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TERMÉS 

Tordaszentlászló 
Erdély három néprajzi vidékének: a Kalotaszeg, az Aranyosvidék és a Mócvidék 

találkozásánál fekvő Tordaszentlászló a magyar nyelvterület egyik legszebb, néprajzi és 
művelődéstörténeti hagyományokban gazdag tájegységének, a Kalotaszegnek máig kies 
oázisa, színes virága. 

A mai Tordaszentlászló a Maros-Aranyos-Kis-Szamos völgyeit összekötő hajdani római 
út mentén fekszik, s a Nagyenyed-Torockó-Borrév-Alsó jára-Magyar lóna útvonalán át 
kapcsolódik a Kolozsvártól - Gyalun és Bánffyhunyadon keresztül - Nagyváradra haladó 
E15 jelzésű nemzetközi műúthoz . 

Az egykori Kolozs és nemes Torda vármegye határpontján települt - és évszázadokon át 
az utÓDDihoz tar tozó - Tordaszentlászló, Kolozsvártól délnyugatra 24, Tordától pedig 
északnyugatra 36 km távolságra a messze kéklő Gyalui-havasok és az Oreghavas találkozásá-
nál, az Aranyos folyó és a Kis-Szamos vízválasztóján jött létre. így határának nagyobb része 
a Kis-Szamos, kisebb része pedig az Aranyos vízgyűjtő területéhez tartozik. Tehát több 
szempontból is perem-, illetve átmeneti terület, aminek következtében a történelem 
folyamán hol Torda, hol Kolozs megyéhez sorolták. 

í876-ig Torda , ettől kezdve pecug Torda-Aranyos vármegyéhez tartozott , s a faluról 
nevezték el a vármegye egyik járását: a Szentlászlói járást, mely 1925-ig - az erdélyi 
közigazgatás átszervezéséig - ezen a néven volt e peremvidék közigazgatási központ ja . 
1876-ban kapta a falu megkülönböztetésül a Torda előnevet, s azóta nevezik Tordaszentlász-
lónak. 

1926-tól - a román közigazgatási törvény intézkedései értelmében - a falut Kolozs 
megyéhez csatolták, de meghagyták járási székhelynek, csak a járás nevét változtatták át a 
román fülnek jobban hangzó Plasa VÍahára. Tehát a járás Magyarfenes 1926-ban kialakított 
román elnevezését kapta keresztnévül, de a székhelye 1930-ig Tordaszentlászló maradt, 
amikor is a falut a Gyalui járáshoz csatolták. 

Közelebbről a helység a Bence-, az Aranyos- , a Szőlő- és a Lengyel-patak által épített 
keskeny teraszokon települt. A csak észak felé nyitot t és a jégkorszak után hegységperemi 
süllyedéssel keletkezett szűk völgyet az Erdélyi-szigethegység keleti peremének szelíd 
körvonalú előhegyei: a kúp alakú Kapsa, a Kiserdő, a Nagyerdő és a Bencei-erdő határolják, 
amelyet úgy öveznek a lombkoszorús erdők, mint a szentlászlói lányok fejét a gyöngyös 
párta. 

A falura vonatkozó első hiteles történeti adatok az 1332-1337-es pápai t izedlajstromban 
maradtak fenn. 1332-ben kétszer is emlegetik Miklós nevű papját, aki előbb 35, u tóbb 113 új 
ezüstöt és 24 liliomos dénárt fizetett. Ekkor a településnek - (villa) de Sancto Ladislaonak -
már önálló plébániája és temploma volt, s egyházi beosztás szerint a kolozsi főesperességhez 
tartozott . Kétségtelen tehát, hogy Szentlászló, éppen nevéről ítélve, korábbi megülésű 
Árpád-kori település, s közigazgatásilag, mint „possessia Zenthlaslo regalis" (1409) Léta 
királyi várbir tokaihoz tartozik. Ezt a megállapítást az 1982-ig végzett Léta vári ásatások 
X - X I . századi leletei is alátámasztják. 

