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Egyházi és közéleti tevékenysége
Nits János hitbuzgó keresztény em-
bervolt, devallásosságátnemaképmu-
tató ájtatosság, hanem az egyházközsé-
gi életben való tevékeny részvétel jelle-
mezte.Egyházát,aSzentFerencplébáni-
át erkölcsileg és anyagi-
lagisbőkezűentámogat-
ta,annakévekigtanácso-
sa volt. Hatékony és ál-
dásos egyházi tevékeny-
ségének elismeréseként
Mayláth Gusztáv erdélyi
római katolikus püspök
1922-benaszamosújvári
római katolikus egyház
(közismertnevénabará-
tok temploma) főgond-
nokánakneveziki.Rész-
let a 6245/1922-es kine-
vezésiokmányból:

„Tekintetes NITS JÁ-
NOS gyógyszerész úrnak, 
KRISZTUSBAN KED-
VELT HÍVŐNKNEK ISTENTŐL ÁLDÁST 
ÉS ÜDVÖT!

Az Istentől Reánk bízott erdélyi egyház-
megye szellemi, és anyagi, egyházi és is-
kolai érdekeink előmozdítása szempontjá-
ból az egyházmegyei szabályok értelmé-
ben Püspöki Elődeink példáját követve, a 
hitközségek egyházi kormányzatába egyes 
világi kath, hívönket is részesítjük. tesszük 
ezt azon reményben, hogy ők e megtisz-
telő bizalomnak a jelzett magasztos kö-
telmek pontos teljesítésével akként felel-
nek meg, hogy mint fiuk segítik az atyát a 

Nagy Béla
Volt egyszer egy Szentháromság 

vagy Nits-féle patika (2.rész)
háztartásban, védik a házi bajokban, ol-
talmazzák szabadságát és függetlenségét, 
őrzik javait és jogait és tisztelettel meg-
hajolva az egyedül üdvözítő Anyaszent-
egyház törvényei előtt, szigorúan őrizked-
nek attól, hogy az egyházban és a hozzá-

tartozó intézmények kö-
rében az egyházi főható-
ság s a lelkész mellőzé-
sével önnállólag rendel-
kezzenek.

E szent célból a 
szamosújvári latin szer-
tartású rom. kath. egy-
házközségnek KED-
VESSÉGEDDEL szem-
ben nyilvánult bizal-
mához járulva, Püspö-
ki joghatásunk erejével 
KEDVESSÉGEDET A 
SZAMOSÚJVÁRI LATIN 
SZERTARTÁSÚ ROM. 
KATH. EGYHÁZ FŐ-
GONDNOKÁNAK KI-

NEVEZZÜK.”
Kétévtizedenkeresztül szolgálja ilyen

minőségbenegyházát.Legjobbtudásaés
apüspöki intelmeknekmegfelelően inté-
ziaplébániavilágiügyeit,ezértnemcso-
da,hogyhalálátkövetőenaSzentFerenc
Rend confratereként emlékeznek meg
róla.
Egyházi tevékenységemellettNits Já-

nosaközélettőlsemmaradtávol.Hosszú
évekenkeresztülvárositanácsos,ésmint
ilyentevékenyrészeseaközügyekintézé-
sének is.Becsülettel és alázattal végezte

Nits János
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és intézte a rá bízott feladatokat, példát
mutatva tanácsos társainak. Képviselői
hitvallását,amásodikvilágháborúkezde-
tén,azújonnanalakulóvárositanácsbe-
iktatóülésénmondottbeszédébenígyfog-
lalja össze:

„…Ezen terem, hol városunk vezetői 
fognak tanácskozni, ez is sokszorosan le-

kicsinyített mása a nagyvilágnak. Kér-
ve kérem tehát a városi képviselőtestü-
let minden tagját, hogy sohase feledjék 
el itt sem a krisztusi parancsot: a szerete-
tet, egymás megbecsülését, akkor biztosít-
va lesz a város egészséges haladása, fel-
lendülése, békéje és nyugalma. Itt, e te-
remben, gondosan mérlegeljünk minden 
szót, minden gondolatot és minden tettet, 
egyéni érdek, önzés hiúság és nagyravá-
gyás itt ne találjon talajra, így segíthet-
jük elő legjobban Szamosújvár előrehala-
dását. Itt nem győzhet a harag, hanem az 
érv. Ne győzhessen itt a széthúzás, a ha-
rag, (a kákán is csomót keresés), hanem a 
becsületes együttműködés, a jóindulatú és 
szorgalmas munka és a tárgyilagos kriti-
kai szellem. Úgy szolgálhatjuk legjobban 
az egyéni érdekünket is, ha mindig a város 

javát tartjuk szem előtt, ezzel polgártár-
saink háláját és megbecsülését vívjuk ki.” 

