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2013. Sztána
Szabó Zsolt művelődéstörténész mesél I.

A  Szentimrei-villa gyümölcsösön 
keresztül vezető emelkedőjének a 
tetején ülünk, érik a szilva, színese-
dik az őszibarack, átellenben kopjafa, 
a  sír Szabó Zsolt dédnagyanyjáé. Le-
látunk a házra, aminek a vonalában 
szomszédházként áll a Kós Károlyé. 
A  két család közötti kapcsolat ered-
ménye a Szentimrei nyaraló, Kós Ká-
roly tervei alapján.

Szabó Zsolt művelődéstörténészt, 
a kolozsvári Művelődés című, 65 éves 
folyóirat – huszonkét éven keresztül 
és még két hónappal ezelőtt – főszer-
kesztőjét hallgatom a Merre tovább, 
Művelődés? kerekasztal-beszélgetés 
előestéjén.

Szabó Zsolt: Sok mindenről és 
szívesen mesélek. Figyelek majd ma-
gamra, ha időnként elkalandozom. 
A  sztánai telep történetéről azt kell 
tudni, hogy itt 150 évvel ezelőtt még 
erdő volt. 1872-ben építették meg 
a Várad–Kolozsvár vasútvonalat, és 

a területet a Dunántúlról idevető-
dött egykori MÁV-mérnök, Éjszaky 
Károly fedezte fel. A  legenda szerint 
úgy találta, hogy ez itt a legszebb 
völgy – sajátos mikroklímával – vé-
gig a vasút mellett. Tényleg sajátos a 
mikroklímája. Bár nagyon közel van a 
Havas, mégis valahogy a hideg szelek 
átfújnak a völgy fölött, melegebb van 
itt, mint a 2 km-re levő faluban. Az 
érintetlen természet ihlethette meg 
annak idején Éjszakyt. Ő volt az első, 
aki az állomástól egy jó kőhajítás-
nyira felépíttette a maga nyaralóját. 
Merthogy a MÁV Vasút-igazgató-
ság Kolozsvárt volt, de a család na-
gyon szívesen tartózkodott itt. Négy 
gyereke közül a két kisebbiket, Sári 
és Mária nénit nyolcvan év feletti 
öregasszonyokként még ismertem, 
ők állandóan itt laktak az omladozó-
félben levő házban, itt is haltak meg. 
Amúgy irodalompártoló ember volt, 
sőt ifj ú korában még színdarabokat is 
írt. Azokból volt, amit be is mutattak 
még a Pesti Színházban is. Azért kel-
lett itt 2-5 kilométerre a legközelebbi 
falvaktól állomást és valamiféle tele-
pet kialakítani, mert rögtön az alagút 
mögött – innen szinte látszik az alag-
út – van a legmagasabb pontja a Ko-
lozsvár–Várad vasútvonalnak, és az 
akkori mozdonyok teljesítménye nem 
volt elég nagy ahhoz, hogy a vonatot 
könnyedén keresztülhúzzák a legma-
gasabb ponton, tehát két mozdonnyal 
húzták fel Bánff yhunyad felől, és itt 
szedték le róla a második mozdonyt. 

Illetve, ha Kolozsvár felől jött, akkor 
kapott egy kis segítséget, és áthúzták 
ezen a bizonyos legmagasabb ponton, 
ami a Zsobok fele menő legelőnél van. 
Ötszáz-valamennyi méter magas ez a 
hely. Na, most ennek köszönhetően a 
gyorsvonat is meg kellett hogy álljon 
itt Sztánán. Tehát már ebből a szem-
pontból is nagyon alkalmas volt a hely, 
mert Pesttől öt órára, Kolozsvártól 
háromnegyed órára volt a gyorsvo-
nattal a telep. Úgyhogy már Éjszaky 
Károly elkezdte népszerűsíteni, hogy 
a kolozsvári értelmiségiek, ügyvédek, 
orvosok, környékbeli birtokosok ve-
gyenek maguknak telket, és építse-
nek ide nyaralót, kihasználva, hogy 
itt tényleg az erdő közepén vagyunk. 
Így került aztán Kós Károly is ide, 
1910-ben megépítette nyaralónak a 
Varjúvárat. A  még pályája elején álló, 
de már bizonyos nevet szerezett fi atal 
építész ide udvarolt Kalotaszegre, Tü-
rébe egész pontosan, Egeres után kell 
betérni észak fele, ott volt az apósra 
menendő református lelkész. Későbbi 
sógora osztálytársa volt a Kolozsvá-
ri Református Kollégiumban: Balázs 
Balázs, akit úgy örökített meg Móricz 
Zsigmond a Nem élhetek muzsikaszó 
nélkülben, ahogy itt helyben nevezték 
őt, Duffl  a Balázs, aki az 1914-es pro-
testáns bálnak a főszervezője volt.

