
Ma a fi a Kolozsváron él, az egye-
temen tanít magyar diákokat, és 
magyar családja van. Őt az édes-
anyja mentette meg, de az ilyen 
példa ritka, mint a fehér holló. A ro-
mán–magyar vegyesházasságból
származó gyermeket eleve orto-
doxnak keresztelik, onnantól fog-
va pedig egyértelmű, mivé válik.

Nagyenyeden az unitárius gyü-
lekezet a legkisebb. Milyen az 
együttműködés a református és a 
katolikus közösségekkel?

Nagyon jó! A közösségi rendez-
vényeket összefogással hozzuk tető 
alá. Ebbe most beleszólt a pandé-
mia, de például tavaly januárban 
még közösen emlékeztünk meg az 
1849 januárjában Axente Sever és 
Simion Prodan pópák vezetésével 
legyilkolt mintegy ezer nagyenyedi 
magyarról. Ez a tragikus esemény 
a rendszerváltás óta minden évben 

közös istentiszteletre hívja Nagy-
enyed magyarságát, ilyenkor ko-
szorúzzuk meg az emléktáblát. A 
megemlékezésekre rendszerint el-
jön a román polgármester is. Több-
ször beszélgettünk vele erről a szo-
morú történetről. Nyilván a román 
utókor számára is ez kényelmetlen 
esemény. Gesztusértékűnek tar-
tom, hogy közösségi gyászunkban 
ma már ők is osztoznak. Tudják, 
hogy erre a szörnyű történetre 
172 év után sincs magyarázat. De 
nemcsak gyászban, hanem más 
közösségi rendezvényeken is ta-
lálkozik a nagyenyedi magyarság. 
Igaz, sokkal kisebb lelkesedéssel, 
mint például 40–50 évvel ezelőtt, 
amikor egy-egy előadásra akkora 
tömeg gyűlt össze, hogy nem fér-
tünk el a teremben.

Ön régi lelkészi család sarja. 
Mennyire volt természetes, hogy 
édesapja példáját követve a het-
venes években a teológiára irat-
kozik?

Történész és levéltáros fi am ép-
pen most dolgozik a Sándor-csa-
ládfa összeállításán. Bizonyosan 
tudjuk, hogy az 1600 évektől 11 
lelkész élt az családban, az első az 
1600-as években szolgált. Érdekes 
módon azonban többen úgy kerül-
tek erre a pályára, hogy eredetileg 
mást akartak. Édesapám orvosnak 
készült, de a két világháború között 
heten voltak testvérek, és egy szé-
kelyföldi faluban nehéz lett volna 
előteremteni az iskoláztatás költsé-
geit, így a teológia mellett döntött. 
Én biológus szerettem volna lenni. 
Gyerekkorom óta a növény- és ál-
latvilág megszállottja vagyok: ma 
is úgy ismerem az élőlények latin 

neveit, mint egy hivatásos szakem-
ber. Amikor 1974-ben felvételizni 
készültem, szóltak, hogy esélyem 
sincs. Édesapámat fi gyelte a Sze-
kuritáté az 1956-os események mi-
att, vastag dosszié készült rólunk. 
A katonaságban az egyik tisztem 
elmondta, hogy mit írnak rólunk, 
úgyhogy esélytelen lett volna a 
teológián kívül más szakra iratkoz-
ni. Mivel fejből ismertem a bibliai 
történeteket és az énekeskönyvet, 

a teológiára való felvételi könnyen 
ment. Hamar megszerettem a papi 
hivatást, annak ellenére, hogy a 
kommunista rendszer titkosszol-
gálata nemcsak az apám, hanem 
az én lépéseimet is fi gyelte. Ha ma-
gyarországi vendég érkezett, más-
nap mindig behívattak a Szekuri-
tátéra faggatni. Még belegondolni 
is szörnyű a kommunista rendszer 
működésébe, nemhogy évtizede-
kig átélje az ember…

Mire emlékezik legszívesebben 
ebből a 38 évnyi nagyenyedi szol-
gálatából?

