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16. HANGYA 

 
1990 óta járogatok rendszeresen e házba. Meglehetősen eseménytelen az élet, 

mondhatni: unalmas. Vidéken mindig napi másféllel kevesebb a fény-óra. Ja, és 
majdnem öt éven át kalaplevéve üdvözöltem egy alakot, akiről nemrégen derült ki.  

A Hangya épülete legalább négy évvel idősebb nálam. Két-három földrengés 
meg se kottyant neki. Egyiket benne éltem át, a vastag fal alig remegett, az ajtó-
keretben biztonságban éreztem magam. Nem azt az elemi, állati félelmet, ami a 
tömbházunk hetedik emeletén fogott el, a következő rázkódás alkalmával. 

A szövetkezés első csírái Erdélyben: 1825-ben Bölöni Farkas Sándor létre-
hozta a Kolozsvári Gondoskodó Társaságot, majd 1839-ben Marosvásárhelyen 
alakult meg a Tűzmentesítő Társaság. Az 1920-as hatalmi változáskor Erdélyben 
a fogyasztási szövetkezetek száma már 641 volt. A Nagyenyeden székelő Hangya 
központ létrehozta központi raktárait, Marosvásárhelyen (Rózsák tere 41., Kos-
suth utca 76., később Sinaia — Sörház utca 1.). Innen látták el fűszerrel, gyar-
matáruval, élelmiszerrel, vegyi anyaggal és mezőgazdasági felszerelésekkel a 
Küküllő, Nyikó, Homoród, Olt, Feketeügy, Körösök, Hideg-Szamos és Maros 
mente, illetve a Bánság, Arad, Bihar szövetkezeteit. 

Boltkezelői tanfolyamokat szerveztek, hogy a civilizált kiszolgálást biztosítsák. 
1936 májusában létrehozták Marosvásárhelyen a Transilvania Tejfeldolgozó 

Telepet (Vajgyár), ez harminc Maros megyei szövetkezet tejét dolgozta fel dán 
eljárás szerint. A gyár termékeit Angliába szállították. A két világháború között 
létrejött a gazdasági és hitelszövetkezetek szövetsége. Nagy segítséget nyújtott a 
falvak lakóinak. A bécsi döntés (1940. aug. 30.) után Dél-Erdélyben tovább foly-
tatta tevékenységét a nagyenyedi Hangya-központ, melyhez 88 fogyasztási és kö-
zel 100 hitel- és tejszövetkezet tartozott. 1940. október 24-én megalakult az 
Erdélyrészi Hangya Szövetkezet, marosvásárhelyi központtal. Ide tartozott 1940-
ben 179 fogyasztási szövetkezet, mely 1941-ben 338-ra, 1944-ben 410-re gyara-
podott. A szövetkezeti tagok száma (családokat véve alapul) 49146 (1941-ben), 
60250 (1942-ben). Hétszáz kereskedőnek és tisztviselőnek adott kenyeret. A hi-
telszövetkezeti tagok száma 1943-ban 216 fő. 1941-ben 9000 példányban megje-
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lenik az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek hivatalos lapja, a Szövetkezés, a rész-
vényesek tájékoztatására. 1941-ben hozzákezdenek a Sándor János (ma Dózsa 
György) utca 9. sz. alatti háromemeletes székházuk építéséhez, mely magán viseli 
a székely építészeti stílus jegyeit (zsalugáteres ablakok, kovácsoltvas bejárati ajtók 
és lámpák, faragott-festett bútorok).  

Ez az a ház, amelybe 1990. május 3-a óta rendszeresen járok. És amelynek 
lépcsőit az az illető is kopogtatta nap mint nap, akiről később kiderült. 