Sztánának, a  sztánai telepnek a 
legjelentősebb, legismertebb sze-
mélyisége Kós Károly volt és marad. 
A  Varjúvárat művésztanyának szánta. 
1912-ben itt pihente ki az előző évi Kós Károly háza elölnézetből
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kolozsvári és budapesti építkezése-
ket. ’12 január-februárjában itt adta 
ki a Kalotaszeg című kis hetilapját, 
ami amellett, hogy az első irodalmi 
próbálkozását is közölte – akkor még 
álnéven írta –, arról is híres, hogy 
Adyról írt és Ady verseket közölt. 
Mint fi atalember, Kós lelkesen ter-
jesztette az új irodalom alkotásait, és 
híve volt Adynak. Elküldték a lapszá-
mot Kalotaszeg leányának, a  csucsai 
vár kisasszonyának, Boncza Bertának, 
aki Svájcban volt leánynevelő inté-
zetben, aki így ismerkedett meg Ady 
költészetével és szeretett bele. El is 
határozta, hogy ha törik, ha szakad, 
ő Adyné lesz. Az irodalomért rajongó 
kis kamaszleány.

Kós az utolsó békebeli farsang-
kor, akkor szervezték itt a protestáns 
bált, lehívta művész és író barátait. 
Móricz Zsigmond akkor járt először 
Erdélyben, a Királyhágón innen, és az 
itteni élményekből született – mint 
említettem – a Nem élhetek muzsika-
szó nélkül című nagyobb elbeszélése, 
illetve a színdarab. Móricz ’14 feb-
ruárjában ismerte meg a kalotaszegi 
legényest járókat, illetve egyáltalán 
került kapcsolatba Kalotaszeg népé-
vel, és szeretett bele történelmi leve-
gőjébe. Nyilván Kósnak a hatása is ez. 
És attól kezdve többször megfordult 
Kolozsvárt is. Az Erdély trilógiájában 
is nyomot hagytak ezek az élmények.

Sajnos a telep életébe, egyáltalán 
Kós pályája alakulásába az augusz-
tusban kitört világháború súlyosan 
beleszólt – őt magát is behívták 
katonának. Akkor a friss asszonyt 
idehozta a Varjúvárba. Kós katonás-

kodik, kiképzésen is részt vesz, nagy 
szerencséjére a frontra nem kerül ki, 
éles helyzetbe, hogy esetleg áldoza-
tává váljon, mint oly sok, tehetséges, 
nagyra hivatott kortársa. Kikérték az 
utolsó magyar királykoronázásra az 
épülő várbeli útvonal építésére, egy 
részét ővele terveztette meg Bánff y 
Miklós, aki a főszervezője volt ennek 
a ceremóniának. És ennek köszönhe-
tő, hogy sikerült kijárnia vagy járatnia 
Kós számára egy egyéves ösztöndíjat 
Konstantinápolyba, a  keleti építésze-
tet tanulmányozni. És mentette meg 
Kós Károly életét ilyenformán tulaj-
donképpen Bánff y Miklós. Mert nem 
a frontra küldték ki, és biztonságban 
volt ott a török fővárosban. A család 
gyarapodott, egymás után születtek a 
gyerekek. ’18 karácsonyára jött haza 
Kós Budapestről, a román királyi csa-
patok karácsony szombatján jöttek be 
Kolozsvárra, január 1-jéig foglalták el 
Sztánát, egészen a csucsai demarkáci-
ós vonalig. Akkor döntött úgy, hogy 