 
A család: jólét, béke, szeretet jellemezte
Nits János, Szamosújvárra kerülése után
nemsokkalfeleségülvesziaBányai csa-
ládSzerénanevűlányát,akivelnégyévti-
zedenkeresztülboldogcsaládiéletet élt.

Szerénaszülei,Bányai Gyula 
és Bárány Mária a város köz-
tiszteletnekörvendőpolgárai,
régiörménycsaládokleszár-
mazottai voltak. Kellemes
megjelenésű, okos, és mint
általában a tehetős örmény
családok gyermekei, művelt
asszony volt. Beszélt néme-
tül,tudottzongorázni,éssze-
retett, kiváltképp csendéle-
teket festeni. A háztartást ő
magairányította,szívesenfo-
gadottvendégeket.Aházban
olyan előkelő vendégek is
megfordultak,mintFelvinczi 

Takács Zoltán művészettörténész, egye-
temi tanár, Bányai Elemér újságíró, író
(írói álneve:Zuboly),Gopcsa László jo-
gász, közíró, helyettes államtitkár, Fáy 
Szeréna színésznő, vagyClemens Albert 
(Béla), a rettegi gyógyszerész. Nagyré-
szükhözszegről-végrerokoniszálakfűz-
ték, akárcsak Hollósy Simonfestőművész-
hez–SzerénaapainagyanyjaisKorbuly
lányvolt – aki szintén aNits ház szíve-
senlátottvendégevolt.Nits Jánosné,aki-
nek anyai nagybátyja Bárány Lukács a 
Szentháromság örmény katolikus temp-
lom lelkésze volt, férjéhez hasonlóan, val-
lásos asszony volt. Az Oltár Egylet el-
nökeként az egyházközösség erősítésé-
ért kifejtett tevékenységének elismeré-
seként XII. Pius pápa 1945 nov. 9-én a
Pro Ecclesia et Pontifice (Egyházért és

Nits János (középen) barátaival a patikában
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Pápáért)becsületkeresztteltüntetteki.Hat
gyerekethozottavilágra,akikközülötön
értékmeg a felnőtt kort:Margit (1902),
Júlia (1904),Gyula (1905),Nóra (1910)
ésKároly(1916).
Acsaládbanjólét,békeésszeretetural-

kodott.NitsJánosszámáraacsalád,afe-
lesége és gyermekeinek a boldogsága
voltalegfontosabb.Nemvoltfukarem-
ber,létezettaházbanegypénzes,úgyne-
vezett„nyúljbele”fiók,amelyikbőlgye-
rekei bármikor, bármennyit elvehettek,
haszükségükvoltrá.Ésezt,főlegalányok
ki is használták, különö-
senakkormikorhosszabb-
rövidebb időre-külföld-
re utaztak. Ilyenkor szok-
ta Nits János mondogat-
ni,féligtréfásan,féligko-
molyan:„Hapénzbőllen-
nék, elolvadnék”. Ezért
aztán nem csoda, hogy
gyerekei rajongtak érte,
és ugyanazzal a szeretet-
telvettékkörül,mintamit
ők is kaptak tőle.Gyere-
kei iránti szeretete, gon-
doskodása az idő multá-
valsemszűntmeg,azok-
kal, akik kirepültek a családi fészekből
folyamatosan tartotta a kapcsolatot, le-
velezettvelük, tanácsokkal látta előket.
Igen jellemző Nits Jánosnak a család-
dalkapcsolatos felfogásáraazapár sor,
amit frissen férjhez mentMargit lányá-
hoz és vejéhez, Frenkel Ferenc doktor-
hoz intéz  egy l936-bankelt  levelében:
„Bizony a mi öreg házunk mind csende-
sebb lesz, de az nem baj, csak ti is tudja-
tok a miénkhez hasonló csendes kis fész-
ket rakni, ahol mindég komoly munka és 
megértés volt az élet irányítója, az utcá-
ra soha onnan semmi zaj ki nem csendült, 

a szeretet és megértésnek nincsenek han-
gos jelenetei.”  