A mondákon kívül, melyeket itt helyszűke miatt nem közölhetek, Szentlászló keletkezé-
sére tárgyi bizonyítékokkal is szolgálhatunk, amelyek igazolják, hogy e helység I. László 
király (1077-1095) harcaival, illetve hogy az Erdélyben és a többi magyar nyelvterületen a 
középkorból egészen napjainkig élő Szent László-tisztelettel kapcsolatosak. Így pl. 1450-ben 
Herepei Márk erdélyi alvajda, Léta várának akkori ura a falu határában levő kis halastavat (a 
Bence utca felső vége - a szerző megj.) és szőlőhegyet végrendeletében a Szent László király 
tiszteletére épült (zenthlaslói) egyháznak, illetve plébánosának hagyományozta. Ugyanez az 
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oklevél a Léta-vár felőli hegyen a Szent László tiszteletére épített kápolnát is említi, amelynek 
a maradványai ma is fellelhetők, és e határrész ma is a Kápolna, illetve a Póka vára elnevezést 
viseli. A kápolna felé vezető rakottyási úton kívül, az úttal párhuzamosan halad a Zarándok 
ösvénye, s a ket tő között található a Zarándok csorgója, a Zarándok kútja és a Zarándoknál 
nevű dűlő is, amely a hajdani kápolna funkciójára és a Szent László-napi (június 27.) 
búcsújárásra is utal. 

Ilyen tárgyi bizonyíték még a falunak a Temetődombon épült, román stílusú, majd 
1488-ban csúcsívessel megtoldott temploma nagyobbik harangjának felirata is: Orapro nobis 
beata rex Ladislaus anno Domini 1478 ( Imádkozzál érettünk boldog László király — az 
Úrnak 1478. esztendejében). 

A Temetődombon épült Árpád-kor i t emplomhoz (vagy kolostorhoz?) kapcsolódik a falu 
ősi településhelye is, amely a Temetődombbal párhuzamosan folyó Bence-pataka mentén 
illetve az ezzel párhuzamosan haladó Bencei-erdő aljában: a Bence utcában, jól védett 
keskeny völgyben alakult ki. Ugyanis a Tordáról a Hesdát völgyén át érkező só rövidebb 
szárazföldi útja haladt itt el Gyalu-Nagyvárad-Székesfehérvár felé. Amint a Bence név 
faggatásából is kiderül, Erdélyben az első templomépí tő és iskolaalapító rend, a kolozsmo-
nostori Benedek-rendi apátság rendezkedett itt is be a só szárazföldi útjának ellenőrzésére, 
amelynek jövedelmét a király 1072-ben a rendnek adományozta. Ezekből kiindulva nem 
kizárt - vallja velem együtt Palkó Attila történész is - , hogy a település még I. László 
királyunk trónra lépése előtt kialakult, neve pedig Szent Benedek lehetett, s a Szentlászló 
nevet csak később, a király halála vagy boldoggá avatása, azaz 1192 után vette fel. A 
for rásdokumentumokhoz való hozzájutás lehetetlenségéből kifolyólag az is feltételezhető, 
hogy a Benedek-rendi apátság az 1241. évi tatárdúlás után, amikor 1263-ban IV. Béla 
királyunk újraalapítja az elpusztult rendet, kapja meg Szentlászlót a többi negyven faluval 
együtt. 

