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A Marianum udvarán reme-
kül lehetett focizni. Kibe-
tonozott pálya volt, amit 

hol teniszpályának, hol torna-
versenyekre, tornabemutatókra 
használtak korábban, mi meg 
leggyakrabban kispályás foci-
ra. De lehetett biciklizni is vagy 
éppen rövid futóversenyt tarta-
ni. Télen ez volt a környék leg-
jobb korcsolyapályája, amelyet 
többnyire az egyetemisták és 
az udvarbeliek használtak, de 
bejöhettek mások is. A pályát 
két-három arasszal mélyebbre 
süllyesztették az udvar szintjé-
től, és ezért télen fel lehetett töl-
teni vízzel. Jó játszóhely volt ez 
akkoriban nekünk, köszönhető-
en az apácáknak. Ugyanis 1948-
ig az övéké volt a Marianum. 
1911-től a római katolikus Mi-
asszonyunk rend iskolanővé-
rei tanítottak itt az államosítá-
sig, amíg meg nem szüntették 
az apácarendet.

Régi krónikákból tudjuk, hogy 
a világháború előtti korszakban 
az egyik legmodernebb erdélyi 
iskolaépület volt és Kolozsvár el-
ső vasbeton épülete. A mi játé-
kunkban kapus voltam, mérge-
lődtem is, hogy Péternek sikerült 
mellettem begurítania a labdát. 

Az udvarbeli fiúk közül nekem 
volt a legjobb reflexem, ezért let-
tem Grosics. Néha azért én is be-
álltam, loholtam a labda után a 
fiúkkal együtt. Addig, amíg meg 
nem látott édesanyám: „kisfi-
am, ne szaladgálj annyit, megint 
megizzasztod magad! Beteg le-
szel ismét”. Ez is előfordult kis-
koromban. Ezért inkább beáll-
tam a kapuba, de így is élvez-
tem a focit. A fiúk szinte minden 
meccs előtt összevesztek, vitat-
koztak, ki legyen Puskás, a nagy 
csatár vagy Kocsis, a jól fejelő, 
és ki a szélső, illetve a hátvéd. 
Mindig kialakult a felállás, volt 
Bozsik és Hidegkuti is. Minden-
kinek jutott egy név az Arany-
csapatból. Alig voltunk 9–10 éve-
sek, de már mindegyikünk kí-
vülről fújta a magyar válogatott 
játékosainak névsorát. Egymás 
szavába vágva soroltuk a neve-
ket: Grosics, Buzánszky, Loránt, 
Lantos, Bozsik, Zakariás, Bu-
dai II., Kocsis, Czibor, Hidegkuti, 
Puskás. Nyilván nálunk minden-
ki Puskás akart lenni.

Focicsapatnyi fiú

Péter, aki a bandavezér volt köz-
tünk, és Feri, egy alacsony mo-
kánykinézetű fiú is jól cselezett 

a pályán, de a leggyorsabb a kis 
Sanyika volt. „Sanyi, Sanyi sap-
ka, tejbe főtt a laska!” – néha pró-
bálták csúfolni. Kisebbik bátyja, 
Pócsi volt a „csúcsfej”, aki nálunk 
öt-hat évvel idősebb és magasabb 
volt, mint mi. Néha amikor ked-
ve kerekedett, beállt közénk ját-
szani. Ő aztán gyorsan eldöntöt-
te, ki mi legyen, széleken vagy 
hátvédként hol játsszon. Máskor 
Péter szava döntött, vezérként fo-
gadtuk el, erős volt, határozott és 
nem lehetett vele vitatkozni. Kü-
lönben óvodáskorunktól ismer-
tük egymást, korábban is egy ud-
varon laktunk. Szüleink egyete-
mi alkalmazásban álltak, akár-
csak később Feri apja, aki apám 
elhunyta után az ő helyét foglal-
ta el. Így kerültünk hárman ösz-
sze a Marianumba. Az épületben 
több szolgálati lakás volt, és min-
denhol egy, két vagy három gye-
rek. Így jócskán volt több focicsa-
patnyi fiú is.