Lelkészi beiktatómon Pál apos-
tol szavaival fogalmaztam meg 
célkitűzéseimet: arra törekszem, 
hogy a lelkiismeretem tiszta le-

gyen Isten és ember előtt. Úgy 
érzem, ez teljesült, és ezért hálás 
vagyok. Sok mindent építettünk a 
gyülekezetben – többek között a 
16. században Nagyenyeden szü-
letett Enyedi György püspök tiszte-
letére egy tanácstermet és kopjafát 
avattunk –, de legszívesebben az 
évi rendszerességgel megejtett 
családlátogatásokra emlékszem. 
38 év alatt ezek csak kétszer ma-

radtak el: 1990-ben, amikor súlyos 
beteg voltam, és tavaly a pandémia 
idején. Ez nehéz műfaj a lelkészek 
számára, én mégis nagy szeretettel 
vállaltam, mert ilyenkor lehet lelki-
leg igazán közel kerülni a gyüleke-
zet tagjaihoz. Nem minden család-
ban sikerült, de a többség szívesen 
fogadott. A gyülekezetépítés egyik 
igen fontos momentuma volt ez 
Nagyenyeden is.
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Az unitárius templom tornya

E
lőbb idegen katonaba-
kancsok csattogására, 
fegyverek zajára ébredt 
a város. Identitása buk-
fencet vetett, ismeretle-

nektől lettek tele az utcák. Aztán 
eljött a gyűlölettől szított rombolás 
ideje. Most pedig ránk köszönt az 
esztelen építés korszaka. Ami kö-
zös bennük: az átalakulás. Nem a 
jó irányba…

Megannyi viszály között próbál 
talpon maradni a több évszázados, 
történelemtől átitatott Kolozsvár. 
Miután leáldozott Funar csillaga, 
és több mint egy évtized után úgy 
gondoltuk, véget ért egy remélhe-
tőleg soha vissza nem térő, borzal-
mas sovinizmussal jellemezhető 
„lobogós korszak”, úgy tűnik, a 
jelenlegi városvezetés immár az 
összlakosság ellen indít támadást. 
Az egykori PUNR-s, majd nagy-ro-
mániás polgármester piros-sár-
ga-kékbe öltöztetett mániái kismis-
kák voltak amellett, ami az utóbbi 
időben történik az egykori kincses 
városban.

Funar „csak” Mátyás királyunk 
szobrát akarta elköltöztetni, eltün-
tetni, hogy nyoma se maradjon a 
magyarok büszkeségének. Boc és 

csapata sokkal rafi náltabb mód-
szerekkel dolgozik: szinte észrevét-
lenül, csendben bontogatja mind-
azt, ami a múlt. Egy kicsit innen, 
egy kicsit onnan törölnek, amíg rá-
döbbenünk: egész utcákat rombol-
nak le, és a földből többemeletes 
tömbházak nőnek ki. Esztétikailag 
igénytelenek, olykor teljesen lehe-
tetlen helyeken, kisebb épületek-
re rátelepedve, néhol járda és út 
nélkül teremnek a semmiből, aho-
gyan valaki fejéből éppen kipattan 
az ötlet. Miközben a csapból is az 
folyik, hogy mennyire nagyszerű 
ebben a városban élni, az igazság 
az, hogy Kolozsvár túlzsúfolt, le-
vegője szennyezett, összevissza 
építkeznek, és immár a városháza 
propagandagépezete („élhető vá-

ros” és egyéb bla-bla) sem tudja 
elfedni a valóságot. Az ingatlan-
maffi  a egész utcákra, negyedekre 
rátette a kezét. Ha egy környéket 
kiszemelnek maguknak, ott kő kö-
vön nem marad.   

