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furcsa leírni,hogyazelmúltévszázadról
van szó– a technikai ismereteit felhasz-
nálva, sokszor segített kollegáinak a ra-
koncátlankodó motorbiciklik és Traban-
tok újraélesztésében. Hogy mekkora se-
gítségvoltezabbanazidőben,csakazok
tudják,akiknemértették,miértnemakar
működnijárgányuk.DeamintBélakezé-
veltalálkoztak,azonnalvidámanműköd-
nikezdtek.Anyíltszívű,csendesésegye-
nes tanárember, a mindig segíteni kész

kollegaésjóbarátmasempihen.Nyug-
díjaséveittölti–egykoridiákjainak,kol-
legáinakésaváros lakóinaktiszteleteés
szeretete veszi  körül.Az érettségi talál-
kozókonmegjelenvemozgásaésszellemi
frissességepéldaarra,hogysportolniér-
demes.Szeretettelkívánunknekitovábbi
szépnyugdíjaséveket.

Schmidt Sándor tanár 
(Forrás: Erdőszentgyörgyi FIGYELŐ 

163. szám 2016. november-december)

Sztojka Tamás 
(Kászon-altíz, 1951. janu-
ár 2.)erdélyimagyarorvos,
helytörténész.
Csíkszeredában érettségizett (1971);

egészségügyi technikumot Székelyudvar-
helyen végzett, majd Marosvásárhelyen,
szerzettorvosidiplomát(1977).Azótaszü-
lőfalujábankörzetiorvos.

Bálintné Kovács Júlia
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel

ElsőhelytörténetiírásaiaKorunkban je-
lentek meg 1980-ban; a Korunk Sors és 
emlékezet c. pályázatán elsővilágháborús 
visszaemlékezésekbőlösszeállítottmunká-
jávalnyertdíjat(1983).Afolyóirat1982-es

Kászoni örmények 1899 ben. Az első sorban a sötét ruhás kislány 
Kazatsay Matild, a későbbi Weisz Mór felesége

A Füzetek 2016. január
februáriszámában(52-53.
oldal)  „Fejfák, sírkövek
emlékezete” címmel jelent 
meg Sztojka Tamás írá-
sa, amelyet a kolozsváron 
megjelenő Korunk folyó-
irat1982-esszámábólvet-
tem át.
AkkornemmutattamŐt

be, halogattam ezt, pedig
fontos fényképet is kül-
dött a kászonaltizi örmé-
nyekről. (Egyikhobbijaa
régifényképekgyűjtése).
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Évkönyvében  Sírkövek emlékezete, az 
1986/87-esÉvkönyvbenKászon demográ-
fiájacíműtanulmányávalszerepelt.Mint-
egy félszáz hangkazettán gyűjtötte össze
falujaidősembereinekvisszaemlékezéseit.

Források: Romániai magyar irodalmi lexi-
kon: Szépirodalom, közírás, tudományos iro-
dalom, művelődés V. (S–Zs). Főszerk. Dávid 
Gyula. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Ko-
lozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2010.
Tegnap újra hagyományos levelet ho-

zottapostás:

KedvesJúlia!
Nagyonszépenköszönöm,hogyküldine-
künkrendszeresenazörményfolyóiratot.

Minden betűjét elolvassuk. Nagy öröm-
mel olvastuk legutóbb a cikket, amely
Száva János ortopéd professzorÚrról is
megemlékezett. Egyetemista koromban,
Marosvásárhelyen volt szerencsém az
előadásait hallgatni, és egy alkalommal,
azthiszem1976-ban,egyműtétenissegí-
tettem, kampóztam. 
Nehézgerincműtétvolt,emlékszem.A

professzor Úr verejtékezett, és egyszer-
kétszer az én vállamban törölte le hom-
lokát, mivel alacsonyabb termetű ember
voltmintén...Mimégilyenemberekkö-
zelébenislehettünkannakidején.
SokszeretettelSztojkaTamáscsaládorvos

2018.08.09

„1909. jún. 22. Dr. Karácso-
nyi János kanonok, Nagy-
várad”. 1889 től a nagyvá-
radi Hittudományi Főiskola
egyháztörténet és egyházjog, 
1904-tőlabudapestiPázmány
PéterTudományegyetemhittu-
dományikaránaktanára.1896-
ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1904-ben
rendestagja.1905-tőlnagyvá-
radi kanonok káptalani nagy-
prépost. 1916-tól  vováriadi
címzetes püspök. Történel-
mi kutatások miatt járhatott Kolozsvá-
ron. Erre utal, hogy Kelemen Lajos1924.
októberi nablóbejegyzésében így szere-
pel: „Karácsonyi püspök felhívott aPa-
tai (József)rendőrfőnökiszobájába,segy

Sas Péter
A kolozsvári Szent Mihály plébánia 

papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet)

  

kolozsvárioklevélkikeresé-
séreésegykéteshelyekiol-
vasására kért meg”.

A Pásztortűz folyóirat 
1925. évfolyamában Mikor 
kik kezték építeni a kolozs-
vári Szent Mihály egyházat? 
címen foglalkozott a Szent 
Mihály templom múltjával.

(Forrás: Szabadság, Ko-
lozsvár 2018. április 10.)

Szobra szülővárosában, 
Gyulán, a nevét viselő 
gimnázium előtt áll, Szabó 

György alkotása (2003)
(Szerkesztőségi megjegyzés: Karácsonyi 

János szülei id. Karácsony János (1825-
1898) örmény származású szűcsmester és 
Papp Terézia (1832-1916) volt)


