
3 Erdélyi tudósítások 2019. november 1–3.
péntek–vasárnap

Hirtelen eltelt 
húsz év

A slágerlistákon 1999-ben többek között a Mambo No. 5 
tarolt, a mozikban akkor jött ki a Star Wars-saga első új 
darabja, a Baljós árnyak, na meg a Mátrix.

Az irodákban jókora kockaképernyők előtt ültünk, in-
ternet még irodánként csak egy gépre jutott, úgyhogy aki 
nem ilyen gép előtt ült, annak üres percekben a világháló 
meglehetősen lassú tempójú böngészése helyett legfel-
jebb a pasziánsz jutott. Na meg lapzárta után az éjszaká-
ba nyúlóan, hálózatban játszott Duke Nukem. A mobiltele-
fon még státusszimbólum volt, nem mindenki engedhette 
meg magának, céges mobil a rovatvezetőknek jutott. A 
telefonokon az egyik legokosabb „applikációnak” még a 
kígyós játék számított.

A szerkesztőség Kolozsvár „Rózsadombjának” tetején, 
egy irtózatosan meredek utca végében állt, szép fi zikai 
teljesítménynek számított felgyalogolni, télvíz idején nem 
egyszer láthattuk, ahogy az autók lefelé piruetteznek a Ro-
setti utca tükörjegén. Többségünk fi atal volt, sokan akkor 
kerültünk ki az újságíróképző padjaiból, ez volt az első 
„bevetésünk” – és rögtön éles. Már csak ezért is két hó-
napig tartott a felkészülés az első lapszámra – eleinte két 
nap alatt sikerült elkészíteni egy újságot, ami egy napilap 
esetében azért nem feltétlenül szerencsés, lássuk be. 

De ezek a hónapok kovácsolták olyan véd- és dacszö-
vetséggé a krónikásokat, ami mindig több volt egyszerű 
kollegiális viszonynál, és ez alapozta meg azt, hogy a 
Krónika gárdája mindig is több volt egyszerű munkakö-
zösségnél – valahol félúton voltunk/vagyunk a kollégák 
és a családtagok között.

Végül 1999. október 30-án lapzárta után ott ültünk a 
majdnem azonos időpontban történő indulás és a sze-
mélyes kapcsolat miatt is a Krónika „klubhelyiségévé” 
vált Insomniában, és vártuk az első, már a standokra 
kerülő lapszámot. Ami – mint ahogy azóta is minden 
szám – a legmagasabb szakmai igények szerint készült 
– akármilyen nagyképűen is hangzik, ebben is mi vol-
tunk az elsők az erdélyi sajtórprérin. És a szerkesztőség-
ből kirajzott kollégák ezt a hozzáállást vitték tovább az 
új munkahelyre is.

Aztán hirtelen eltelt húsz év.
Mostanában Ed Sheeran tarol a slágerlistákon, a mo-

zikba idén várjuk az azóta második (összesen harmadik) 
Star Wars-trilógia utolsó részét, és persze hasítanak a 
Marvel-univerzum fi lmjei.  Azóta az okostelefonok jóvol-
tából mindenkinek ott a kezében a szupergyors internet 
– a többség itt fogyasztja a híreket.

Már aki egyáltalán fogyaszt igazi híreket kínáló sajtót.
A krónikások pedig gazdagabbak lettek számos tapasz-

talattal, és szegényebbek legalább annyi illúzióval. Az 
erdélyi közegben nem úgy működik a sajtó –pláne nem 
a minőségi tartalmat kínáló országos napi sajtó –, mint 
más, boldogabb vidékeken. Igaz, a nyomtatott sajtó az 
interneten ingyen hozzáférhető, gyakran kétes eredetű 
és minőségű tartalmak miatt mindenütt nehéz helyzetben 
van. Ehhez nálunk még a terjesztési nehézségek is hoz-
záadódnak.

Nem biztos, hogy húsz éve ilyen huszadik születésna-
pot kívántunk magunknak, de persze a lényeg az, hogy 
húsz év után ma is mindennap megjelenik a Krónika.

