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ráadásul nem csak az idősebb 
udvarhelyi generáció őrzi az em-
léküket. Beke György 1997-ben, a 
Pannon Tükörben például többek 
között ezt írta:

„Házuk Székelyudvarhely váro-
sában az irodalom, a művészetek, 
és így a nemzeti gondok otthona. 
Mondhatnék »irodalmi szalont«, 
mint az erdélyi magyar irodalmi 
lexikon, de talán nem ez illik. 
Móricz Zsigmond vagy Németh 
László nem azért lépte át Bakk 
Elekék küszöbét, hogy elköltse a 
székely vacsorát, megigya az ízes 
küküllői bort – persze, ez is ve-
lejárt a vendégeskedéssel –, ők a 
gondok számtartóit keresték meg 
mindenütt, még inkább a cselek-
vés embereit. Zsögödi Nagy Imre, 
a festő sem pusztán jó hangulatú 

beszélgetésre tért be hozzájuk. 
Tamási Áron számára pedig olyan 
volt a házuk, mint oltalmazó ki-
kötő, tengeri vihar nyugtalan ha-
jójának. Farkaslakát, a szülőfalut 
soha nem ejtette ki székelyföldi 
útirányából, de az otthoni látoga-
tás, a falu életében való megmerít-
kezés után friss élményekkel, fájó 
gondokkal Bakk Elekéknél kopog-
tatott Székelyudvarhelyen.”

Dr. Bakk Elek 1899-ben szüle-
tett Felsőboldogfalván, a Refor-
mátus Kollégium eminens tanu-
lója volt, majd az orvosi egyetem 
budapesti elvégzése után Buka-
restbe került: a harmincas évek-
ben nagy szerepe volt a román 
főváros magyarságának kulturá-
lis életében. Észak-Erdély vissza-
csatolása után, 1940 őszén a bel-
gyógyász főorvos hazaköltözött 
Székelyudvarhelyre, ahol meg-
ismerkedett a húszéves gyakor-
nok orvosnővel, a magyarországi 
Székkutasról származó Takács 
Sárával. 1942-ben házasodtak 
össze, két lányuk született, a ma 
Marosvásárhelyen élő nyugalma-
zott orvos, Éva és a Kolozsváron 
zenepedagógusként és szakíró-
ként ismert László-Bakk Anikó. 
Bakk Elek nemcsak ismert orvos 
volt, hanem tudományos szakíró 
is, hiszen rengeteg ismeretter-
jesztő cikke jelent meg korabeli 
lapokban, az ő nevéhez fűződik 
a szejkefürdői mofetta kiépítése, 
de tervei között volt az udvarhelyi 
gyógyfürdő létrehozása is. 1972-
ben hunyt el, a város 2003-ban 
Pro Urbe-díjjal tüntette ki. Alkal-
mam volt hallani Kányádi Sán-
dort, aki 2011-ben, egy székely-
udvarhelyi közönségtalálkozón 
megjegyezte, hogy „egy szobrot 
talán Bakk Elek is megérdemelne 
ebben a városban”.

„Ne menjen el, doktor néni...”

A tíz éve elhunyt Dr. Bakk Takács 
Sára életútja több szempontból is 
nagyon különleges. 1922. január 
31-én született a Békéscsaba és 
Hódmezővásárhely közötti Szék-
kutason, a „parasztapostolnak” 
is hívott Gregus Máté unokája 
volt – nagyapjának visszaemlé-
kezéseit az említett kötetében kö-
zölte. Sára Hódmezővásárhelyen 
érettségizett, az orvosi egyetemet 
Szegeden kezdte el, majd 1949. jú-
nius 30-án, sok-sok viszontagság 
után Marosvásárhelyen, a Bolyai 
Egyetemen avatták doktorrá, köz-
vetlenül annak megszűnése előtt. 
Fül-orr-gégész és sebészorvos volt 
a székelyudvarhelyi kórházban, 

egészen 1977-es nyugdíjba vonu-
lásáig.

Férje halála után, 1972-ben azt 
tervezte, hogy visszaköltözik szü-
lőföldjére, az Alföldre. Ezt végül 
nem tette meg, akkoriban ugyan-
is egy betege szájából elhangzott 
egy számára fontos mondat: „Ne 
menjen el, doktor néni, maga 
nekünk egy kicsi Magyarország.” 
Ez marasztalta. És úgy maradt 
itt, hogy a hetvenes-nyolcvanas 
években, azokban a nehéz évti-
zedekben alföldi konoksága, aka-
ratossága sarkallta a székelyud-
varhelyiek között olyan tettekre, 
amikért a város kultúrakedvelő 
közössége ma is hálás lehet. Azo-

kat a dolgokat ugyanis, amelyeket 
az akkori nehéz idők ellenére az 
orvosnő „kihozott a rendszerből”, 
talán évtizedek múltán is emle-
getni fogjuk.