Akkora pofoncsapás azonban 
rég nem érte Kolozsvárt és lakosait, 
mint amit mostanában kapott. Bár 
évek óta botrány övezi, a napok-
ban valósággal elárasztotta a kö-
zösségi médiát a kolozsvári Petőfi  
(Avram Iancu) utcai szálloda képe: 
a szomszédos egyszintes épületek 
fölé magasodó betonmonstrum – 
amelyet a kolozsváriak csak „ko-
porsóként” vagy „űrlényként” em-
legetnek – az utca teljes arculatát 
elrontja, és a középkori várfalat is 
takarja. A várfaltól alig egy méterre 

épülő szálloda állítólag ötszintes 
lesz, valósággal „rátelepszik” a 
környezetére, a 18–19. században 
épült földszintes-egyszintes mű-
emlékházakra. Ezáltal megváltozik 
az egész Petőfi  utca képe, és mivel 
ez az építkezés precedenst teremt-
het, elképzelhető, hogy további 
hasonló szörnyszülöttek árasztják 
el a történelmi utcát. Hogy a be-
fektetőknek miként sikerült meg-
szerezniük az engedélyeket, mai 
napig talány. Tény, hogy évekkel 
ezelőtt az illetékesek kiadták az ur-
banisztikai engedélyt, az újdonsült 
tulajdonos – egy börtönéveit töltő 
Ghișe nevű szebeni „üzletember” 
– még a bontási időpont előtt ledó-
zeroltatta a régi ingatlant, mielőtt a 
területi műemlékvédelmi bizottság 
kezdeményezhette volna az épület 
műemlékké való nyilvánítását. Az 
egykori Nemes–Bethlen-kúria fü-
vészkertjében álló japánakácokat 
és kőrisfákat a helyi természetvé-
delmi hivatal engedélyére hivat-
kozva kivágták. Senkit sem érde-
kelt, hogy a 18. század végén épült 
ház udvarát képző kertbe egykor 
Európa minden régiójából hoztak 
fákat, amely a Mikó-kerti füvész-
kert előtt nemcsak Kolozsvár, de 
Erdély egyik legkorábbi botanikus 
kertjeként szolgált. E fák túléltek 
két századváltást és egy ezredfor-
dulót, világháborúkat, de nem 
tudtak ellenállni a barbarizmus-
nak. Csupán a civilek (magyarok 
és románok egyaránt) emelték fel 

a szavukat akkor, amikor a befek-
tető lebontotta a régi ingatlant és 
letarolta az egykori füvészkertből 
még megmaradt fákat. És szintén 
ők tiltakoztak (egyes sajtótermé-
kek képviselőivel együtt), amikor 
a középkori várfal részlete és az 
azzal párhuzamosan futó alagút 
bukkant elő az építés során, de a 
befektető még csak a közelbe sem 
engedte a régészeket. Pedig a felfe-
dezés kötelezővé tette volna a terü-
let régészeti feltárását, leletmente-
sítését. A szomszédok többször is 
követelték Emil Boc polgármester-
től, lépjen közbe. A sajtó is rend-
szeresen írt a befektetés mögött 
álló különös érdekekről, de min-
den tiltakozás süket fülekre talált. 
A városvezetés mentegetőzik, Boc 
Bukarestet, az építészek az inkom-
petens polgármesteri hivatalt okol-
ják a Kolozsvár szívében felhúzott, 
gigantikus koporsóra emlékeztető 
épület felépítése miatt. 

Az új „építők” többségének 
köze sincs Kolozsvárhoz. Aho-
gyan a városvezetésnek sincs sok. 
Kéz a kézben tüntetik el mindazt, 
amivel a város a „kincses” jelzőt 
kiérdemelte. Amit még a kommu-
nisták sem mertek megtenni, azt 
gond nélkül elvégzik a demokrá-
ciában a kétes hírű újgazdagok, 
akiknek egyetlen istenük a pénz. 
Hazug eszmék mögé bújva rom-
bolnak és építenek. Még néhány 
év, és vigyorogva elmondhatják: 
bevégeztetett…

A város sokadik elfoglalása

Nánó Csaba
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A „koporsó” déli ablakai a Házsongárdi temetőre néznek majd

Enyedi György püspök emlékét idéző kopjafa a templomkertben

→ Legszívesebben az 
évi rendszerességgel 
megejtett családláto-
gatásokra emlékszem. 
38 év alatt ezek csak 
kétszer maradtak el: 
1990-ben, amikor súlyos 
beteg voltam, és tavaly a 
pandémia idején. 
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