Néhanapján, amikor a szom-
széd házakból is átjöttek a gye-
rekek az udvarunkba, a bámész-
kodókból még riporterre is tel-
lett, aki a rádiós fociközvetítések-
ből megismert Szepesi Györgyöt 
próbálta utánozni. Ő volt az, aki 
a pálya széléről „rádiósan” köz-
vetítette a meccset sokunk nagy 
megelégedésére. Amikor mi, ud-
varbeliek nyertünk a szomszéd 
fiúk ellen, „Puskás lő, gól!”, ordí-
totta tele torokból az alkalmi Sze-
pesi. – „Kedves hallgatóim, óri-
ási találat volt! Csak úgy rezgett 
a bokor a kapu mögött!” – utalt a 
díszcserjére, ami tényleg a pálya 
egyik oldalán sorjázott. – Gól, gól, 
gól! – hangzott több szájból is, és 
a csapattársak nagyosan megve-
regették a góllövő fejét, vállát. – 
Hajrá, Öcsi!

Általában a játék sötétedésig 
tartott, mígnem szüleink be nem 
hívtak a pályáról. Így zajlott ná-
lunk a Marianum udvarán a fo-
cimeccs. Szerettünk focizni, ját-
szani és nyerni. Nagynak érez-
tük magunkat gyerekként má-
sok neve alatt futkorászva, fo-
ci közben.

Az egyetem kapusszobájá-
ban, ahova beengedtek, néha 
végignézhettük az akkori Ma-
gyarországról érkezett újsá-
gokat. Ezekből megismerhet-
tük a magyar csapat játékosa-
inak arcképeit. 1952-ben a hel-
sinki olimpián a magyar lab-

darúgó-válogatott olimpiai baj-
nok lett. Ez jócskán rátett a Pus-
kásék népszerűségére a mi ko-
lozsvári udvari-baráti társa-
ságunkban is. Csodáltuk őket: 
Grosicsot, Hidegkutit, Kocsist, 
Bozsikot meg a többieket. Szá-
munkra ők voltak, akiket utá-
nozni akartunk.

Valahonnan megtudtuk, hogy 
lesz egy nagy meccs az angol vá-
logatottal, amely odahaza veret-
len volt. Nagy találgatások kez-
dődtek, most mi lesz. Ki a jobb? 
A diákságnak az egyetem egyik 
helységébe beállítottak egy nagy 
rádiót a mérkőzés idejére. Ezt mi 
udvarbeliek is örömmel fogadtuk, 
hogy közösen szurkolhatjuk vé-
gig a mérkőzést.

Apácák között

Számomra emlékezetes, döb-
benetes élmény volt már az is, 
ahogy oda kerültem. Ezt az épü-
letet – tudtuk meg később – álla-
mosítással elvették a katolikus 
egyháztól és megszüntették az 
ott tevékenykedő apácarendet. 
Így alakult át a Marianum Bolyai 
Egyetemmé. Azon az emlékeze-
tes napsütötte őszi napon, ami-
kor édesapámmal először men-
tünk oda, egy főapáca fogadta és 
vezette körbe az épületben. Szá-
momra furcsa öltözékben jöt-
tek-mentek az apácák, fekete kö-
penyben, nagy fehér kihajtott gal-
lérral, fejük is be volt fedve, csak 
az arcuk látszódott ki. Addig nem 
láttam közelről apácát. Utólag el-
magyarázta édesapám, hogy ki-
csodák és mi a helyzet velük. Sok 
mindent persze csak később ér-
tettem meg.

Míg ők ketten végigjárták az 
épületet, engem egy fiatalabb 
apáca kézen fogott és a folyó-
son át elvitt az épület egyik vé-
gében levő helyiségbe. Nem tud-
tam, hova megyünk, ő csak any-
nyit mondott, hogy valami szépet 
fogok látni! Benyitottunk és na-
gyon elámultam. „Ez a mi kápol-
nánk – mondta az apáca –, mi itt 
imádkozunk”. Bámultam az ara-
nyozott boltíves falakat, az egyik 
oldalon körbe-körbe szentképek 
voltak a falon. Rengeteg virágot 
láttam és mindenhol csillogó, ra-
gyogó gyertyatartókat, némelyik-
ben gyertya is pislákolt, térdep-