A világháború utáni felújításokkal az épület sokat vesztett eredeti jellegéből. 
Földszintjén székelt a megyei mezőgazdasági igazgatóság, helyére a közösségi rend-
őrök költöztek, azóta a hátsó udvarba idegennek parkolni tilos. Ott cigiznek és ká-
véznak hetente legalább ötször, eligazítás van vagy mi, nagyon megbirtokolták a be-
járatot. Vagy kijáratot, mindegy. Ott van a lezárt lift mellett Oltyán László (1935. 
aug. 19. — 1990. nov. 16.) emlékplakettje, alatta csikkerdő. Azt hiszem, ezt a sine 
curás „mestörséget” protekciós családok csemetéinek találták ki, lám, a női közren-
dőrkék is milyen fittek, melly’ művészien szívják rúzsos cigijüket.  

A pénzügyigazgatóság is áttette szállását a szomszédos üvegpalotába. De még min-
dig sok intézmény lakja a Hangyát: politikai pártok és érdekvédelmi szervezetek, polgári 
szövetkezések városi vagy megyei irodái, újabban a politikai foglyok szövetsége is itt lelt 
szobára. Két napilapot szerkesztenek a második emeleten, az első szintet teljes egé-
szében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megyei szervezete tölti be.  

Itt volt hajdanában az Igaz Szó szerkesztősége, a főbejárat piros szőnyege (mára 
csak a rögzítőrudak tartófülei maradtak a lépcsőkbe építve) tabu volt; az oldalbe-
járaton jutottak fel, a Poklos-patak felől az író és szerkesztő urak, nehogy má’ megfer-
tőzzék a hírlapírókat vagy (uram bocsá') a párt- és tanácsi hivatalnok elvtársakat — 
akkor ugyanis azok birtokolták a házat. Jó néhány esztendeje a legutolsó, a 76-os szo-
bában pötyögök harmadmagammal. Ebben dolgozott, ha éppen ráért, mások mellett 
Gagyi László (1910. jún. 22. — 1991. dec. 20.), több novella, elbeszélés, regény szer-
zője. Szerettem A hadnagy esküje című történetét, ma is emlékszem, hogyan mulattak a 
székelyek: „Csihajja, héjja világra, Nézek mint az kutyámra!”...  

Ja, és ezen a folyosón köszöntem csaknem öt éven át valakinek, akiről aztán kiderült.  
1942-ben a meglevő három áruraktár mellett még 15 létesült. Felépítettek Maros-

vásárhelyen egy 30 vagonos hűtőházat, Kolozsváron egy tárházat, Székelyudvar-
helyen egy gyümölcsfeldolgozó üzemet. 1944-ben hozzákezdtek a szilágysomlyói 
gyümölcsfeldolgozó építéséhez. Ratosnyán, Gyergyószentmiklóson, Gyimesközép-
lokon, Zsögödön és Krasznán erdeigyümölcs-feldolgozót építettek és működtettek. 
A fogyasztási ágazat a háború idején minden igényt kielégített. Vállalták a gyümölcs, 
zöldség, bor, fűszer, cukor, liszt, zsír, valamint a vasáru, bőr- és textiláru elosztását. 
Az értékesítési ágazat megszervezte a mezőgazdasági és állati termékek eladását, va-
lamint az erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények begyűjtését és értékesítését. 

Fellendítették a házi ipart. Szőnyegeket, vásznakat, függönyöket szőttek több 
helységben. Szalmaárut állítottak elő Kőrispatakon, Bözödön, Vágáson, Jobbágy-
falván. Gyékényből különböző tárgyakat készítettek Mezőcsáváson, Mezőfe-
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lében, Szabédon, gereblyéket Telekfalván, Szolokmán, faháncskalapokat Csoma-
kőrösön. Tollfosztásokat végeztek több helységben és azt értékesítették. 

Ezeket Fodor Sándor S. tanár úrtól másolom ide. Többször írt erről a házról is. 
Forrásanyagai a Hangya Naptár 1937-es, 1938-as, 1939-es, 1940-es számai, és a Szö-
vetkezés — az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek hivatalos lapja, szerkesztésért felel 
Dósa Albert — 1941-es, 1942-es, 1943-as, 1944-es évfolyamainak számai. 