Jó ma is kézbe venni a friss lapszámot. És bízni abban, 
hogy minden körülmény kedvezően alakul, és húsz év 
múlva az akkori krónikások – az olvasókkal együtt – már a 
negyvenedik születésnap megünneplésére készülhetnek.
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Úgy ismerik a Házsongárd zegzu-
gait, mint a tenyerüket, kapával, 
virággal felszerelve vonulnak 
a labirintusszerű sírkertben. 
Ők a kolozsvári magyar iskolák 
diákjai, akik önkéntes alapon 
gondozzák a jeles személyiségek 
nyughelyeit a Házsongárd Alapít-
vány „Őrzeni kincses temetőket” 
pályázata keretében.
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H alottak napja előtti készülődés, 
a kolozsvári Házsongárdi te-
mető bejáratánál sorakoznak a 

krizantémok kisebb-nagyobb csere-
pekben, csokrokban. Veszik is, mint 
a cukrot, hiába az október végi borús 
délután, nagy a jövés-menés a kolozs-
vári panteonban, hozzátartozók érkez-
nek egyre-másra virággal, gyertyával. 
A nemrég felújított Biasini-kripta előtt 
diáksereg gyülekezik kapával, gereb-
lyével, fenyőgallyal, virággal – ők a 
kolozsvári magyar iskolák azon diák-
jai, akik önkéntes alapon gondozzák a 
temetőben nyugvó jeles személyiségek 
sírjait. Irányítójuk Gergelyné Tőkés 
Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány 
elnöke, aki húsz éve kezdett diákokat 
toborozni a kegyeleti munkára. „Egy 
átok rossz osztályom volt a Báthory-
ban, nem tudtam mit kezdeni velük. 
Ezért kihoztam őket kegyeleti munká-
ra, és gyönyörűen dolgoztak: cipelték 
a gazt, kiásták a facsonkokat, kefélték 
az oroszlános síron az oroszlánok fo-
gát, sörényét, levelet írtak a grófnő-
nek. Nagyon lelkesek voltak, így én is 
belelkesedtem. Ez szervesen alakult 
mozgalom, rengeteg tanárkolléga tá-
mogatott, és az iskolaigazgatók is mel-
lém álltak. Hatalmas segítség, mert 
egyedül hiába mennék az iskolákba 
agitálni” – avat be a részletekbe a volt 
fi zikatanár.

„Divatot kell ebből csinálni”
Két éve önkéntes alapon, kis csopor-
tokban zajlik a kegyeleti munka, öt 
belvárosi iskolából – Báthory István 
Gimnázium, Apáczai Csere János Gim-
názium, János Zsigmond Unitárius 
Kollégium (JZSUK), Református Kol-

légium, Brassai Sámuel Gimnázium 
– érkeznek diákcsapatok. „A kis cso-
portok jobban működnek, bízom ben-
ne, hogy ez be fog válni. Az az álmom, 
hogy önfenntartó legyen. A végzősök 
még év közben bevonják a kisebbeket, 
hogy legyen utánpótlás” – mondja az 
irányító. A kegyeleti munkát az Illyés 
Gyulától kölcsönzött „Őrzeni kincses 
temetőket” mottójú pályázat keretében 
a Bethlen Gábor Alap támogatja. A pá-
lyázati pénzből a diákok jutalomban 
részesülnek, de díjazás is van, ugyanis 
az egész évben zajló értékmentésről 
munkanapló készül, melyeket megver-
senyeztetnek. A díjátadót Magyaror-
szág kolozsvári főkonzulátusán tartják, 
idén november 13-án – a részt vevő csa-
patoknak maga a konzul is megköszöni 
a munkát. A mozgalom hatékony volta 
mások fi gyelmét is felkeltette, Szilágyi 
Mátyás, Magyarország volt kolozsvári 
főkonzulja Kárpátalján is meghono-
sítaná, így Gergelyné Tőkés Erzsébet 
nemrég Beregszászon ismertette ennek 
lényegét. „Divatot kell csinálni ebből, 
mert a fi atalság nagyon fogékony arra, 
hogy gondozza az ősök hagyatékát” 
– mondja a Házsongárd Alapítvány 
elnöke. A diákok a kiemelkedő sze-
mélyiségek sírjait vagy a művészileg 
értékes síremlékeket, kriptákat tartják 
rendben. „Ők döntik el, hogy melyiket 
szeretnék, én csak tanácsot adok. Mi 
hivatalosan is gondoztatjuk a sírokat, 
így nem kell sérvet kapjanak. Néha 
ránéznek, egy kis locsolás-gyomlálás, 
mikor mi adódik, és mire indítja őket a 
lélek. Fontos, hogy hatékony és vágyott 
munka legyen, maguktól, szívesen 
jöjjenek” – foglalja össze a mozgalom 
lényegét Gergelyné Tőkés Erzsébet. 
Ilyenkor ősszel különösen sok a munka 
a lehulló falevelek miatt, és épp halot-
tak napjára készülnek: minden jeles 
személyiség sírhelyét letakarítják, kerül 
rá fenyőgally, virág. „Egy kisbusznyi 
fenyőágat kaptunk ajándékba egy vál-
lalkozótól, felszabtuk, így könnyebben 
szét lehet hordani. Tettek közé virágot 
is, de csokrokat is csináltuk, legalább 
50-et. És a pályázati pénzből cserepes 
virágot is vásároltunk a kiemelkedő 
személyiségek sírjára” – magyarázza 
Gergelyné Tőkés Erzsébet.