nem megy Budapestre vissza, hanem 
itthon marad, mert úgy érezte, hogy 
nagyobb szükség lesz rá itt, mint oda-
kint. Ez aztán egészen új fejezetet je-
lentett az ő munkásságában. Előbb in-
kább alkalmazott grafi kusként dolgo-
zott, aztán politikai szerepet is vállalt, 
a  magára maradt, jórészt vezető nél-
kül vagy legalábbis aktív vezető nélkül 
maradt erdélyi magyarságnak lett az 
egyik fő képviselője. Paál Árpáddal, 
Zágoni Istvánnal hárman írták meg 
a Kiáltó szó c. röpiratot, ami lényegé-
ben egyfajta programja Trianon után 
a szervezkedő, aktív, a  túlélési straté-
giákat megfogalmazó radikális polgá-
ri értelmiségnek – a passzív reziszten-
ciát hirdetőkkel szemben. Így került 
aztán a Keleti Újság szerkesztőségébe, 
ez Kolozsvárt jelent meg, ’18. decem-
ber 24-én került ki a nyomdából az 
első száma, aminek a szalagcíme az 
volt, hogy „Fehér zászlókkal állunk 
előtted, Ismeretlen Végzet”. A  front 
mögött, a románoktól megszállt terü-
leten ez volt a fő tájékoztató hírforrás. 
A politikai aktivitást hirdető radikális 
értelmiségi csoportnak lett Kós Ká-
roly a fő szószólója. És az első politi-
kai szereplés is az ő nevéhez köthető. 
Neki nagyon jó kapcsolatai voltak itt. 
A kalotaszegi fi atal értelmiségek jelen-
tős része osztálytársa, iskolatársa volt. 
Ő maga egyetemista korában még so-
kat járt-kelt, keresve a népi és a törté-
neti építészeti hagyományokat, sokfe-
le megfordult itt a kalotaszegi magyar 
településeken. Ennek volt köszönhető, 
hogy az Erdélyi Néppárt Bánff yhu-
nyadon bontott zászlót ’21 júniusá-
ban, és indították el Vasárnap címmel 
novemberben politikai hetilapjukat, 
aminek a főszerkesztői tisztjére Be-Túra után a Szentimrei villánál

Szabó Zsolt a kopjafánál
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nedek Eleket kérték fel. A  tulajdon-
képpeni szerkesztője, vezércikk-írója, 
szervezője, szerkesztője az Kós volt. 
Így készültek a ’22-es februári válasz-
tásokra. Az külön történet, hogy a vá-
lasztási csalások hogy ejtették ki Kóst, 
tehát végül nem sikerült bejutnia az 
országgyűlésbe. De közben a konzer-
vatív réteg is magához tért és szervez-
kedni kezdett, létrehozták a Magyar 
Nemzeti Pártot. És ebből aztán – a 
nagy egymásra találás jegyében – ’22 
decemberére létrejött az Országos 
Magyar Párt, aminek még vezetőségi 
tagja volt Kós, utána aztán fokozato-
san kiszorították. És nemcsak azért, 
mert ő elég hirtelen haragú, indulatos 
ember volt, bizony, ami a szívén, az a 
száján is, az úri osztályok képviselői-
nek, kiszolgálóinak szemére vetette a 
mulasztásokat. A ’24-es brassói nagy-
gyűlésen lehurrogták, kiszavazták, 
tulajdonképpen kikerült a politikai 
életből. Ekkor az Erdélyi Szépmíves 
Céh szervezőjeként lényegében egy-
fajta irodalom-menedzselésbe fogott. 
Akkortól kezdve hangsúlyozottabban 
az irodalom volt a fő tevékenységi 
területe. Illetve hát itt Sztánán pró-
bált gazdálkodni elég rossz körülmé-
nyek között, mert vékony a termő-
réteg, rossz minőségű. Persze ő úgy 
gondolta, hogy itt lehet és érdemes 
mezőgazdasággal foglalkozni, gyü-
mölcstermesztéssel próbálkozott. Hát, 
nem csak neki nem sikerült. De min-
denképpen megpróbálta és közben itt 
nevelte a négy gyermekét, mert a gye-
rekei mind itt születtek Sztánán; há-
rom fi a és egy leánya. És ő beszélte rá 
a vele egy szerkesztőségben dolgozó 
Szentimrei Jenőt, hogy a szomszédos 
telket – lévén eladó – vásárolja meg 
egy nyaraló számára. És ő tervez-
te. ’25-ben épült fel ez a nyaraló, egy 
két szoba, ebédlős, konyhás nyaraló. 
Abban az esztendőben egészítette ki 
a saját házát, a  Varjúvárat a megnö-
vekedett család számára. Szervesen 
folytatva építette hozzá a ház végét a 
hegyhez, itt a szomszédban.

