban, minden épülethez 
volt valami hozzáfűznivalója. 
 Diákjai családjával is tar-
totta a kapcsolatot, hazajárt meg-
ismerkedni a szülőkkel, nálunk is 
járt Szépkenyerűszentmártonban 
egy alkalommal. 

Szamosújvár látképe az 1940-es években

 
 Érdekességként 
elmondható Gabányi ta-
nárúrról, hogy foglalkoz-
tatt Rózsa Sándor élete, 
rendbetette és ápolta 
az gykori rabtemető-
ben (ma ortodox temető) 
lévő sírját. E mellett egy 
olyan kiállítást is szerve-
zett a városi múzeumban 
amelyben a híres betyár-
hoz kéthető tárgyak és 
írások voltak kiállítva. 
Sajnos nem lehet tudni 
mi lett ezekkel a tárgyak-
kal.
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Riti József Attila

Sütő György
 1934-ben született Szamo-
sújváron. A Sütő családban sok 
gyerek született, haton voltak test-
vérek. György volt a legidősebb. 
Szülei keményen megdolgoztak, 
hogy felnevelhessék gyerekeiket. 
Anyja ügyvédi irodában dolgozott, 
apja pedig sokszor járta az orszá-
got a munka reményében. Még 
Konstancára is eljutott, csak azért, 
hogy családja megélhetését bizto-
sítsa. 
 Sütő György okossága már 
korán megmutatkozott, már egé-
szen kicsi korában lehetett vele 
bármiről tárgyalni és bármit rá le-
hetett bízni. A szülők hiányában ő 
volt az, aki felügyelte a gyereke-
ket. Véleménye megkérdőjelezhe-
tetlen volt a családban. 
 A második világháború fel-
bolygatta a nyugodt családi életet. 
Apját és a család többi férfi tagját 
elvitték a frontra, de szerencsé-
sen visszajött. A háború rányom-
ta a bélyegét a családra és az ifjú 
György életére. Felnőtt korában 
is kedvenc témája volt a repülés. 
Egyetemista korában elkezdett re-
pülőket modellezni és sok éven ke-
resztül diákjainak is tanította ezt a 
tudományt.  
 A háború után is nehezen 
élt a család, főleg az élelmiszer-
hiány miatt, de állatokat tartottak, 
művelték a kertet és megoldották a 
család élelmezését. 
 A gazdasági nehézségek 
ellenére a család fontosnak tartotta 
György nevelését, mert különleges 
szellemi képességekkel rendelke-
zett. Középiskolás korában kitűnő 
volt matematikából és mindig a 
maximum elérésére törekedett.
 A középiskola után felvé-

telizett a matematika fakultásra, 
ahol az egyik legjobb diák volt.  
Az egyetemi évek megváltoztat-
ták, húga Onucsán Sütő Ibolya azt 
írta róla, hogy „Gyuszi gyerekként 
ment el az egyetemre és tanár-
ként jött haza” (Emlékfüzet Sütő 
György szamosújvári számtanta-
nárról). 
 Egyetemi évei után szü-
lővárosában, Szamosújváron lett 
számtantanár, annak ellenére, 
hogy visszahívták tanársegédnek 
az egyetemre.
 Remek és odaadó tanár 
lett, rengeteget tett tanítványaiért. 
Nemcsak az iskolában volt együtt 
a diákokkal, hanem szabadide-
jének egy részét is velük töltötte. 
Kirándulásokat szervezett nekik, 
síelni tanította őket, modellezett 
velük. Télen - nyáron a hegyeket 
járta diákjaival, nyáron túráztak, 
télen pedig síeltek. Szívügye lett 
a magyar iskola ügye, keményen 
megküzdött azért, hogy mindig 
legyenek magyar osztályok. Járta 
a környék magyarlakta falvait és 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy a tehetséges diákok Szamo-
sújváron tanuljanak.  
 Egész élete az iskola körül 
forgott, felesége, Sütő Erzsébet is 
tanár volt, pontosabban magyarta-
nárnő. Házasságukból két gyereke 
született, egy fiú és egy lány. Sütő 
tanár úr apaként is remekül telje-
sített, pelenkázott, fürdetett és ete-
tett. 
 Sütő tanárúr nem érhette el, 
hogy nyugodt nyugdíjas évei le-
gyenek, hiszen 1985-ben, 51 éve-
sen hirtelen meghalt leukémiában.
 Sütő tanárurat nem ismer-
tem személyesen, ugyanis túl kicsi 
voltam halálakor, de megkértem 
egyik tanítványát és utódját, Török 
Bálint matematikatanárt, hogy be-
széljen róla. 