A város összes templomának 
harangzúgása kísérte

NitsJános,bárelsősorbanférjésapavolt,
nemzárkózottelavároséletétőlsem.Jó
kedélyű, vidám ember volt, aki, ha csak
tehetteszívesenvettrésztavárosbanzaj-
lókülönfélerendezvényeken,jótékonysá-
gibálokon,kulturáliseseményeken.Ahol,
és akinekcsak lehetetett segített, jó szó-
val,éshakellettpénzzelis.Sokszorere-

jénfelülis,demindigdiszkrétenéssoha-
sem öncélúként.Közkedvelt ember volt,
akitmindenkiismert,szeretett,tisztelt.
Hetvenhároméveskorában,1943.már-

cius19-énbekövetkezetthalálátminden-
kinagymegdöbbenésselésmélyrészvét-
tel fogadta.A szamosújvári örmény ka-
tolikus temetőbenhelyeztéköröknyuga-
lomra.Temetésénahelyi éskörnyékbeli
előkelőségekmellettott volt a félváros,
de sokan vidékről is bejöttek végtisztes-
ségettenni.Acsaládiháználfelállítottra-
vatalánál dr. Hintz György kerületielnök
búcsúztatta az Országos Gyógyszerészi

Nits Jánosné Bányai Szeréna pápai kitüntetetése
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EgyletésKerületnevében.Utolsóútján,
acsaládiháztólatemetőig,avárosösszes
templomainakharangzúgásakísérte.
Halálát a budapesti Gyógyszerész

Szemleishírüladta,NitsJánosgyógysze-
rész életének és tevékenységének mélta-
tásavégénezzelamondattalbúcsúznaka
volt kollégától:

„Nits János, mint az erdélyi gyógysze-
rész társadalom egyik közbecsülésben

állott tagja méltán megérdemli, hogy 
méltó módon emlékezzünk meg róla

és e helyen búcsúzzunk el tőle kartársi 
kegyelettel.”
Aszamosújváriképviselőtestület1943.

április 3-án tartott rendes közgyűlésen
emlékezikmeg a város nagy halottjáról,
volt társukról. Dr. nemes Tamássy Károly 
polgármester emlékező beszédében, me-
lyet a képviselő társulat állva hallgatott
végig,többekközöttezeketmondta:
„…Egyemberhagyottittminket,még-

isavárosegésztársadalmaérzihiányát,
érziavesztességet,melyethalálajelent.
Megkönnyezzük benne az embert, aki

igaz és egyenes volt, a becsületes ma-
gyarférfiút,akitazidőkkülönfélekorsá-
gainemtudtakkikezdeni,aközéletimun-
karészesét,akinekúrivonásait,melegen
érzőszívét,jóságostekintetétés
férfias határozottságát éreztük a min-

dennapiérintkezésben.
Az ilyen elmúlásnaknincsenvigaszta-

lanbánata,mertezazéletapolgári
és hazafiui erényekben gazdag férfi éle-

te volt, akinek munkája áldást jelentett a 
város számára.

Nits János mintaképe volt és marad 
mindenkor a vallásos, istenfélő, 

embertársait megbecsülő, áldozatkész 
polgárnak, akit tisztelet és szeretet vett

körül mindenki részéről nemcsak város-
unkban és vármegyénkben, de mindenütt,

hol szelíd, jóságos, szeretetreméltó, 
szellemes személye megjelent.

És amilyen nemes gondolkodású volt a 
közéletben és a társadalmi életben,

ilyen erényekkel tündökölt talán még fo-
kozottabb mértékben magán és családi

életében.”

