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síkban 1970-ben felépült a kétezer férőhe-
lyes műjégpálya, ami hihetetlenül megnövel-
te a lakosság önbizalmát, hisz a több mint 
fél évig tartó teleink tömegsportja, aminek 

évtizedek óta eddig a szabad ég alatt hódoltak forralt bor 
és egyéb, férfilelkesedést katalizáló szeszek társaságában, 
végre emberibb körülmények közé került. Országos diadal 
volt az avatás, akárcsak az ugyanabban az évben átadott 
galaci, ötezer férőhelyes pályáé. Nem a kommunizmust si-
ratom, csak objektíven megállapítom, hogy valami nincs rend-
ben ilyen téren sem új világunkban, mert az elmúlt húsz év so-
rán a három addigi, harminc évnél idősebb jégpálya felújításán 
kívül egyetlen jégpályát építettek Brassóban az idén, aminek 
kapcsán sikkasztás és panamázás vádjától hangos a média.

A baljós Vágóhíd nevezetű lakónegyed nevét akkori „bölcs” 
városvezetőink a sportkomplexum szomszédságáról Jégpálya 
negyedre változtatták, fásítani és rendezni kezdték a lakótelep 
környékét. Még alig volt gépkocsiforgalom, annál több a kis-
gyerek, akiket már le mertünk engedni játszani a tömbházak 
közé. A hetvenes években a csillagblokkok szárítóiban télen-
nyáron pelenkák, gyermekholmik csüngtek, és minimum két, 
gyakran négy-öt gyerekkocsi, háromkerekű biciklik, rollerek 
meg szánkók, sílécek várakoztak arra, hogy apa-anya, teljes 
szentháromság-négység, -ötség elinduljanak délután a parkba, 
a Tosca cukrászdába, vagy a hősök temetője vagy a Suta felé, 
ahol télen szánkózni, sízni lehetett. Nem hinném, hogy valaha 
lesz még a város történetében olyan különleges státusú lakóte-
rület, ahol az átlagéletkor harminc év körül mozgott, és ahol 
– néhány kivételtől eltekintve – kenyérkereső kiskorú lányok 
vigyáztak gyerekeinkre, akiket óvodába vittek, ha már a három 
évet betöltötték. Amikor a város könnyűipari gyárai és bölcső-
déi, napközijei felépültek, a kiscselédek munkásnők lettek, 

gyermekeink pedig kulccsal a nyakukban önállóan gondos-
kodtak magukról, miután a negyedbeli iskolából kiengedték 
őket. Csapatban nyargaltak lépcsőháztól lépcsőházig, és lakás-
ról lakásra rosszalkodva, míg hazajöttek dolgozó szüleik. Talán 
a nemrég épült ANL-blokkok lakói a megmondhatói annak, 
milyen jó érzés olyan lépcsőházban lakni, ahol minden lakás-
ban csecsemősírás, gyermekugrándozás zaja hallatszik a vé-
kony falakon és a csövezet mentén, így senki nem veri dühöng-
ve a felette, alatta lakó ajtaját. Mai szemmel nézve szegények 
voltunk mind, kivétel nélkül. Még tévéje sem volt mindenki-
nek, nemhogy mosógépe vagy hűtőszekrénye... Az állami és 
pártfejesek is azokban a negyedekben laktak, státusuk esetleg 
abban különbözött a mienktől, hogy kicsivel többet kerestek, 
és szolgálati kocsi vitte-hozta őket. A megyei párttitkár és a 
szekutábornok családjai számára is előbb a mai Romtelecom 
helyén egy csúnya, cseppet sem villaszerű házat építettek szol-
gálati lakásnak, csak sokkal később emelték azt a parkhoz kö-
zeli, ma Kriterion-háznak nevezett, szerintem roppant szerény 
emeletes szolgálati lakást, ahonnan a forradalom kiűzte őket. 
Minden a „miénk” volt, és semmi sem volt a magántulajdo-
nunk, csak egyenéletünk egyenbútorai, konfekciós és cipőipa-
ri termékei, egyforma, zománcos edényeink, kerámia- és por-
celáncsanakjaink, műperzsa- és mokettaszőnyegeink, írásos 

párnáink, csergéink, Kriterion-könyveink, Electrecord-
lemezeink stb. Nemigen zártuk ajtóinkat, nem féltünk 
senkitől. Annyira egyforma volt „demokratikusan” kipor-
ciózott életünk és annak kelléktára, hogy előfordulhatott, 
hogy egy-egy későn hazatámolygó családapa csak akkor 
vette észre, hogy egy emelettel lennebb, nem a saját laká-
sában fekszik le, amikor megpillantotta  szomszédja alvó 
feleségét.