***

 Török Bálint: „Igazán 
megtisztelő a felkérés és nagy fele-
lősséggel is jár egy olyan személyi-
ségről beszélni, aki tulajdonképpen 
nekem az egyik példaképem volt. 
Sütő György matematika tanár 
úrról lenne szó, aki szerencsémre 
osztályfőnököm is volt.
 Szakmai szempontból, em-
beri szempontból és minden szem-
pontból a maximális nyújtotta ne-
künk. A szamosújvári és környékén 
lévő matematikatanárok szakköré-
nek volt a vezetője, több éven na-
gyon hatékonyan és eredményesen.
 Úgy tudom, hogy meg-
hívták egyetemre tanítani, hívták 
inspektornak, tehát mindenhova 
hívták. Lehet azért, hogy szakítsák 
el a diákjaitól, de ő mindegyiket 
visszautasította és megmaradt ma-
tektanárnak a líceumban. 
 Akkor is, mint most gond 
volt a gyereklétszámmal. Megvolt 
a minimális létszám, ami alatt nem 
indulhatott osztály, pláné nem ma-
gyar tannyelvű. Járta a falvakat, 
sok helyen a híre is megelőzte és a 
szülők előszeretettel adták a gyere-
keiket a Petru Maior Líceum ma-
gyar tagozatára.
 Décsétől egészen Aranyos-
gyéresig volt tanuló a líceumban. 
Nem a mi évfolyamunkon, hanem 
három évfolyammal fentebb járt 
az a diák, aki Aranyosgyéresről 
jött azért, hogy Sütő György tanít-
ványa legyen. Maradhatott volna 
Aranyosgyéresen, mehetett volna 
közelebbi iskolába Tordára, me-
hetett volna Kolozsvárra, a híres 
kolozsvári líceumokba, de ő Sza-
mosújvárt választotta Sütő György 
tanár úr miatt.
 A másik irányból pedig 
Keszütől Fodorházáig voltak di-
ákok a szamosújvári líceumban, 
a magyar tagozaton és ez, hang-
súlyozom és ismétlem, nagyjából 
mind neki volt köszönhető. 
 A diákokkal foglalkozott
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iskolán kívül is sokat. Kirándulá-
sokat szervezett, sítáborokat tar-
tott, mert elsősorban a síelés volt 
neki is a hobbija és erre szerette 
volna megtanítani a diákjait. A 
természetben gyönyörködtünk a 
kirándulások alkalmával, felhívta 
a figyelmünket: nézzétek meg ezt 
nézzétek meg azt, ide figyeljetek, 
oda figyeljetek. Ezek alatt a kirán-
dulások alatt jobban összeková-
csolódott egy-egy osztályközösség, 
a magyar tagozat diákjainak a 
közössége és mindig nagy élmény 
volt egy-egy ilyen kirándulás.
 Nagyon sokan köszönhet-
jük neki azt, hogy embert faragott 
belőlünk és szakmát hivatást bizto-
sított számunkra. Lehet, hogy nem 
volt kérdés az, hogy én a tanügy-
ben fogok dolgozni, mert még déd-
nagyapám is tanító volt, a szüleim 
is tanárok voltak, úgyhogy ez majd-
nem eredetileg el volt rendelve, a 
kérdés csak az volt, hogy milyen. 
Sütő György tanár úrnak az osztá-
lyába kerülvén (osztályfőnökünk is 

volt), ez is nyilvánvalóvá lett, hogy 
matematikatanár lesz belőlem.
 Szakmai szempontból olyan 
módszerei voltak, amivel nagyon 
sok leckét és fejezetet leegyszerű-
sített úgy, hogy nagyon könnyű és 
érthető módon közelítettük meg a 
feladatok megoldását. Ilyen szem-
pontból megemlítenék két esetet. 
Az egyik az, hogy az egyetem alatt 
az egyik tanár feltett egy kérdést, 
hogy aki ezt megválaszolja a 10 es 
kap és egyedül én válaszoltam meg. 
Erre ő megkérdezte, hogy maga 
honnan van? Mondtam, hogy Sza-
mosújvár és akkor kérdezte, hogy 
Sütő igaz? Mondtam, hogy igaz. 
Erre azt mondta a professzor, hogy 
na akkor rendben van… Tehát ha 
látta a tanár, hogy Sütő tanítványa 
vagyok az majd garancia volt szá-
mára, hogy akkor rendben vannak 
a dolgok. A másik eset pedig: a 
kollégákkal egy szakkörön tárgyal-
tuk azokat a feladatokat, amelyek 
fel voltak adva az egyik verseny-
vizsgán és ott mondtam egy ötletet, 

hogy én hogyan oldanám meg ezt a 
feladatot. Kérdezték, hogy én hon-
nan szedem ezt a módszert és azt 
válaszoltam, hogy a módszert Sütő 
tanárúrtól tanultam. 
 Miután elvégeztük a líceu-
mot továbbra is érdeklődött a sor-
sunk iránt, a diákjai sorsa iránt. 
Velem is beszélt és mondta, hogy 
ha esetleg majd üresedik katedra 
Szamosújváron akkor ide vár. Ne-
kem egy álmom volt az, hogy a keze 
alá tanítsam a diákokat. Sajnos ez 
nem teljesedett be mert 1985-ben, 
még mielőtt én végeztem elragadta 
a halál. Nagyon megdöbbentő volt, 
egy életerős ember, teljes erejének 
a birtokában csak úgy egyből, két 
hét alatt tönkrement és meghalt. 
Egyesekben ilyen-olyan kérdéseket 
vetett fel.
 Végezetül úgy, mint tanár, 
csodálom most is visszagondolva 
azt a könnyedséget, amelyen meg-
találta a középutat, úgy tartott szi-
gort, hogy nem terrorizálta az osz-
tályt, a gyerekeket.”

    
 

Toma Mária

Kónya Stefánia
 Stefi néni neve minden 
szamosújvári valamikori diáknak, 
jelenlegi felnőttnek összefonódott 
a matematikával. 1949-től egészen 

1984-ben bekövetkezett nyugdí-
jazásáig, a szamosújvári 2. számú 
általános iskolában volt húsz évig 
matematikatanár és mint osztály-
főnök, sok generáció útját egyen-
gette.
 Nagyon szeretett tanítani 
és a gyermekek közt lenni.  Külön-
leges pedagógiai érzékkel sikerült 
megszerettetni tanítványaival a 
matematikát és a logikus gondol-
kozást. Feltétel nélkül szeretett, 
talán ez volt az egyik titka. 
 Nyugdíjazása után is sok 
diáknak magyarázta a matematika 
rejtelmeit, a mértan sokak számára 
„láthatatlan „szögeit tette láthatóvá 
a poliészterénbe szúrt hurkapálcák 
segítségével. Sokak számára az 
elegancia példaképévé is vált, örök 
emlékké vált az ápolt kezében fo-
gott aprócska kávés porceláncsé-
sze. 
 Rendkívüli asszony és 

édesanya volt, emlékszik a csa-
ládja. Tehetséges, okos, nagyon 
vallásos, aki még a legnehezebb 
időszakban is ment a maga útján; a 
szeretetben, a nap sugarában, egy 
szép szóban, versben vagy egy vi-
rágban lelte meg a tovább haladás-
hoz az erőt. Mindig példa értékűen 
viselkedett. Jó nekünk, hogy ilyen 
elődök után lépkedhetünk! 