És ami következett a háború után
Nits János gyerekei közül ketten, Júlia
(1904-1993)ésGyula(1906-1979)is,az
apjuk mesterségét választva, gyógyszeré-
szeklettek.Mindketten,azimpériumvál-
tásutánátkereszteltésromántannyelvűvé
váltkolozsváriI.FerdinándKirályegye-
temen szereztek gyógyszerész diplomát
egyazonévben,1928-ban.Azegyetemel-
végzéseutánazújdonsülpatikustestvérek
apjukgyógyszertárábangyakornokoskod-
nak, majd, tudásuk fejlesztése céljából,
Júlia Nagyszebenben, míg Gyula Bécs-
bendolgozikrövidideig.Ezutánmindket-
tenvisszatérnekSzamosújvárra,aSzent-
háromságpatikába,apjukmellé.NitsJá-
nos halála után a gyógyszertár vezetését 
Gyula veszi át.Nemvolt könnyűdolga,
a háborús évek, a közeledő front okozta
bizonytalanság,valamintazegyresúlyo-
sabbáválógazdaságikörülményekköze-
pette a patika fenntartása és működteté-
seegyrenehezebbésnehezebb.Asokne-
hézség,azegyreaggasztóbbhírekellené-
re, akkor, amikor sokanamenekülésút-
játválasztottak,őtovábbraisbátrankitar-
tott, végezte a dolgát, gondját viselte az
akkormárhattagúcsaládjának,úgyahogy
aztszüleitőlláttaéseltanulta.Emberségé-
nekésbátorságának tanújelétmutatva, a
Magyarországnémetmegszállásátkövető
deportálásokidején-acsaládtudtávalés
segítségével-négyzsidóférfitbujtatottel
aházpincéjében,megmentveőketabiz-
toshaláltól (Ezért a tettükértNitsGyula
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és felesége, Nits (született Meggyesi) Alíz, 
neveisfelkerültajeruzsálemiHolokauszt
Emlékmúzeumfalára.AYadVashenszer-
vezetáltal2001-benodaítélt IgazEmber
díjatésazezzeljáróemlékérmetésdísz-
oklevelet a Szatmárnémetiben élő épí-
tészmérnök,NitsJánosvehetteátelhunyt
édesapjaésaSzamosújváronmégélő,de
máridősésbetegédesanyjaszüleinevé-
ben.).SajnosaháborútaNitscsaládsem
vészelteátáldozatnélkül.Júliaférje,Ti-
hanyi Pál huszártüzér, az amerikaiak ál-
talKolozsvárramért1944-esbombatáma-
dásbanhősihalálthalt.
Aháborúbefejeztévelapatikahelyze-

tenemjavult,sőt,továbbromlott.Azáru-
beszerzés,az infláció,de legfőképpenaz
új, kommunista hatalomnak a magántu-
lajdonfelszámolásacéljábólhozottintéz-
kedéseinek következtében a gyógyszer-
tár működtetése szinte már lehetetlenné
vált.Avégsőcsapástaz1948-bankihirde-
tettállamosításirendeletjelentette,mely-
nekkövetkeztében1949-benapatikaálla-
mi tulajdonbavétetett, aháznagy részét
pedig rekvirálták.A szamosújváriSzent-
háromság gyógyszertár, 
ilyen név alatt megszűnt
létezniésezzelegyüttle-
zárult egy másfél évszá-
zados korszak, amelynek
utolsó,majdnem 50 évét
NitsJánosnevefémjelez-
te. 

Zárszó helyett 
Azállamosításkövetkez-
tébenakétgyógyszerész,
JúliaésGyulaegyiknap-
ról a másikra munka és
jövedelem nélkül. Mind-
ketten Désre kerülnek. 
Júlia az egyik patikában

kap állást, és mint alkalmazott gyógy-
szerész dolgozik nyugdíjba vonulásáig.
Újcsaládotnemalapít,szabadidejébena
„Szürkenővérek”egyháziszervezetkere-
teinbelülkaritatív tevékenységetfolytat.
Nits Gyulaadésigyógyszerlerakatbake-
rül,ahol1951-igdolgozik,mintfőgyógy-
szerész.Ekkoraza„megtiszteltetés”éri,
hogyvisszahelyezikSzamosújvárra,ésa
családegykoripatikájában,mintalkalma-
zottgyógyszerészdolgozhatik.Ahelyzet
visszásságaellenéremunkáját,azapjától
tanult tisztességgel, becsülettel és nagy
szakértelemmel végzi 1970-ig, nyugdíj-
bavonulásáig.Acsaládésagyógyszeré-
szimunkamellett egy „másik”Szenthá-
romság, az örmény katolikus székesegy-
házéletébenistevékenyenrésztvesz,hu-
szonhatévenátatemplomorgonistájaés
főgondnoka.
Az1989-es változásokután az egyko-