lők sorban egymás mögött. Mi 
egy oldalsó ajtón léptünk be, hű-
vösnek, homályosnak tűnt elő-
ször a kis terem. Aztán bennebb 
vitt. A helység túlsó végén, közé-
pen egy emelvényszerű díszes 
valami állt, középpontban össze-
kulcsolt kezű női szobrocska né-
zett le ránk, egy kis szekrénykét 
is láttam becsukva. Megtudtam, 
hogy ez egy oltár és az ajtócs-
kával lezárt rekeszben vannak 
az aranykelyhek és keresztek. A 
szobor pedig Szűz Mária szobra.

Különös hangulata volt a kápol-
nának. Úgy éreztem, ez valami 
csodás hely, és alig mertem moc-
canni az apáca mellett. A temp-
lomban, ahova vasárnaponként 
a szüleim elvittek, nem voltak dí-

szes falak, gyertyatartók, szent-
képek. Az unitárius templom-
ban ilyesmiket nem láttam. Idő-
vel sok minden és gyorsan vál-
tozott az épületben körülöttünk. 
Főleg miután az apácákat kiköl-
töztették a Marianumból. És egy 
idő után már nem az én apám volt 
az épületgondnok. Eltávozott a 
Házsongárdi temetőbe.

A Vörös sarok

Egy döbbenetes változásról is 
szólni kell. Mondhatni gyalázat 
történt. Ugyanis az akkori idők 
döntéshozói a Marianum kápol-
náját felszámolták. De hogyan? 
Tömören: megcsúfolva! Egy nap 
azt láttuk, hogy az oltár helyének 
egykori falán nagy lyuk tátong, 
azon a helyen ablakot vágtak az 
udvar felé! A szentképeket, a bú-
torokat korábban valakik eltün-
tették. Csak az aranyozott bolt-
íves falak emlékeztettek a régi 
időkre és csupán a díszes fafara-
gásos udvari bejárat maradt meg. 
A másik döbbenet később ért. 
Ebből a lecsupaszított hajdani 
kápolnából Vörös sarkot csinál-
tak! Az akkori kommunista pro-
paganda kiemelt helyisége lett 
– Lenin- és Sztálin-szobrokkal 
díszítve. A falakra vörösbetűs 
jelszavakat és az akkori román 
pártvezetők képeit aggatták. A 
polcokat telepakolták piros köté-
sű könyvekkel, a Szovjetunióról 
szóló kiadványokkal. A sors fin-
tora: ebbe a helységbe állították 
be azt a rádiót, ahol azt a bizo-

nyos 1953-as londoni angol–ma-
gyar mérkőzést lehetett hallgat-
ni! Sok ott lévő diák valószínűleg 
nem tudta, hogy abban a helység-
ben ujjongtunk minden magyar 
gólnál, ahol katolikus kápolna 
létezett oltárral, szentképekkel, 
ahol rózsafüzért mormoltak egy-
kori apácák...

A „hathármat” ott hallgattuk 
végig, a nagyokkal együtt kia-
báltunk az angoloknak lőtt min-
den gólnál, csak úgy visszhang-
zott az üdvrivalgásunk az akkor 
Vörös saroknak nevezett helyi-
ségben...

BARTA LÁSZLÓ

A szerző Budapesten élő tanár

Az épületben berendezett kápolnát a kommunisták Vörös szobává alakították át

Erdélyiek „hathárma” a Marianumban
Ötévesen, 1948 őszén édesapám kézen fogott és a Sétatér melletti Arany 

János utcai egyetemi szolgálati lakásunkból magával vitt megnézni új ott-

honunkat a Marianumban, ahova gondnoknak nevezték ki. 1953-ban rá-

dión itt hallgattuk meg élőben az angol–magyar meccs közvetítését. 

A kolozsvári Marianum belső udvara 1913-ban

ARCHÍV

Ma a Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkara használja az egykori Marianum épületét

„Különös hangulata 
volt a kápolnának. Úgy 
éreztem, ez valami 
csodás hely, és alig 
mertem moccanni az 
apáca mellett.”