Az egykori 2-es számú iskola
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Baba Vera

Mánya (szül. Sze-
kér) Gabriella

 Szekér Gabriella, Mánya 
tanárnő, 1936 július 18.-án szüle-
tett Zilahon, Szilágy megyében, 
egyszerű, dolgos, becsületes ki-
siparos szülők első gyermekeként.
          Már kislánykorában nagyon 
rendezett, szorgalmas, céltudatos 
volt. Elemi iskoláját Zilahon vé-
gezte, majd ugyanott pedagógiát 
tanult és alig 17 évesen tanítónői 

diplomát szerzett. De nem ez volt 
az utolsó állomás. Tanulmányait 
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem Történelem karán 
folytatta és 1957-ben történelem 
tanári diplomával a kezében indult 
el gyerekkori álmának beteljesedé-
sére: tanítani. Az évek során foko-
zati vizsgákra ment, II.-es fokoza-
tú történelemtanár volt.
           Csodálatos diákéveket élt át 
a kincses városban, színházi bérle-
te volt, moziba ment, sétált, sorra 
fedezte fel a város szépségét, de 
ugyanakkor szorgalmasan tanult, 
végig ösztöndíja volt és így tudott 
szép cipőt, csinos kalapot venni, 
végül is igazi diáklány volt. 
            Tanári pályafutását Zsibón 
kezdte, de alig egy év után Sza-
mosújvárra követte férjét, Mánya 
Lászlót. Hála kedvességének, az 
idegen város hamarosan otthonává 
vált. Életre szóló barátságok kí-
sérték végig, megemlítenem Fejér 
Dalma, kémia tanárnő kolleganő-
jét.
            Mindig szerette a gye-
rekeket, az iskolában és otthon is. 
Soha nem tett kivételt a tanulók 
között, csodálta az éles eszűeket 
a csillogó, tudásvágyó szemeket, 
de szeretetét egyformán osztotta 
mindegyiknek. A tanítás számára 
hivatás volt, nem csupán munka-

hely és gyakran mondta, hogy ha 
újra kellene választania, ő mindig 
a tanári pálya mellett döntene. 
          1958-tól 1990-ig Szamo-
sújváron tanított a 2.-es számú ál-
talános iskolában és a Petru Mai-
or Líceumban. Amíg történelem 
katedrát kapott, szinte minden 
tantárgyat tanított, beleértve ma-
tematikát, fizikát, magyar nyel-
vet is. 1990-ben nyugdíjba ment, 
megszületett első unokája az ötből 
és ettől a pillanattól kezdve életét 
unokáinak szentelte. 
          Mindig mondta, hogy nem 
tanított érettségi tantárgyakat. De 
megpróbálta a társadalmi tudo-
mányokat is úgy tanítani, hogy 
felkeltse a tanulók érdeklődését, 
anélkül, hogy megterhelje őket. 
Mély nyomot hagyott legtöbb ta-
nítványa életében és belopta magát 
szinte mindannyiuk szívébe, mert, 
ahogy egyik kedves tanítványa, 
Juhos Rózsika írta róla, fontos tan-
tárgyat tanított, a SZERETETET. 
Ezt bizonyította a véget nem érő 
sor, amely utolsó útjára kísérte, 
2018 márciusában.
        Nagyon szerettem nagyma-
mámat, aki harmadik lányaként 
nevelt és szeretett. 
 A cikket írta Mánya tanár-
nő unokája, Baba Vera német sza-
kos tanár.

Mánya Gabriella/A család archívuma

Tarisnyás Csilla

Tarisnyás Gusztáv 
 
 1973-ban a 2.-es számú Ál-
talános Iskolában, valamint a Petru 
Maior Elméleti Líceumban az igaz-
gatók a Chezan testvérek voltak. Ha-
mis adatokat közöltek a tanfelügye-
lőségnek arra vonatkozólag, hogy 
mekkora létszámmal indul a magyar 
nyelvű oktatás a líceumban. Ahhoz, 
hogy engedélyezzék minimum 25 di-
áknak kellett sikeresen felvételizni a 
8. osztály elvégzése után.
 1973 nyarán annyira rövid 
volt az idő a felvételi vizsga előtt, 

hogy megoldást nem lehetett találni. 
A magyar tannyelvű oktatás abban 
az évben megszűnt. Édesapám, mint 
szülő egy éven keresztül többször írt 
a tanfelügyelőségnek és indokolta, 
hogy nem volt törvényes és jogos a 
döntésük mivel nemcsak a szamo-
sújvári magyar családokat érintette, 
hanem közeli falvak magyar fiataljait 
is. A szülők mindegyik kérelmét alá-
írtak.
 1974 nyarán érkezett az 
örömhír, hogy újra indulhat a magyar 
tannyelvű oktatás a líceumban, ha 25 
diák beiratkozik. Ilyen módon foly-
tatódott a magyar tannyelvű oktatás.
 Édesapám Tarisnyás Gusz-

táv  abban az időben a maga 
módján történelmét írt, vagyis nem 
sikerült a hatalom terve.
 Szeretném megemlíteni, 
hogy jogi végzettsége volt es Buda-
pesten doktorált! Mivel a háború ki-
törésekor Budapesten volt a magyar 
hadseregben szolgált kapitányi rang-
ja volt. Sajnos orosz hadifogoly volt 
4 évig. Szerette szülőföldjét es haza 
tért.
A kommunista párt nem engedte 
érvényesülni sajnos. A kiváló eszé-
nek köszönhető, hogy kiharcolta a 
magyar oktatást a sötét kommunista 
években. Emléke legyen áldott!
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Balázs Bécsi Attila/Saját felvétel

