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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
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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
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a létjogosultságát – ha úgy tetszik kö-
zösségi kisugárzását – megtapasztalhat-
tam,amikorBéla,mintazEMKEGyör-
kösMányiAlbertEmlékházprogramjai-
nakkitartólátogatója,deugyanakkorlel-
kes és nélkülözhetetlen önkéntese is, az
intézményszámtalanmegjavításraszoru-
ló, vagy éppen fejlesztést igénylő gond-
ját-bajátebbenaműhelybenoldottameg.
SzámomraNagy Bélaazelmúltmásfél

évtizedbenvált a gyerekkori jó ismerős-
bőlbaráttá–hanemveszedtolakodásnak
részemről ezt a megjegyzést.A közmű-
velődésirántielkötelezettséghozottmin-
ketközelebbegymáshoz.Hiszezidőalatt
Bélacsendesenésnyomulásnélkül,deje-
lentősszemélyiségelettakolozsváriköz-
művelődésiéletnek.Nemcsak látogatója,
deszerényenalakítójaisannak.Haddka-
jánkodjakegykicsit: talán jót tettnekia
nyugdíjazás,hiszúgylátom,életénekeb-
bena státusábanazaddig lappangósok-
oldalúsága kinyílt, kiteljesedett. Először,
mint a kultúra iránt érdeklődőnyugdíjas
értelmiségi jelent meg évekkel ezelőtt a
GyörkösMányiAlbertEmlékház, aKo-
lozsvár Társaság, az Evangélikus Egy-
házReményikSándorGalériája,aMiner-
vaKulturálisEgyesület,aKelemenLajos
MűemlékvédőTársaság, a StarsGaléria,
és sorolhatnám még, hogy hány meg hány 
közművelődési intézményünk rendezvé-
nyén.Később,mintmárszóltamróla,re-
mekműszaki érzékét kamatoztatva, nél-
külözhetetlen önkéntese lett a Györkös
Emlékháznak, s tudom, hogy e remek
közművelődésiszíntérnek,aholmostva-
gyunk,aStarsGaléria létrehozásábanés
jelenlegiműködtetésében is jelentőssze-
repetvállalt ésvállal.Aztánpróbára tet-
te a képzőművészet iránti érzékenységét
is.Azelmúltesztendőkbenakalotaszegi
BokrétaKulturálisEgyesületáltalévente

szervezett zsoboki fafaragó táborban ta-
nulta meg, hogyan lehet vésővel csodá-
latos népi mintákat bodorítani egy szál
deszkára, vagy ugyancsak Zsobokon, de
már a Képzőművészeti Alkotótáborban
fejlesztette tovább a linómetszet készíté-
sének fortélyait. 2005-től fafaragásaival
jelenvanaBokrétaKulturálisEgyesület
által szervezett közös kiállításokon, pél-
dául 2005-ben a kolozsvári Evangélikus
EgyházReményikSándorPincegalériájá-
ban,vagy2014-benaMinervaKulturális
Egyesületáltalszervezettkalotaszegitár-
laton.2015-benmárazsobokiKépzőmű-
vészetiAlkotótábor tárlatán láthatjuk li-
nómetszeteit,grafikáit,ésmostittaStars
Pincegalériamaestemegnyílóközöskép-
zőművészeti kiállításán. Az újságolvasó
kolozsváriak pedig gyakran találkozhat-
tak Nagy Béla nevével a lap hasábjain,
deimmárminthelytörténésszel.Csakné-
hányatemlítekazírásaiközül:aFizetek,
Főúr!-banalegendáskolozsvárifőpincér
ésszállodatulajdonos,Nagy Gáboréletút-
játdolgoztafel.Igen,arrólaNagyGábor-
rólszólezazírás,akinekazegykoriTa-
nyájánjöttlétreaTelep,közösgyerekko-
runkegykori színtere.Vagya főtériMá-
tyás-szoborcsoportról szóló írása, mely-
nekcímeA leleplezéstőlazátadásig.De
megírtaaközpontiSzamos-hídnégysar-
kánállócsodálatosépületek történetét is
KolozsváripalotákaSzamos-hídoninnen
éstúlcímmel.Nemzetiszalonakolozsvá-
ri redutbancímmelpedigazegykorpol-
gáriasodóvárosnak egy érdekes életkép-
ételevenítettefel.Aztánírtéselőadástis
tartott a Györkös Mányi Albert Emlék-
házban a múlt század fordulóján élt, és
Kolozsváronalkotottörményszármazású
íróról, Petelei Istvánról.
Nagy Béla helytörténeti búvárkodása-