ri Szentháromság patikát újra magáno-
sítják, de a jellegzetesen „hazai” jogvi-
szonyokközöttareprivatizációsfolyamat
haszonélvezőinemajogosNitsörökösök.
A „privatizált” patika után, az érvényes
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jogszabályokszerintikárpótlásravalójo-
gosultságuknak az örökösökmind amai
napignemtudtakérvénytszerezni,sbár
2001ótaagyógyszertárnáltöbbalkalom-
malis tulajdonosváltástörtént,azállan-
dójogicsűrés-csavarás,halasztásmiattaz
elindítottkárpótlásifolyamatsötétalagút-
jánakavégénmégmindignemlátszika
fény.

(Ezúton is szeretnékköszönetetmonda-
niakétNitsunokának,aKolozsváronélő
Tőkésné FrenkelAnnának, valamint Nits
Jánosvolt szatmárnémeti városi tanácsos-
nak,hogyacsaláddalkapcsolatosemléke-
iket velemmegosztották, a tulajdonukban
lévőcsaládiiratokat,feljegyzéseketésfény-
képeket a rendelkezésemre bocsájtották,
azoknakközlésétlehetővétették.)

Az embert nem singgel mérik. Hanem
emberséggel. Ezen mércén mérve Nagy
Bélanagyonnagyember.Nemhíresem-
ber, nem vezéregyéniség, nem hangadó,
főleg nem hangoskodó közbeszóló, ha-
nem közösségéért elhi-
vatottan cselekvő ember.
Mintmagyar,minterdélyi,
mintkolozsvári,mintaki-
sebbségikultúránkirántel-
kötelezetten érzékeny em-
ber.

Ismeretségünk jóval 
több, mint fél évszázada,
közel hatvan éve kezdő-
dött.Mert telepi gyerek ő
is, éppen, mint én. Telep
alattaHázsongárditemető
és a Tordai út ölelésében,
azegykoriNagyGáborTa-
nya hatalmas gyümölcsö-
sében,amúltszázadötve-
nes éveiben szerény méretű parcellákra
épültnéhánytucatkiscsaládiházatértem,
valamint az általunk Rétnek nevezett,
gyümölcsfákkalkörbefogottszabadteret,
ahovafociznijártunk.Igaz,miritkánját-
szottunkegyütt,hiszmirehátulgombolós

Dáné Tibor Kálmán

Nagy Béla méltatása

Nagy Béla. Kép: Essig József

lettem,Bélamárpantallótviselt,smireén
lettemhosszúnadrágos,azőgenerációjá-
hoztartozótelepifiúkmárcsaládalapítás-
ba kezdtek. Erről a halk szavú nagyobb
fiúról akkor csak annyit tudtam, főleg a

szüleim nevelő szándékú
„bezzeg” példabeszédein
keresztül, hogy nagyon jó 
tanuló, s a gépészmérnö-
kiegyetemetiskitűnőmi-
nősítéssel végezte. A Te-
leppedignagyváltozáson
ment át az elmúlt néhány
évtizedben, az egykori la-
kói ugyancsak kicserélőd-
tek, mondanom sem kell,
hogy nem a magyarság ja-
vára,deBélahűségesma-
radt.Akiscsaládiházukat,
amelyben felnőtt, kibőví-
tette, még komfortosab-
bá tette,akertvégébepe-

digfelállítottaa„sufnit”,azazaműhelyt
–mintegykoronnagyonsoktelepiháznál,
ahol ez egyféle státusszimbólum is volt,
jelezve, hogy a ház gazdája a tisztessé-
gesmesterségemellett amolyan fúró-fa-
ragóezermesteris.Sennekaműhelynek