Riti József Attila

Balázs Bécsi Attila

 Ebben a cikkben egy olyan 
emberről írok, aki meghatározta 
pályafutásomat, miatta lettem tör-
ténelemtanár. 
 Ötödik osztályban ismer-
tem meg és rögtön az első törté-
nelem órán megragadott diákba-
rát stílusával. Neki köszönhetően 
ismerkedtem meg Szamosújvár és 
a magyarok történelmével. Taná-
rom volt, de kollégák lettünk, kö-
zös munkánk is volt. Az általa 
írott Szamosújvári Örökség című 
könyvbe én készítettem a fényké-
peket , illetve Megmaradás Falai 
könyvben nekem is megjelent egy 
tanulmányom. Történészként sokat 
tanultam tőle és inspirálta munká-
mat. 
 Balázs Bécsi Attila (Gyer-
gyóremete, 1964. június 7 -) tanár, 
történész, művészettörténész, civil 
szervezet- és iskolaalapító. Jelen-
leg a szamosújvári Téka Alapít-
vány elnöke. 
 1964 június 7-én született 

Gyergyóremetén, Hargita megyé-
ben. Általános iskolás tanulmá-
nyait szülőfalujában végezte, majd 
1978-ban sikeresen felvételizett a 
csíkszeredai Matematika-fizika (a 
mostani Márton Áron) Líceumba, 
ahol történelem – filológia szakon 
szerzett érettségi diplomát. Ezt kö-
vetően a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Történelem–
Filozófia karán szerzett tanári ok-
levelet. Életének és pályafutásának 
alakulásában fontos szerepet ját-
szott az a tény, hogy 1983-tól a ko-
lozsvári táncházmozgalom egyik 
résztvevője volt. 
 Az egyetem elvégzése után 
Moldvában, Iasi megyében helyez-
téki ki, a jugányi általános iskolá-
ba, ahol 1987 és 1990 között taní-
totta a történelmet. 
 A romániai rendszerváltás 
után Szamosújvárra került és itt 
végleg letelepedett. A Petru Mai-
or Elméleti Líceum és a 2. számú 
általános iskola történelem tanára 
lett. A történelem oktatása mellett 
közösségépítő szerepet is magára 
vállalt és már 1990-ben elindította 
a szamosújvári táncházmozgalmat. 
1992-ben létrehozták a Kaláka 
Néptáncegyüttest. 
 1993-ban, szamosújvári 
polgárok egy csoportjával közösen 
megalapította a Téka Művelődé-
si Alapítványt azzal a céllal, hogy 
közművelődési és oktatási progra-
mokat szervezzenek a város és a 
környék magyar közössége számá-
ra. Alapítástól kezdődően a civil 
szervezet elnöke.
 A Téka Alapítvány 1995-
ben az Illyés Közalapítvány „Ma-
gyar Ház” programjának támogatá-
sával egy szamosújvári, belvárosi 
házat vásárolt és „kalákában” újí-
tottak fel, ahol létrejött a Téka Mű-
velődési Központ. 2019- től ide 
tartozik a TéKarám Lovasudvar, 
2020-tól pedig a Téka Kézműves-
ház.

 Irányításával a Téka Ala-
pítvány 2000-ben csatlakozott a 
válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány 
által, 1999-ben elindított szórvá-
nyoktatási programhoz. 
 2001-ben létrehozta a Me-
zőségi Téka Szórványkollégiumot, 
melyben évente 100-150 olyan 
diák lakik, akik számára lakóhe-
lyükön nem biztosítható az anya-
nyelvi oktatás, illetve olyan diákok 
melyeknek szülei nehéz szociális 
helyzetük miatt nem vállalhatják 
oktatásukat. 
 2005-ben elindította a Tó-
vidék Programot azzal a céllal, 
hogy támogassa a tóvidéki falvak 
modernizációs törekvéseit.
 2007-ben megnyitotta a 
Feketelaki Művelődési és Tábor-
központot, 2009-ben pedig a Feke-
telaki Tájház és közösségi közpon-
tot.
 2008 és 2012 között az 
RMDSZ jelöltjeként a Kolozs Me-
gyei Tanács tagja volt, a kulturális 
és oktatási bizottság vezetője.
 Munkásságának legna-
gyobb megvalósítása a Szamosúj-
váron működő mezőségi iskola-
központ felépítése és megalapítása. 
Az oktatási központ megépítésé-
nek gondolata 2006-ban született, 
de az építkezés csak 2010-ben kez-
dődött meg, amikor a szamosújvári 
önkormányzat által biztosított tel-
ken, a magyar állam és az RMDSZ 
támogatásával elkezdődött az épít-
kezés. Az új iskolát 2016 őszén 
avatták fel. 2018 szeptemberétől 
javaslatára az iskola a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum nevet 
viseli.
 2020-ban új építkezésbe 
kezdett, az iskola közvetlen köze-
lébe felépül majd a Mezőségi Téka 
Szórványkollégium új épülete. 
 Díjak, elismerések: 1997 - 
EMKE – Könczei Ádám díj a me-
zőségi népi műveltség következetes 
átörökítése érdekében kifejtett
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munkásságért, 2005 - A Kolozs 
megyei sajtó díja - Szabadság-Díj 
– a vidéki oktatás és közművelődés 
fejlesztéséért, 2008 – Kisebbsége-
kért Díj – az általa vezetett Téka 
Alapítványnak, 2009 – Szongott 
Kristóf Díj a hazai magyarörmény-
ség közösségéért, kultúrájának 
megmaradásáért, 2010 - A Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt-
je, 2010 – Ezüstfenyő Díj, 2011 - 
Gyergyóremete díszpolgára, 2014 
- Aba tiszteletbeli polgára, 2017 – 
RMPSZ – Díj, 2018 - Mol Mentor 
Díj, 2019 – PRIMA Díj – az általa 
vezetett Téka Alapítványnak 

 Önálló kötetek és szak-
mai kiadványok: 
1. „A szamosújvári ma-
gyar-örmény katolikus temető 
monográfiája” 2002, Budapest.
2. „A táncháztól a nemzeti 
intézményig” – Téka Alapítvány, 
Szamosújvár, 2013
3. „Szamosújvári örökség - 
Építészeti emlékek térben és idő-
ben”, Téka Alapítvány, Szamosúj-
vár, 2013.
4. „A megmaradás falai” 
Téka Alapítvány, Szamosújvár, 
2018 
5.  Helytörténeti, művészet-
történeti és történelmi témájú 
cikkek, tanulmányok közlése fo-
lyóiratokban és szakmai lapok-
ban: Szamosmente, Szabadság, 