inak talán legizgalmasabb eredményei
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a nagy erdélyi költőóriásunk, Reményik 
Sándor felmenőinek kutatásához kötő-
dik.AziméntelhangzottDobsinátólKo-
lozsvárig című előadása is ezt igazolja.
De szeretném felhívni a figyelmetNagy
BélaSzabadságnapilapunkbanmegjelent
egyikírásárais,melynekcímeKolozsvár
elsőoklevelesépítészmérnöke:Reményik
Károly.A nagy költőnek méltánytalanul
elfeledettmérnökédesapjárólszólezata-
nulmány,akiaboldogbékeidőkben,a19–
20.századokfordulójánjelentősenhozzá-
járultazegyrejobbanpolgáriasodóváros-
unk építészeti arculatának a kialakításá-
hoz.NagyBélaképzőművészetialkotásai
is gyakran a Reményik-kultuszból ihle-
tődnek.Példáulaköltőfábafaragottkép-
másánakplakettje,vagyazegykoriDonát
útiReményik-villatornyosépületéről,il-
letveaköltőAtoronycíműversébőlins-
pirálódottlinómetszetek.
AReményikSándorMűvészstúdióAla-

pítvány és az EMKE Reményik Sándor
Díjaaz idén isméltóhelyrekerült.Hisz
NagyBélaazalapítványmegalakulásaóta
lelkestámogatójaennekazegyrejelentő-
sebbkolozsvárikulturális intézménynek.
Nemcsakakiállításrakerülőképzőművé-
szeti alkotásaival, de jóműszaki érzéké-
nek köszönhetően az alapítványnak he-
lyet adó pincegaléria létrehozásában és

működtetésében is felbecsülhetetlen ér-
tékű munkát végez. Miközben elkötele-
zett kutatója a kincses városunkban va-
lamikoréltnagyköltőnk,ReményikSán-
dorszellemiörökségének.Megtiszteltetés
számomra,hogyamikormostadíjatátve-
szed,énméltathatomnagyonértékesköz-
művelődésimunkásságodat.Gratuláloka
kitüntetéshez!

(Elhangzott 2016 november 25-én a ko-
lozsvári Stars Galériában)

Forrás: Művelődés: Címlap »LXIX. év-
folyam - 2016» 2016 erdélyi díjazottjai»

(Bálintné Kovács Júlia munkatársunk 
kérdéséreNagyBélaazörménygyökerei-
revonatkozóanígynyilatkozott:
„Örmény gyökereim anyai (anyám le-

ánykorineve:Kristóf Margit)részrőlva-
lók.Anyainagyanyámanyja,tehátazén
dédnagyanyámKovrig leány volt, Kovrig 
Annánakhívták.Anyainagyapám,Kristóf
Jánosörményszármazásakétséges.Aző
apja Kristóf Simon (dédnagyapám) foga-
dottgyemekvolt,aszinténKristófJános
nevű szamosújvári örmény üknagyapám
iratta a nevére. Kristóf Simon felesége
(dédnagyanyám) úgy tudom, hogy Len-
gyel leányvolt,deeztsemtudombizto-
san.Annyi biztos, hogy anyai dédnagy-
anyámörményszármazasúvolt.”

Egynőbemegyazöldségeshezéskérkétkiló
szőlőt.
–Aférjemnekviszem,tudja,nagyonszereti.

Nemtartalmazsemmimérgezőanyagot?
–Nemasszonyom,aztapatikusnálvehetrá.

Anőkolyanok,mintabor.Fiatalonfinomak,vadítóak,aztánakorelőrehaladtával
egyretestesebbeklesznek,végülmegsavanyodnakésfejfájástokoznak.

Pistikehazamegyazévzáróról,meg-
kérdeziazanyja:-Milyenlettabizo-
nyítványod?–Katonás!
–Azmegmilyen?
–Egy-kettő!Egy-kettő!Egy-kettő!

Humor… Humor… Humor…