Akinek rendszeresen köszöntem levett kalappal, nem olvas efféléket. Különben.  
Meggyesfalván (Dózsa György utca 193. sz.) megvásárolták a volt szeszgyár le-

robbant épületeit a hozzátartozó 6,5 holdas területtel. Ott először tyúkfarmot, csi-
bekeltetőt rendeztek be, majd 1943. február 1-jén beindították a Kaláka konzerv-
gyárat napi egy vagonos teljesítőképességgel. Gyümölcskonzervet, gyümölcsízet, 
húskonzervet, paradicsomot, sós halat, zöldparadicsomot tartósítottak, és palac-
koztak. Beindították a szárító üzemet, a tészta-, a rum- és a likőr-részleget. Gyár-
tottak ecetet is, és gyümölcsből szeszt és sósborszeszt főztek. 

Ebből a házból irányították mindezt. 
Előállítottak vegyszereket, készítettek seprűket, hordókat, ládákat. Jól felsze-

relt lakatos-, gépkocsijavító és kovácsműhelyt is fenntartottak, házilag javították a 
gyár meghibásodó gépeit. 

Aztán jött a kis magyar világvége. 1948-ban államosították a Kalákát, és nagy-
kapacitású konzervgyárrá fejlesztették ki. Mi maradt belőle, ha nem tudod, tégy 
egy sétát, járd meg magad arra.  

A szövetkezeteket és azok ingó és ingatlan vagyonait 1950-ben a Centrocoop 
vette át, anélkül, hogy a részvényeseket megkérdezték volna. Az elorzott javakat 
a tulajdonosok vagy azok örökösei sosem kapják vissza. 

Gagyi László jó kedélyű italos ember volt. Reggel megkávézott a főtéren, és 
titkon tankolt is. Majd itt, a 76-osban időnként a fogashoz lépett, felöltője belső 
zsebéből óvatosan kivette a kis lapost, és szakszerűen belehúzott. Nagy Pál szer-
kesztő úr mesélte, hogy az a sarok az író nyugalmazása után is még sokáig, khm, 
némileg különleges illatú maradt. 

A folyosó végi ablakból ide látszik a másik Hangya. Tízemeletes toronyház a 
Poklos partján, kissé följebb. A vásárhelyiek azt mondják hangyának, de nem 
magyarul. Az kérem, a Furnika. Alatta önkiszolgáló volt, ma turkáló, kisbolt, mű-
hely, s két kocsma. Valamivel közelebb üzletháznak álcázott föld feletti bunker 
magasodik, tetején vendéglői terasznak alkalmas térrel, kilátással a XXI. századra.  

Majdnem mindenki tudja, ki a sikeres vállalkozó, akié. 
Az Igaz Szó elköltöztetése után ezt a sarkot kapta a megyei tanfelügyelőség. 

Ácsorogtam folyosóján néhányszor, helyettes tanári státusom meghosszabbítása 
végett. Még később pedig, két teljes éven át, éppen azon a helyen ültem a 80-as 
szobában, ahol a mindenkori főtanfelügyelő-helyettes feszített egykoron. Volt 
némi kéjérzetem, minek tagadnám. Ott most valamiféle ifjúsági szervezet lapul, 
amelyről nem hallani, de a tagbaszakadt szőke fiatalembert, aki a kulcsot kezeli, 
látásból ismerem, üdvözölni szokott. 
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De persze nem ő az, akiről később megtudhattuk. 
A 80-as szoba egyik ablaka arra jó, hogy onnan tűzzék ki a trikolórt a nemzeti ün-

nepeken. A ház gondnokát olyankor lehet látni, alacsony, nyakkendős ember, kopog, rúd 
a kezében, ablakot nyit, kilógatja, berögzíti, ablakot be, kényszeredett mosoly, ajtót is, kö-
szönés otthon maradva. Szája szögletében mindvégig savanyú füstöt eregető cigaretta.  