Művelődés, Korunk
6. Kolozs megyei várak és 
kastélyok”; Kolozsvár, 2008 – 
szakmai lektorálás

 Végezetül pedig egy rész-
let abból az interjúból, amit Ba-
lázs Bécsi Attilával készítettem a 
hamarosan megjelenő iskolai év-
könyvbe.
 Mi tartotta meg a lelkese-
désed az iskola ötletétől a megva-
lósításig?
 Első sorban a csapat amely-
lyel dolgoztam, ugyanis akkor 
amikor egyeltalán megszületett az 
iskola ötlete, az első dolog az volt, 
hogy leültünk itt a Téka Alapít-
ványnál a kollégákkal, a munka-
társakkal és ugye akkor fejeztük 
be a bentlakás építését, eléggé ki 
voltunk merülve, az első ilyen na-
gyobb építkezési projektünk volt 
és amikor megpendítettem, hogy 
akkor most egy még nagyobb épít-
kezésbe kellene fogni ahhoz, hogy 
magát ezt az oktatást fejlesztő 
stratégiát, amit Szamosújváron el-
indítottuk véglegesítsük. Akkor a 
bentlakás építési tapasztalatra szá-
mítottam és arra, hogy a kollégák 
nyitottak és valóban úgy volt. Vé-
gig gondoltuk, hogy van itt a vá-
rosban vagy a környéken egy civil 
szervezet, amely ezt meg tudja csi-
nálni és mivel, hogy nem találtunk 
és a bentlakást is mi működtettük, 

végül is elvállaltuk és mindenki a 
csapatból mellé állt és ez az épít-
kezés során is bebizonyosodott. 
Ugyanis miután elkezdtük magát a 
konkrét építkezést 2010-ben akkor 
elég lassan, vontatottan haladtunk, 
első sorban a támogatási összegek 
miatt és bizony voltak időszakok 
mikor kölcsönösen bátorítottuk 
egymást a csapattal. Volt, amikor 
én éreztem úgy, hogy ez nem fog 
megvalósulni úgy és amikorra ter-
veztük, olyankor ők biztattak. Volt 
amikor ők látták, hogy lassan ha-
lad és kevés a remény, akkor én 
kaptam valamit, amivel motivál-
jam őket. Időszakos sajtókampá-
nyokat is szerveztünk, téglajegye-
ket gyűjtöttünk és mindezek olyan 
társadalmi visszajelzést hordoztak 
magukban, ami megerősítette ben-
nünk azt, hogy végül is jó úton 
haladunk és ha elérjük azt a kriti-
kus időszakot amikor már nagyon 
szükségessé válik ez az iskola be-
indítása akkor biztosan annyian 
fognak mellénk állni, mint helyi 
szinten, hogy ezt megvalósítjuk. 
Meghatározó volt a csapat, másod-
sorban pedig maga a projektnek 
az általános célja az, hogy végre 
egy ésszerű rendszerbe foglaljuk 
a szamosújvári oktatást, amelyben 
benne legyen, mint a város, mint a 
bentlakó diákok érdeke.

Riti József Attila
A Kemény Zsigmond 

Elméleti Líceum
 
 A rendszerváltást követő év-
tizedekben Szamosújváron a magyar 
oktatás három intézményben és öt 
épületben zajlott, így alárendelt hely-
zetbe került, ami megnehezítette a 
tervezést és a tudatos építést. Emiatt 
évente több diák ment Kolozsvárra ta-
nulni. 
 A helyzet tarthatatlansága 
miatt a 2000-es évek derekán, a Téka 

Alapítvány kezdeményezésére meg-
született a döntés, amely célkitűzés-
nek állította fel az önálló magyar is-
kola létrehozását Szamosújváron.
 2010. szeptember 1.-én el-
kezdődtek a munkálatok az önálló 
magyar iskolánál, 2010. október 9-én 
volt az ünnepélyes alapkőletétel. A 
szamosújvári városi tanács 2015 no-
vemberében jóváhagyta a Szamo-
sújvári Magyar Tannyelvű Elméleti 
Líceum létrehozását és 2016. január 
28-án megszavazta az új oktatási in-
tézmény beillesztését a helyi oktatási 
hálózatba. 
 2016. szeptember 1-én a tan-

felügyelőség hivatalosan is kinevezte 
igazgatónak Timsa Ildikót, aki a lí-
ceum első igazgatója lett. 
 2016. szeptember 16-án hiva-
talos körülmények között megnyitotta 
kapuit a Szamosújvári Magyar Tany-
nyelvű Elméleti Líceum.  
  2018. szeptember 1-től a Sza-
mosújvári Magyar Tannyelvű Elmé-
leti Líceum felvette a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum elnevezést.
 2020. szeptember 1-től az is-
kola új igazgatója Pap György Attila 
lett. 



A Kemény Zsigmond Elméleti Líceum történelmi klubjának lapja                                2020. szeptember

                                  Iskolai Történelmi Magazin  17

Kocsis Friderika

Tehetségeink: 
Kocsis Friderika

 A nevem Kocsis Friderika 
és 11. osztályos vagyok. Az iskola 
mellett fotózom FRID’s Photog-
raphy néven. 
 Egy viszonylag hosszú idő 
alatt léptem meg azt a lépést, hogy 
elkezdjek másoknak fotózni, mivel 
eléggé féltem, és nem voltam ben-
ne biztos, hogy másoknak tetszeni 
fog, amit csinálok. 
 A történet 2016 karácso-
nyán kezdődik, amikor kaptam 
szüleimtől ajándékba egy fényké-
pezőgépet. 