1924 őszén szól az első híradás 
ennek a háznak a születési körülmé-
nyeiről, merthogy Szentimrei Jenő 
Benedek Elekhez írott levelében azt 
jelzi, hogy megveszik a telket, és úgy 
intézze Benedek Elek az egyházke-
rületi közgyűlésre való feljövetelét 
Kolozsvárra Kisbaconból, hogy ide ki 

fognak jönni, és leteszik az alapkövét 
ennek a háznak. És hát akkor jött lét-
re. A szemöldökfa megőrizte, az a ke-
resztlevele az ilyen típusú házaknak, 
ott van, hogy „Épült ez a ház nagy-
apa jóságából Ágnesnek és Juditnak, 
a Kós Károly tervei után. A. D. 1925”. 
Judit, a  kisebbik Szentimrei leány az 
én édesanyám, aki most 93 eszten-
dős, és akinek sikerült visszaigényelni 
a házat. Merthogy elállamosították 
és bizony a ’89-es bukfenc után még 
el kellett telnie 8 esztendőnek, hogy 

sikerüljön visszaperelni az épületet. 
Ami lakóház volt, mert ’35-ben köl-
tözött ki a család, akkor jöttek ki Ko-
lozsvárról. Állandó nyaralónak, aho-
gyan őket akkor a sztánaiak nevezték. 
És aztán ’42-ben, mikor dédanyám 
már idős lévén, gondoskodni kellett 
róla, akkor építettek hozzá még egy 
kicsi szárnyat, egy szoba-konyhát. És 
itt élte utolsó három esztendejét, ide 
is van eltemetve a kert végébe. A zso-
boki Gál Potyó István faragta kopjafa 
áll a sírjánál.