Traktorokkal a Hargitáról

Bakk Takács Sára volt jó három 
évtizedig a több mint százéves 
Székely Dalegylet zászlóanyája. 
A dalegylet százéves évforduló-
jára elkészült híres dombormű, 
a Ballada is részben neki köszön-
hető, hiszen Szervátiusz Jenő 
szobrászművész a Bakk család 
házának udvarán pillantotta meg 
a két vastag juharfadeszkát, azt 
fogatta össze vaspánttal, majd fa-
ragta bele a ma a Művelődési Ház 
legfőbb ékességének számító, le-
nyűgöző alkotását 1968–69-ben. 
A művész fába faragott munkái 
közül ez a legmonumentálisabb, 
a legnagyobb kőbe faragott 
műve pedig a farkaslaki Tamási 
Áron-emlékmű, amit fi ával, Ti-
borral ketten alkottak meg a het-
venes évek elején.

Az író temetésének megszerve-
zése, illetve az emlékmű elkészí-
tése is az orvosnő nevéhez fűző-
dik: a síremlék megvalósításának 
hosszú fejezetet szentel könyvé-
ben Bakk Takács Sára, ugyanis az 
Úrasztal kövét ő hozatta le trakto-
rokkal a Hargitáról. „Tamási Áron 
adósom nem maradt. A havas 
azon részén, ahonnan az Úrasztal 
kövét elhoztam, forrás fakadt, van 
jó ivóvíz. Elmentem megnézni a 
múlt évben a helyet és a forrást, 
23 évvel a kő elhozatala után. 
Csodálkoztam most öregen vala-
mikori erős mivoltomon. Hogy is 
voltam képes mindezeket meg-
tenni, mikor sziklát és patakot ak-

kor láttam először, mikor Atyám 
Hargitáját eljöttem megnézni 20 
éves koromban. A forrás melletti 
sziklába vésve: Doktorné Forrása 
(a havasi nép elnevezése)” – írja 
Bakkné visszaemlékezéseiben.   

A Bakk-házaspár síremléke a 
székelyudvarhelyi belvárosi refor-
mátus temetőkert felső részében 
áll – ahogy a házuk is néhány 
lépésre, úgy sírjuk is alig néhány 
méterre van a Csanády család sír-

kertjétől. Régi családok, emberek, 
személyek pihennek itt, akiknek 
egykori tevékenysége folytán ta-
lán ma jobban, szebben és ma-
gyarabbul élhetünk idehaza, mint 
valahol másutt.

(A fotókat Biró István fényké-
pész, dr. Bakk Takács Sára unoká-
ja bocsátotta rendelkezésünkre.)
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A Marosvásárhelyi Könyvvásáron 
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Az író temetésének meg-
szervezése, illetve a 
Tamási-emlékmű elkészí-
tése is az orvosnő nevé-
hez fűződik: az Úrasztal 
kövét Bakk Takács Sára 
hozatta le traktorokkal a 
Hargitáról.
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FELVÉTELI 2020
Alapképzések Tandíj men- 

tes helyek
Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 171835
Szociológia 152035
Menedzsment 304575
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási 
egységek gazdaságtana 

303060

Bank és pénzügyek 272350
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 251035
Német nyelv és irodalom 162137
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és 
irodalom

252449

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és 
irodalom

232447

Képzőművészet 231235
Zene 101020
Magánének** 101020
Gépészmérnök* 60060
Vidékfejlesztési agrármérnök* 40040
Mezőgazdasági mérnök* 40040

Mesteri képzések Tandíj men- 
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Fordító tolmács 72330
Többnyelvűség és multikulturalitás

Zeneművészet a jelenkorban

141630

51520
Vizuális kommunikáció 102030
Európai szociálpolitikák 111930
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje

202040

Idegenforgalmi gazdálkodás 1020 30
*A Debreceni Egyetem kihelyezett szakjai
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Tamási Áron sírjánál 
az író születésének 
százéves évfordulóján

A százmázsás, trachit Úrasztala-kövének 
dőlve – ebből lett a Tamási síremlék