pezőgépet. Nagyon élveztem vele 
foglalkozni, viszont nagyjából 
senki nem tudta, hogy van gépem, 
vagy hogy szeretnék vele valamit 
komolyabban kezdeni. Pár hó-
napig folyamatosan tanulgattam, 
aztán idővel elhanyagoltam, alig 
vettem elő. 
 2019 januárjában egész-
ségügyi okokból kifolyólag a va-
kációt csakis otthon töltöttem, nem 
jártam el sehova. Mivel unatkoz-
tam, újra elő vettem, és igyekez-
tem megtanulni mi hogyan műkö-
dik. Sikerült fejlődnöm, nehezen 
rávettem magam, hogy oldalt ké-
szítsek. 
 Az első dolog, amit fo-
tóztam az az iskola másképp hete 
volt, viszont éreztem, hogy nem 
értek annyira hozzá, hogy például 
magáneseményeken fotózzak. 
Nyár elején pár fotós ismerősöm-
től kértem segítséget, hogy fej-
lődhessek szakmai téren. Hamar 
rájöttem, hogy nem vagyok elég-
gé felszerelve, ezért 2019 nyarán 
minden keresett pénzemet ebbe 
fektettem be, aminek meg is lett az 
eredménye. Augusztusban volt az 
első kreatív fotózásom, majd szep-
temberben az első nagykorúsítási 
bulim. 
 Ezekután lassanként került 
egy-egy munkám, amiket igyekez-
tem az iskola mellett úgy végezni, 

hogy egyiket se hanyagoljam el. 
 Mikor beállított a vírus, ki-
próbáltam magam a fotózás más 
területein: természetfotózás, autó-
fotózás és termékfotózás. 
 A munkáim egy része meg-
tekinthető Instagram oldalamon: 
https://www.instagram.com/frid-
sphotography/
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Riti József Attila
Szamosújváron tör-

tént az idők 
folyamán, 

szeptemberben

 1594. szeptember 11-én a 
szamosújvári várban kivégezték 
Báthori Boldizsár országos főka-
pitányt és Kovácsoczi Farkast, a 
kancellárt.
 1595 szeptemberében Bát-
hory Zsigmond fejedelem, az Er-
délyt fenyegető török sereg elől 
feleségét, Mária Krisztiernát, biz-
tonságba helyezte a várban.
 1657 szeptemberében II. 
Rákóczi György fejedelem dönté-
sére Szamosújváron (Gherlahída 
falu, a vár mellett), egy csűrben 
országgyűlést tartottak.
 1675. szeptember 29-én 
Apaffy Mihály fejedelem és az 
egész fejedelmi udvar a várban tar-
tózkodott.
 1703 szeptemberében Sza-
mosújvár közelében a kurucok és 
a labancok összecsaptak. A csata 
kuruc győzelemmel végződött.
 1729. szeptember 10-én 
szerkesztette a Boldogasszony 
templom (Salamon templom) ala-
pító levelét Salamon, Simái Tódor-
nak fia, (Simái Salamon).
 1742. szeptember 20-án 
Dániel Tódor a ferences rendnek 
adományozta azt a telket, ahova 
felépült az Alkantarai Szent Péter 
ferencestemplom.
 1748. szeptember 8-án 
kezdtek hozzá a főtéri Szenthá-
romság örmény-katolikus székes-
egyház építéséhez.
 1759. szeptember 8-án a 
félkész székesegyházban megtar-
tották az első misét.
 1787. szeptember 21-én II. 
József császártól a város megkap-
ta a Libera Regiaeque Civitas Ar-

menopolis (szabad királyi város) 
címet.
 1849 szeptemberében a 
város polgáraitól beszedték a sza-
badságharc alatt kiadott magyar 
pénzeket és elégették őket. Szept. 
13-án 400 ezer bankjegyet adott le 
Szamosújvár.
 1855. szeptember 21-én 
kitört a város történetének legna-
gyobb tűzvésze, melynek követ-
keztében a leégett a ferences temp-
lom, a kolostor, a nagyfogadó és a 
táncterem, 3 mészárszék, 45 ház, 
50 istálló, 13 üzlet és 51 kamra.
 1856 szeptember 7-én Ale-
xi János görög-katolikus püspök 
elfoglalta a szamosújvári püspöki 
székét, a Kandia városrészben.
 1877. szeptember 1-én, 
megnyílt a Világositó Szent Ger-
gely örmény-katolikus fiúárvaház 
és a Czecz Gergely tanár adomá-
nyából építtetett Jézus Szent Szíve 
kápolna.
 1881. szeptember 15-én 
helyezték üzembe hivatalosan a 
városon áthaladó Dés-Apahída 
vasútvonalat.
 1883 szeptemberében 
Voith Gergely igazgató vezetésé-
vel megnyílt az iparos kereskedő 
tanonciskola.
 1889. szeptember 3-án itt 
szentelték föl az Erdélyrészi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület 
lobogóját a főtéren felállított sátor-
ban és az örmény katolikus székes-
egyházban. Az egylet első gyűlését 
pedig a templomban tartotta, a dí-
szebéd a Népkertben (a mai nyári-
kert) volt, este pedig reggelig tartó 
táncmulatságot tartottak.
 1892. szeptember 10-én 
a szamosújvári képviselő testü-
let döntött arról, hogy a város ál-
tal működtetett örmény-katolikus 
gimnázium állami gimnáziummá 
alakuljon, így megalakult a Ma-
gyar Állami Királyi Főgimnázium.
1901. szeptemberben megnyílt a 
Lászlóffy-házban az Állami pol-