A hatalom ellenségesen viszonyul ehhez a házhoz. Ha nem tudja is a történe-
tét, mert nyilván nem is akarja tudni, attól még vastagon utálja. Mint mindent, 
amit nem maga kreált. Maga persze szinte semmit sem alkotott, hiszen kakukk-
természete nem erre predesztinálja. A kocsifeljáró előtti két tiszafát úgy kivá-
gatta, mint a taknyot. A betelepülő intézmények-cégek kénye-kedve szerint ala-
kul a belső tér, „modernizálódik” minden. Külsejét még sokba kerülne elrondí-
tani, de ez is csak idő kérdése. Meg a banké, amely a recessziót követő új fellen-
dülés hevében szőröstől-bőröstől megvásárolja a gondatlan várostól, és pénzügyi 
palotává alakítja, mit sem törődve stílussal, harmóniával, miegyébbel. 

Néhány hónapja nem találkozom azzal az illetővel, akiről csak annyit tudtam, 
hogy köztiszteletben álló ember, időnként cikket ír, személyesen hozza a szer-
kesztőségekbe, olyankor hosszasan elbeszélget a főszerkesztőkkel, mintha instru-
álna mellesleg. 

Vannak, akik csak nyugalomba vonulnak, de egyesek meg is halhatnak közben. 
A kovácsoltvas kilincs, mint törött kéz, lóg reménytelenül. Érdekes, tűnődöm: a 

kommunisták mégiscsak adtak magukra. A rendszerváltozás előtt ez a kilincs jó volt. 
Mindig. És a belső hármasajtón nem volt kiírva, hogy Tessék becsukni. Magyarul az-
tán soha, most sem. És nem törött lécdarabbal reteszelték el a pompás hármasajtó 
közepét. A törött lécről újabban a mai gazda is lemondott, nyilván takarékossági 
okokból. Kívülről érkezve közönséges madzag fogja össze a középső levélajtót. A 
bal oldalit szabad használni. Ugyanaz belül: közepes méretű borjúlánccal rögzítve, 
hogy a barom is lássa: ha nekimegy, ő is meg lesz kötve.  

1990–2009: ennyi idő sem volt elég az egymást váltó patyomkin-rezsimeknek, 
hogy elfogadhatóvá, civilizálttá tegyék ennek a várost némileg reprezentáló épület-
nek — legalább a be- és kijáratát.  

Pedig ide magasrangú személyek is járnak: párt- és államvezetők, szenátorok, 
képviselők, cégtulajdonosok, pénzemberek. Akik ráadásul itt fogadják bel- és 
külföldi ügyfeleiket, vendégeiket, azoknak különösen zsenáns kellene hogy le-
gyen a madzagos-láncos bejárat például. Meg a rendészeti zsibvásár. 

A sok egyenruhás kirakatrendőr bizonyára azt sugallja: ide bejöhetsz, itt biztonság 
van. Aki itt sertepertél, tudja: kevés a lopnivaló, inkább koldulni jó, vagy irdatlan tás-
kákkal végigházalni az irodákat, és bugyikat, kombinékat, pacsulit, cifra nyakkendőket 
kínálva az alkalmazottaknak potomért. Un chilipir, mondják, és veszik a bóvlit. 

A besurranó „háziszerző”, az alkalmi tolvaj azonban itt is épp úgy megél, 
mint bárhol. Aztán meg rendőrtől lopni nem szégyen. 

Az olvasókat, apróhirdetőket viszont riasztja a zsarunyüzsi.  
A város gazdái nem tudnak mit kezdeni olyan apróságokkal sem, mint a tömeg-
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szállítás vagy a közlekedés, parkolás. Sikerült lefullasztani csaknem mindent.    
Aki már nem hoz cikket, tárcát, vélekedést, nemes utálással múlik ki a közélet-

ből. Vagy amit nem kis túlzással annak szokás eufemizálni. 
Van tippem a jövőre nézvést. Kiraknak innen mindenkit, aki nem az ő embe-

rük. Később a saját embereiket is dobják. Aki ugat, ki lesz herélve. 
Mindent át kell formálni, hogy az anyja se ismerjen rá. 
 