Az 1887/1888-ban felelőtlenül lebontott Árpád-kor i templom csúcsíves részében talált két 
bol tzárókő egyikén a dengelengi Pongrácz család címere, a másikon pedig Krisztus 
monogramja (I. H . S.) és az 1488-as évszám, a templom csúcsíves részének éve olvasható. A 
címer és az évszám azt is jelzi hogy a nándorfehérvári győzelem (1456) után Léta várának 
birtokai Hunyadi János mostohanővérének, majd Mátyás király halála után (1490) ennek 
természetes fia, Corvin János birtokába kerültek. A mohácsi vész (1526) után, az erdélyi 
fejedelemség idején (1541-1690) a Gécziek, a Kamutiak, a Jósikák, később a X I X - X X . 
században a Jósikák leszármazottai, majd leányágon a Mikesek és Széchiek birtokolják a falut 
és környékét , míg a közeli havas rengetegei ma is az Andrásy család nevén szerepelnek a 
telekkönyvekben. Utolsó földesura gr. Széchi Miklós az Osz t rák-Magyar Monarchia utolsó 
párizsi követe volt, aki a XIX. században telepített dendrológia parkot és a közepén álló 
angol barokk kastélyt az 192 l - l 923 -a s földreform után a román államnak adta el. Áz állam 
1931-ben tüdőszanatór iumot rendezett be az épületekben, amelynek minden fer tőző 
szennyét az egyre apadó Aranyos-patak medrébe vezeti, amely a Szőlő, a lentebbi 
Fenes-patakba ömölve fertőzi-pusztí t ja a part ján települt három magyar falu: Szentlászló, 
Magyarfenes és Magyarlóna lakosságát. 

A falunak a benépesülésére a Szent László pénzének a mondája utal: „ . . .Odább a hegy 
túloldalán a kunok kezeiből kiszabadult magyar foglyokat megtelepítvén, ott fényes 
templomot építtetett, s az így keletkezett falu még ma is Szent László nevét viseli." A 
telepített magyarokból kerültek ki tehát mind a só szárazföldi útjának őrei, fuvarosai, mind 
pedig Léta várának katonaőrei, harcosai, mesteremberei, solymárai, vadászai, a várbir toko-
kat megművelő jobbágyok, valamint a kutyaidomárok, amelyeknek nevét a Fenes-patak és 
helynév őrzi. A falu népe hitében a reformáció (1517) előtt magyar római katolikus, utána 
pedig magyar református nép mind a mai napig, s 1601-ben már, éppen kalotaszegi jellegénél 
fogva a kolozskalotai református egyházmegye tagja, attól függetlenül, hogy az állami 
közigazgatás szerint melyik megyéhez tartozott . Ezt igazolják a fennmaradt anyakönyveink, 
család- és keresztneveink, határneveink, a falurészek elnevezése és utcaneveink, a falu 
tisztségviselőinek megnevezése a „tizedes". A környékbeli román falvak neve csak 1456 vagy 
ez után fordulna elő Léta várára vonatkozó oklevelekben. Nem feledkezhetünk meg azonban 
arról, hogy itt ért véget a II. András által behozot t szászok telepítési vonala, amelynek 
igazolására a németesítő törekvések a falut 1732-1820 közöt t Szászszentlászlónak nevezték, 
noha a szászok már rég beolvadtak a magyarok közé. A falu román elnevezése csak 1824-ben 
jelenik meg először Szavagyisláv, 1850-ben pedig Szint Lászleu (Sínt Lasleu) néven, s 
1926-tól nevezik Sávádislának. 
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A lakosság alapfoglalkozása az I. világháborúig földművelés és állattenyésztés volt. Ha 
azonban a falu 1244 nold szántóterületét a 286 házszámmal oszt juk, akkor az egy belsőségre 
jutó szántóterület alig haladja meg a négy holdat. Ez is azt mutatja, hogy a föld, amely 
minőségileg I II—IV. osztályú, alig nyújtotta az akkor 1541 főt számláló lakosság zömének a 
létminimumot. Ezért kénytelenek voltak feles művelésben megdolgozni Szamosfalva, 
Kolozsvár, Szászfenes, Gyalu és Magyarszilvás nagybirtokosainak földjét. 