gári leányiskola, amely később a 
Felső Posta utcai elemi leányiskola 
emeletére költözött (a későbbi 2-es 
Iskola).
 1903 szeptemberében meg-
nyílt a Vízutcában a Kovrig Tiva-
dar által alapított Kovrig Tivadar 
Örmény-katolikus leányárvaház.
 1916-1917-es tanév a há-
ború miatt rövidre sikerült. Szep-
tember helyett alig októberben 
kezdhették meg a tanítást.
 1940. szeptember 6-án, a 
II. bécsi döntés következtében Pet-
ru Maior Gimnázium igazgatója, 
a magyarellenes dr. Precup Emil a 
gimnázium épületét és leltárát át-
adta Matyasovich Ferenc főköny-
velőnek, valamint Babos Béla és 
Schramkó István tanároknak és 
újra megnyithatta kapuit a Magyar 
Állami Királyi Főgimnázium.
 1940. szeptember 25-én, a 
katonai parancsnokság eskütételre 
hívta be a tanárokat. A régi gimná-
ziumból átvették Matyasovich Fe-
renc, Schramkó István, Klee Heinz 
és Babos Béla tanárokat, valamint 
visszahívták az Karácsony Mihály 
iskolaszolgát. A tanári kart kibő-
vítettek a szamosújvári Gabányi 
Jánossal, valamint Kolozsvárról 
kiküldött tanárokkal.
 1941 szeptemberében Ba-
bos Béla vezetésével, a honvédel-
mi minisztérium 58017/1941 ren-
delete alapján megalakult a levente 
egyesület. 
 2010. szeptember 1.-én el-
kezdődtek a munkálatok az önálló 
magyar iskolánál, 2010. október 
9-én volt az ünnepélyes alapkőle-
tétel.
 2016. szeptember 16-án hi-
vatalos körülmények között meg-
nyitotta kapuit a Szamosújvári Ma-
gyar Tannyelvű Elméleti Líceum.
 2018. szeptember 1-től a 
Szamosújvári Magyar Tannyelvű 
Elméleti Líceum nevet cserélt és 
felvette a Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum elnevezést.
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Lakatos Andrea 

Szent Mihály napi 
hagyományok

 Szeptember 29-én a kato-
likus egyház Szent Mihály arkan-
gyal megjelenésére emlékezik. 
Magyarországon, a 18. század 
közepéig e nap megünneplése kö-
telező volt. A gazdasági év őszi év-
fordulójára esik, így hát gazdasági 
élettel összefüggő hiedelmek, szo-
kások és időjárási megfigyelések 
fűződnek hozzá.
 Ez a nap a pásztorok elszá-
moltatásának időpontja is volt. A 
Hortobágy vidékén ez a nap volt 
a pásztorok számára a legnagyobb 
ünnep, amikor mulatságokat, bálo-
kat is rendeztek, illetve vásárokat 
tartottak és a pásztorok ilyenkor 
egészítették ki felszerelésüket. 
Egyes helyeken e nap reggelén a 
templom körül gyülekeztek, majd 
miután a szentmisén megkapták 
a pap áldását a munkájukra és a 
következő évre, felkeresték leen-
dő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma 
mellett kötötték meg az új szer-
ződéseket. A pásztorok Csíkban 
még ma is ekkor térnek vissza a 
havasokról a jószággal. A juhászok 
ilyenkor adják át a juhokat a gaz-
dának, s kapják meg a bérüket. A 
cselédfogadás egyik időpontja is 
volt egykor.
 Időjárásjósló napnak is tar-
tották, mert ha Mihály itt találja a 
fecskéket, akkor kellemes meleg 
ősz várható.  A pásztorok az álla-
tok viselkedéséből jósoltak az idő-
járásra. Ha e nap éjszakáján a ju-
hok vagy a disznók összefeküdtek, 
hosszú, erős telet vártak, ellenkező 

esetben enyhét. Bácskában úgy 
mondják: Szent Mihálykor keleti 
szél igen komoly telet ígér.
 Szent Mihály-napra vonat-
kozóan számos, időjárással kap-
csolatos szólás, közmondás isme-
retes, mint például:
• Szent Mihály lova deres, 
behozza a telet!
• Ha Mihálykor dörög az ég, 
szép lesz az ősz, de kemény a tél.
• Szent Mihály-nap után egy 
icce víz, két icce sár.
• Egy göcseji mondás sze-
rint Szent Mihály öltöztet, Szent 
György vetkőztet.
• Szamosháton pedig azt 
mondják, hogy aki Szent Mi-
hály-nap után szalmakalapban jár, 
attól nem kérnek tanácsot.
• Az idő hidegebbre fordul, 
a bánátiak szerint megszakad a fű 
gyökere.
• Úgy is mondják, hogy 
„Szent Mihály nap után harapófo-
góval sem lehet kihúzni a füvet”.
• A palicsiak szerint, ha a hal 
a víz fenekére húzódik, nincs többé 
halfogás.
 Szent Mihály napjára már 
megforr a déli szőlőhegyek - az évi 
átlagnál korábban szüretelt - szőlő-
inek bora. Ezért hívták a dél-ma-
gyarországi területeken Borszűrő 
Szent Mihály napjának az egyéb-
ként a gazdasági év szempontjából 
mindenhol az országban fontos 
napot. Sok helyen, elsősorban az 
Alföldön és Eger környékén, Szent 
Mihály napja a szüret kezdetének 
az időpontja. Ennek mindent alá-
rendeltek Eger városában: szüne-
telt a bíráskodás, a diákok szabad-
ságot kaptak.
 Általában e nappal kezdő-
dött a kukoricatörés, és egyéb őszi 

munkák. “Áldott a Szent György, 
átkozott a Szent Mihály!” – sóhaj-
tották ilyenkor már a hajdani fia-
talok a közelgő fárasztó napokra 
gondolva, búcsúzkodva a két jeles 
dátum között eltelt nyáridőtől.
Ekkor kezdődik a lakodalmak őszi 
időszaka. A legény éppen Szent 
Mihály napján vitte el a jövendő-
belijének a jegykendőt, ha még a 
kisfarsang idején meg akartak es-
küdni. Ekkor még lehetőség volt 
arra, hogy a szabadban főzzenek 
és táncoljanak, esetleg a szabad-
ban felállított asztaloknál étkezze-
nek, hiszen a kis falusi házak nem 
voltak alkalmasak a sok vendég 
befogadására.
 Szent Mihály ünnepe nap-
jainkban is fontos tradíciókat kö-
vet. Ebben az időszakban renge-
teg hagyományos fesztivál kerül 
megrendezésre. A falvakban főző-
versenyeket rendeznek, továbbá 
bornapokkal, vásárokkal, mulatsá-
gokkal ünneplik az ősz beköszön-
tét. Ilyenkor számos családi, kul-
turális, hagyományőrző, valamint 
közösségépítő programra kerül sor. 
Szent Mihály napján a hazai kéz-
műves termékeké a főszerep, a vá-
sárokban különféle hagyományos 
portékát vásárolhatnak az érdek-
lődők. Az ünnep jellegzetes eleme 
továbbá a tradicionális tűzgyújtás, 
amely az említett programok fő 
attrakciója.
 A Szent Mihály-napi szo-
kások jelentősek a hagyományőr-
zés szempontjából, ugyanis a múlt 
kulturális örökségének fenntartása 
minden közösség számára lénye-
ges. Éppen ezért napjainkban is 
kiemelkedően fontos az ehhez ha-
sonló tradíciók követése.