Lázár Emánuel és csapata, Bálint, 
Aletta, Bence és Dani a Báthoryból 
érkezett, tavaly ők voltak az első dí-

jasok. Az utolsó hónapban kétszer is 
kijöttek hetente letakarítani a sírokat, 
melyeket maguk választottak. „Már 
tudjuk, hogy melyik sír hol található, 
hol kell betérni. Jó itt lenni, mert nem 
úgy kell elképzelni, hogy síri csendben 
dolgozunk. Beszélgetni szoktunk, és 
nagyon jó a hangulat” – mondja Emá-
nuel. Mitu Maximilian és csapattársai 
az Apáczaiból érkeztek, tizenegyedi-
kesek. „Apáczai Csere Jánosnak, isko-
lánk névadójának a sírját vállaltuk el 
elsőként. De Misztótfalusi Kis Miklósét 
is mi gondozzuk. A nyáron is jöttünk, 
de az őszi takarítás hosszasabb. Ilyen-
kor több és nehezebb a munka, de 
örömmel végeztük” – mondják meg-
győzően.

Ki sem látszott a bozótból a sír 
Kiss Gellért Zsolt és csapattársai a Re-
formátus Kollégiumból jönnek a sír-
kertbe. „Olyan gyakran jövünk, ami-
lyen gyakran csak tudunk. Volt hét, 
hogy kétszer-háromszor is kijöttünk. 
Nyolc sírt gondozunk állandóan, és 
még vagy tizet időnként. Ezek közül 
többen a kollégium volt tanára nyug-
szik, vagy egykori református püs-
pökök, egyházi emberek” – meséli 
Gellért. De Reményik Sándor költő 
vagy a zsoltárfordító Szenczi Molnár 
Albert sírhelyét is ők ápolják, utób-
bit tavaly újították fel, újrafaragták, 
-festették a Kós Károly által tervezett, 
de tönkrement síremléket. Legérde-
kesebb felfedezésük egy katolikus 
személyiség, Imbéry János sírja. 
„Azért különleges, mert mi találtuk 
meg, ki sem látszott a bozótból. Egy 
szemétdomb volt, mielőtt rendbe tet-
tük. Erre büszkék vagyunk, talán ez 
a kedvencünk” – mondja Gellért, mi-
közben mutatja a gondosan kitisztí-
tott sírhelyet, melyen a lányok épp a 
virágokat helyezik el. Hasonlóan nyi-
latkozik a JZSUK-t képviselő Lakatos 
Péter és Vremir Gábor is. A 8 fős csa-
patot 11. és 12. osztályosok alkotják, 
főleg egykori unitárius püspökök és 
kollégiumi tanárok sírjait ápolják. 
„Nem úgy tekintünk rá, mint egy ver-
senyre, inkább önkéntes foglalkozás. 
Csak jöttünk, dolgoztunk, és írtuk a 
munkanaplót. Mert jó ezt csinálni. 
Nem azért csináljuk, hogy nyerjünk” 
– foglalják össze Gábor a kegyeleti 
munka lényegét.

ÖNKÉNTES ALAPON GONDOZZÁK A HÁZSONGÁRDBAN A SÍROKAT A KOLOZSVÁRI DIÁKOK

Őrzik a temető kincseit 

A Református Kollégium csapatának tagjai az általuk „felfedezett” sírt, Imbéry János nyughelyét rendezgetik
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Autót rongált meg a medve Bálványoson
Gépkocsit rongált meg egy medve csütörtökre virradó-
an Bálványoson. Daragus Attila torjai polgármester la-
punknak azt mondta, nem ez az első eset, hogy autókat 
„szednek szét” a medvék, előfordult, hogy egyetlen éj-
szaka alatt hat autót is összetörtek. „Ha a csomagtartó 
üres, de korábban élelmet szállítottak, a medve akkor 
is megérzi a szagot, és addig karmolja, míg szétszedi a 
gépkocsit. Előfordult, hogy az oldalajtókat is felfeszí-
tette, betörte az ablakot” – részletezte a polgármester. 
Rámutatott, a kárt csak teljes körű CASCO-biztosítással 
térítik meg, különben a tulajdonos marad a kárral. Bál-
ványoson egyébként mindennaposak a medvekárok, 
rendszeresen betörnek a nagyvadak a hétvégi házakba 
élelem után kutatva.