Magas nekem is már a két emelet. Egyesek kalapot emelnek, amint szem-
betalálkozunk. Egy-két év, és elmaradozom. Egyik-másik pofának fel is tűnik, 
hogy járt ide egy alak, de már nem jön. Akinek egyszer vagy kétszer levett kalap-
pal köszöntek, mert azt gondolták róla. 

De aztán persze kiderült. 
Élt ennyi meg ennyi évet. 
 

BÖLÖNI DOMOKOS (Dányán, 1946. augusztus 11.) romániai magyar író, a ma-
rosvásárhelyi Népújság művelődési rovatának volt szerkesztője. Maros megyében (volt Kis-
Küküllő vármegye), a közigazgatásilag Bonyha községhez tartozó, Dányán nevű faluban szü-
letett. Dicsőszentmártonban járt középiskolába. 1973-ban román—magyar szakos oklevelet 
szerzett a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán, majd 17 éven át a sóvidéki 
fazekasfaluban, Korondon tanított. Volt községi könyvtáros, iskolaigazgató, irodalmi kör 
szervezője stb. Nős, három gyermek édesapja és három unoka nagyapja. Első írása 1974-ben 
jelent meg a kolozsvári Utunk című irodalmi hetilapban. Kisprózái a bukaresti Ifjúmunkás 
és Előre, a marosvásárhelyi Új Élet és Igaz Szó, a csíkszeredai Hargita, valamint a Bras-
sói Lapok című kiadványokban jelentek meg. Első kötete a bukaresti Kriterion Kiadó For-
rás-sorozatában látott napvilágot, Hullámok boldogsága címmel 1980-ban, Bajor Andor 
és Szilágyi István ajánlásával. 1985-ben Hét vége című novellájával elnyerte az Igaz Szó 
szépirodalmi folyóirat novellapályázatának első díját. (A történet eredeti címével — Paraszt-
novella — szerepel a szerző egyik kötetében.) 1986-ban szintén Bukarestben adták ki 
újabb novelláskötetét, A szárnyas embert. 1990 tavaszán visszatért Marosvásárhelyre; a 
Népújság című napilap munkatársa, a művelődési rovat szerkesztője. 1993-ban két írása el-
nyerte a Magyarok a Magyarokért Alapítvány pályázatának első díját próza kategóriában. 
1998-ban szülőfalujáról írt munkáját nagydíjjal jutalmazta a budapesti Magyar Napló (A 
magyar társadalom önképe az ezredfordulón címmel meghirdetett pályázatán). A Népújság 
mellett létesült Impress Kiadó első köteteként adták ki 1992-ben Harangoznak Rossz Pis-
tának című könyvét. További kötetei: Egek, harmatozzatok! (Válogatott novellák, 1995), 
Dégi Gyurka pontozója (Kisregény, 1998), Bot és fapénz (1999), A próféták el-
hallgattak (2002), A nevető gödör (2004), Jézus megcibálja Pricskili Dungónak a 
fülét (2006), Széles utcán jár a bánat (2007), Elindult a hagymalé (2009), 
Micsobur reinkarnációja (2010), Küküllőmadár (2011). 

Ír tévéjegyzetet, glosszát, tárcát, recenziót, karcolatot, novellát. Több száz oldalnyi kró-
nika, riport, művelődési cikk és jegyzet jelent meg neve alatt a Népújságban és más erdélyi 
lapokban. 1990 óta tagja a Romániai Írók Szövetségének, 1999 óta pedig (ezredikként!) a 
Magyar Írószövetségnek. 