A Kemény Zsigmond Elméleti Líceum történelmi klubjának lapja                                2020. szeptember

Iskolai Történelmi Magazin - I. évfolyam, 4. szám/2020. szeptember

MOZAIK

Családi nap Szamosúj-
váron

 Október 3-án zajlott a Téka 
Alapítvány által szervezett csalá-
di nap, melyen tartalmas progra-
mokat szerveztek a gyerekek és 
a felnőttek számára is egyaránt, a 
XXII: Évadnyitó Rendezvénysoro-
zat keretében.
 Szombaton délelőtt, a Ké-
rőben lévő Tékarám Lovasudvaron 
a Sétáló Bábszínház előadta a Sose 
kacagó királyfi című bábelőadását, 
majd lovasbemutatón és ügyességi 
játékokon vehettek részt a gyere-
kek. 
 A felnőttek számára, a 
Főtér közelében lévő Adventure 
Academy udvarában szerveztek 
borkostólót a nagyenyedi Takács 
Pincészet részvételével. A han-
gulatot az Ördöngös zenekar és a 
Csigás zenekar koncertje fokozta. 
A rendezvény a járványügyi intéz-
kedések betartásával került meg-
rendezésre.  

Programok:

 Október 6 – az aradi vérta-
núk napja
 A járványügyi előírások 
miatt az aradi vértanúkra követ-
kező videóval emlékeztünk meg. 
Szavaltak: Balla Péter, Ferenczi 
Noémi, Budai Edina és Zsekán 
Tímea. Énekeltek: Réti Blanka 
és Gaidos Krisztina. A történelmi 
eseményeket ismertette: Felszegi 
Kincső. 
 A videó elérhető a követke-
ző linken: https://tinyurl.hu/0p7c/
 A járványügyi előírások 
miatt nem hagyományosan, hanem 
online emlékezünk meg az 1956-

os forradalomra, ahogy október 
6-án, az aradi vértanúk napján. 

Versenyek:

 Meseíró pályázat: Mesék a 
koronavírus megjelenése utáni is-
koláról
A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége meseíró pályázatot hir-
det pedagógusoknak és diákoknak 
A láthatatlanná tevő maszk. Mesék 
a koronavírus megjelenése utá-
ni iskoláról címmel. Részletek az 
alábbi linken: https://tinyurl.hu/
HuAI/

Viccek

 „Vasutunk még nem volt 
1848-ban; a posta is ritkábban járt. 
A polgárság lázas türelmetlenség-
gel várta a »nagy idők« mozgal-
mas napjainak újabb meg újabb hí-
reit. A kíváncsiak közül némelyek 
be sem várták, hogy a Szebenbe, 
Brassóba, Debrecenbe, Pestre 
ment kereskedők hazaérkezzenek, 
hanem elejökbe mentek.
. . .  Egy estve már össze volt gyűl-
ve a hírhajhászó társaság a »Fel-
ső-vizútcza« sarkán A-nál, még 
csak a hírharang hiányzott; de már 
jön ez is. Kezét az útczaajtó kilin-
csére teszi, midőn csengetyűt hall. 
B. kereskedő jött haza a vásárról. 
Hozzája sietett
— A nyughatatlan kíváncsiság 
hozott ide. Mondja, melyek a leg-
újabb politikai hírek?’
—- A bivaly 120, az ökör 160 fo-
rint.

 Bement. A társaság, mely 
e percztől kezdve, bivaly-társaság 
nevet kapott, hahotával fogadta a 
közlött legújabb hírt. . .” (Szongoth 
Kristóf - Szamosújvár szab. kir. vá-
ros monográphiája 1700—1900, 
Szamosújvár 1901-1903)

Iskolai hírek

Közérdekű közlemény

 Mivel megnőtt a covid 19 
fertőzöttek száma városunkban, 
október 6-tól kezdődően, a prefek-
túra döntésének következtében is-
kolánk rátér a sárga forgatókönyv-
re. Az elemis és a végzős diákok 
teljes létszámban jönnek iskolába. 
Az 5, 6, 7, 9, 10 és 11. osztályok-
ban pedig a fél osztály jön iskolába 
fele meg követi a leckét otthonról.
 Továbbá a prefektúra egy 
másik döntése következtében a ta-
nintézmények 100 méteres körze-
tében kötelező a maszkviselés.  
 Megkérünk mindenki, 
hogy tartsák be az óvintézkedése-
ket és maszkban várják gyerekei-
ket az iskola előtt.

„Áldozatunk fogadjátok” 
című diákfesztivál

 Filep Anetta, IV. osztályos 
diákunk, ismét első díjat szerzett. 
Ez alkalommal a kolozsvári Heltai 
Gáspár Alapítvány által szervezett 
„Áldozatunk fogadjátok” című di-
ákfesztiválon. Gratulálunk!
 Az „Áldozatunk Fogad-
játok” című diákfesztivál célja a 
nemzettudat és a nemzeti önbe-
csülés erősítése a fiatalok körében, 
Szent István örökségének továb-
bítása az elkövetkező generációk-
nak. A fesztíválnak több kategóri-
ája volt: rajz, irodalom, kreativitás 
és zene. 