SZABÓ ZSOLT: Születtem Kolozsvárt 1946. május 29-én szüleim négy fi ából második-
ként. Szüleim mindketten tanárok voltak, édesapám, Gyula magyar–román–német sza-
kot végzett Kolozsvárt 1938-ban, a Kolozs megyei Magyarlóna tanáraként ment nyugdíj-
ba 1975-ben, 1992-ben meghalt. Édesanyám, Szentimrei Judit iparművész és néprajzku-
tató, a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola textil tanszékéről ment nyugdíjba 1974-ben.
 Elemi és középiskolai tanulmányaimat a kolozsvári Brassai Sámuel Gimnáziumban vé-
geztem, 1964-ben érettségiztem, a Bölcsész Karon magyar nyelv és irodalom szakot vé-
geztem 1969-ben, államvizsgai dolgozatomat a kolozsvári Vasárnapi Újság történetéből 
írtam. Mint értelmiségi szülők gyermeke ösztöndíjat nem, illetve csak az utolsó éven kap-
tam, akkor az előző négy év eredményéért köztársasági ösztöndíjban részesültem.
 Még egyetemistaként közöltem kolozsvári és bukaresti lapokban, 1969 februárjától a ma-
gyar nyelvű úttörőlap, a Bukarestben szerkesztett Jóbarát erdélyi tudósítója voltam. 1970-
ben beiratkoztam a doktorátusra, 1974-ig letettem minden vizsgámat, leadtam részdolgo-
zataimat, néhai jó emlékezetű Jancsó Elemér professzorom biztatására, mert évfolyamelső-
ként reménykedtem egyetemi gyakornoki állást megpályázni. Ám az 1971-ben meghirde-
tett kulturális forradalom jegyében a biztonsági szervek belém kötöttek, 1975-ben eltávo-
lítottak a sajtóból. 1981-ig a kolozsvári megyei könyvtárban dolgoztam a felnőtt kölcsönző 
részlegen, gyakran zaklattak, s minthogy a munkahelyi ajánláshoz kötötték a disszertáció 
megvédését, a politikai rendőrséget kiszolgáló igazgatóm megtagadta kérésemet.
 1976-tól kapcsolódtam be az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munkálataiba. A mun-
kaközösséget Szabó T. Attila nyelvészprofesszor vezette, a  IV–VIII. kötetben több száz 
szócikket szerkesztettem. Közben folytattam a romániai magyar sajtó történetében elkez-
dett kutatásaimat, előbb összeállítottam egy antológiát a kolozsvári Vasárnap és Vasárna-
pi Újság (1921–1925) irodalmi anyagából, amely 1977 óta kéziratban van, előbb a cenzúra 
majd a nehéz anyagi lehetőségek miatt nem jelenhetett meg csak a bevezetője és a reper-
tórium. Az 1979-es kettős évforduló kínálta lehetőséget kihasználva beadtam a Benedek 
Elek irodalmi levelezésének köteteit, amely négy részletben meg is jelent.
 Közben 1981 decemberétől 1991 júniusáig a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője lettem, 
néprajzi és művelődéstörténeti kéziratokat gondoztam. Sajnos addigra már megyei párt-
bizottsági jóváhagyás kellett volna a doktoráláshoz, nem lévén párttag, meg sem próbál-
hattam. 1980-tól vagyok a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja, részt vettem az 
1981-es, 1991-es és 1996-os kongresszusokon, előadást is tartottam 1991-ben Szegeden, 
a római kongresszust immár a Művelődés főszerkesztőjeként a magyar–olasz évezredes 
kulturális kapcsolatokat bemutató különszámmal köszöntöttük. 1984-től a helsinki Finn-
ugor Társaságnak is tagja vagyok.
 Az 1989-es fordulat után rövid ideig az erdélyi magyar civil társadalom újjászervezé-
sén munkálkodtam még kiadói szerkesztőként, majd 1991-től kineveztek az addig Buka-
restben szerkesztett Művelődés című közművelődési folyóirat főszerkesztőjének, amelyet 
sikerült Kolozsvárra leköltöztetni, és amely 1997-től félig kiszabadulva az állami kötelé-
kekből, próbálta meg a lehetetlent: havonta kulturális közművelődési fóruma a romániai 
magyarságnak.
 Óraadó tanárként 1994-től a kolozsvári egyetemen sajtótörténetet adtam elő, a nagyvá-
radi Ady Endre Sajtókollégiumnak is rendszeres előadója voltam 1995-től. 1998-ban nyílt 
lehetőség megpályázni a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi 
Karán az Újságíró Tanszéken egy adjunktusi állást, 2012 márciusáig főállásban ott dolgoz-
tam, akkor nyugdíjaztak, másfél évig szerződéssel tovább szolgáltam, egyelőre óraadóként 
még az idei tanévben is. Továbbra is szerkesztettem a Művelődést is 2013. június 30-ig. 
2001. szeptember 24-én védtem meg doktori disszertációmat (Szentimrei Jenő élete és 
munkássága), a  BBTE Bölcsész Karán. 2003. szeptember 1-jétől docensként Kulturális 
újságírás, Publicisztika, Sajtónyelv, Anyaggyűjtés és feldolgozás tantárgyakat adtam elő, 
a magiszteri képzésben Kulturális értékek feltárása és tudatosítása címmel tartottam fél-
éves előadást. 2004-től tagozatvezetőként megszerveztem tanszékünkön a magyarnyelvű 
magiszteri képzést, amelyet 2008-ban sikerült akkreditáltatni. 