A falu mezőgazdasági területe az elmúlt 72 esztendő alatt nemhogy nőtt volna, hanem 
csökkent. Az 1921-1923-as földreform alkalmával a Jósika-Mikes-Széchi-bir tokok nagy 
részét a szomszédos román falvak kapták meg. 1938-ban Rákos pereli el az Ilomás nevű 
legelő felét, és hurcoltat törvényszék elé több mint negyven gazdát a faluból. 1962 után Fodor 
Dorel - a helyi mtsz agrármérnökének - indítványára adják át a gazdaság akkori vezetői az 
állami gazdaságnak a falu határának egyharmadát kitevő szántó és kaszálóját, ahelyett, hogy 
legelővé alakították volna át az erőszakkal felduzzasztott és azóta is éhező állatállomány 
számára. 1990-ben pedig az mtsz-ből kilépett Rákos tulajdonította el Szentlászlótól a 32 
hektárt kitevő Nagymező búzatermését. De sorolhatnánk a többi betyárságokat is. íme egyik 
magyarázat arra, nogy az 1200 alá csökkent helyi lakosság munkaképes korú rétegének 
46%-a kénytelen ingázni a közelebbi és távolabbi ipartelepekre. A további 2 % ingázó vagy 
bent lakó diák, míg 34% helyben az asztalosműhelyben, a fogyasztási szövetkezet 
árutermelő, szolgáltató- és kereskedelmi egységeiben, az állami és magánkisipari műhelyek-
ben dolgozik vagy háziasszony, s csak a lakosság 18%-a talál munkát a helyi mezőgazdaság-
ban. Mindezek ellenére vagy következtében a Móc-vidék ölelő szorításában élő falu földrajzi, 
néprajzi és etnikai determináltságából következik az a szerep és hatás is, amelyet hosszú 
évszázadokon át e peremvidék és Kalotaszeg gazdasági, társadalmi és művelődési életében 
játszott, viszonyainak fejlődésére gyakorolt, kezdve a tordai só szárazföldi útjának ellenőr-
zésével, a heti- és országos vásárok tartási jogával, az 1606-ban már létező anyanyelvű 
iskoláztatással, folytatva az 1780-as antifeudális és vallási türelmetlenségellenes megmozdu-
lásával, a X I X - X X . századi gazdasági (fogyasztási és hitelszövetkezet, posta, gyógyszertár, 
gazdakör, tűzoltóegylet) és közművelődési egyesületek (1887/88 dalkör, 1898 színjátszókör 
és könyvtár, 1936 fúvószenekar, 1988 női kórus) létrehozásával. Kialakította az árutermelő 
és szolgáltató kisiparos és kereskedő rétegét, s hogy továbbléphessen a polgárosodás útján 
saját soraiból kinevelte értelmiségének egy rétegét, az elmúlt fél évszázad alatt 32 főiskolát 
végzett szakembert , 14 középfokú pedagógust, 111 középfokú technikust és több száz 
különböző felkészültségű és külföldön is megbecsült szakmunkást nevelt Kalotaszeg, 
Kolozs megye és Erdély, valamint az ország társadalmának. Az anyanemzettől való 
elszakíttatásunk után is, az új körülmények közöt t végig jelen van abban a mélyreható 
gazdasági, társadalmi, közművelődési és közügyi munkában és harcban, amelyet az erdélyi 
magyarság folytat identitása és fizikai léte megőrzéséért, emberi és kollektív jogai, intézmé-
nyei, anyanyelve, kulturális értékei és hagyományai átmentéséért és továbbfejlesztéséért. 

És perspektívája? Remény az európaiságban! 
Tegyük hát, hogy lelkét megtartsa-megtalálja, táplálja a föld itt, ahol él, hogy továbbra is 

megtanuljon megtartani itt portát és hazát! (1990.) 

Boldizsár Zeyk Imre 

Kossuth Lajos 
diadalmenete Pesten 

Az 1848-49-i forradalom és szabadságharc egyik csúcspontja volt, amikor a győzelmes 
tavaszi hadjárat nyomán, a vidékre szorult forradalmi kormányzat visszatérhetett a 
fővárosba. A forradalom utolsó nagy ünnepe azonban már alig tudta elfedni a közelgő 
összeroppanás nyomasztó jeleit. A június 5-i pesti bevonulás alig 10 nappal előzte meg a nagy 
orosz invázió kezdetét. 

Az 1849 első napjaiban Debrecenbe menekült kormányzat mindig is ideiglenesnek 
tekintette helyzetét és türelmetlenül, reménykedve várta, hogy visszatérhessen a szekhelyére. 
Közvetlenül Pest felszabadítása (április 24.) után a radikálisok azonnal felvetették a Pestre 
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