Kápolnásfalusi „lányunk” hamar megvigasztalódott ci-
cája, kutyája meg a kisborjú elvesztése miatt, beletanult a városi 
élet és a kimenők örömeibe, kistestvérei lévén volt gyakorlata a 
kisgyerekkel való bánásban, így mi felszabadultan élvezhettük a 
város akkor virágzó művelődési életét, ami a maival összehason-
lítva hihetetlenül színvonalas volt. Az akkor alig nyolc éve épült 
szocreál kultúrházban, a mai színház épületében (amely azóta 
várja szovjet építészeti gúnyája levetését) a hét magyar erdélyi 
színház és a bukaresti társulatok előadásait, a vásárhelyi Filhar-
mónia és népi együttese produkcióit láthattuk, kistermében 
olyan országos szinten nagy képzőművészek és megyei tárlatok 
megnyitói voltak, amelyekre százak zsúfolódtak be.

Egy ilyen fotónkon, amelyet Szakács V. Sándor, a román 
lap fotósa  egy őszi tárlat megnyitóján készített, a tömegben, 
amelynek minden tagja jó barátunk, ismerősünk volt, ott lát-
ható Nagy Imre festőművész tar feje, szikár magas termete is, 
két hatalmas olajportréja közelében. Egy ilyen szellemóriás 
hiánya nagyon érződik provinciánk önelégült és politika-
gyötörte művelődési életéből. Szó nélkül fordítana hátat di-
lettáns, román vagy magyar parlamenti csoportosulások hold-
udvarában sütkérező írócskáknak, művészkéknek, a mucsai 
politizálások ripacsainak, ostoba szófosóknak, akik manapság 
a kulturális, művészi rendezvényeken türelmünkkel, időnkkel 
rútul visszaélnek.

Jégpálya és negyede
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tempora, o mores – idézhetjük Ci-
cerót Novák Károly-István1 nemré-
giben megjelent kötetét olvasgatva. 
Az idők változtak, az erkölcsök ke-

vésbé: „Székelyudvarhelyt a múltban szabályo-
zatlan utcahálózat, a zsúfoltság, a terek hiánya 
és a nem megfelelő középületek jellemezték. 
A helyzetet súlyosbította, hogy a városi kép-
viselő-testület tagjai politikai csatározások-
kal voltak elfoglalva, így a város megoldásra 
váró problémái csak sokasodtak, a moderni-
zálódás halasztódott. Az időközben megva-
lósult elképzelések sem váltották be mindig a 
hozzájuk fűzött reményeket.” Egy-két kitételétől elte-
kintve az idézett három mondat ma is helytálló, hűen jellem-
zi a városban immár bő másfél évtizede uralkodó helyzetet.

A kötet érdekes, izgalmas, olykor szórakoztató, de min-
denképpen elgondolkodtató olvasmány. A tudományos 
rigurozitáshoz jól felépített struktúra és gördülékeny, köny-
nyed stílus társul.

Róth András Lajos idézi a könyv előszavában Gárdos Sán-
dort, aki A kisvárosok metamorfózisa című tanulmányában azt 
írta, hogy „A transzilvániai kisváros ájultan fekszik a hegy lábá-
nál vagy a folyó partján, és messziről nézve úgy vélnéd, nincs is 
élet a félénken földhöz lapuló házak között”, no meg azt, hogy a 
kábultságot, az unalmat néha, igaz, nem sok időre, csak a szenzá-
ció (egy rablás, egy gyilkosság, egy párbaj, netán egy kirobbanó 
világháború) űzi el, egy újabb szenzáció bekövetkeztéig. Róth 
azonban hozzáfűzi, hogy első látásra hajlamosak vagyunk élni 
ezzel a közhellyel, azonban ha alaposabban megvizsgáljuk a kér-
déskört, felfedezzük a mélyben pezsgést, az újító szándékot.

Novák Károly-
István kötete alátámaszt-
ja Róth állítását, s noha kisvárosi 
szenzációk egész sorát tálalja: vasútépítési panamát, politikai 
huzavonát, látványos csődöt vagy a villanyvilágítás, a „telep-
hon” meg az automobil megjelenését, rávilágít arra, hogy mi-
ként vált a jó földrajzi adottságokkal rendelkező közigazgatá-
si székhely urbánus településsé.

A szerző az Előzmények című fejezetben meghatározza a „bol-
dog békeidők”-ként emlegetett vizsgált időszakot: az 1867-es 
kiegyezéstől az első világháború kitöréséig tartó mintegy fél év-
századot, vázolva e pezsgő, gyors fejlődést hozó korszak erdélyi és 
székelyföldi sajátosságait, összehasonlítva a Monarchia egészében 
történtekkel. Megállapítja, hogy noha a gazdasági fejlődés nem 
volt olyan mértékű, mint az ország belsejében és a Székelyföld pe-
remvidék maradt, látványosan fejlődött az oktatás és a kultúra.

A kötet törzsanyaga a Székelyudvarhely a dualizmus korá-
ban címet viseli, alfejezetei pedig számadatokkal és korabeli 
képanyaggal gazdagon illusztrálva mutatja be a város társa-

dalmi viszonyainak, gazdasági életének fejlődést, 
ez utóbbi téren kitérve az ipar, illetve a keres-

kedelem, a pénz- és hitelintézetek fejlődésé-
re. Ezek után számba veszi az urbanizációs 
fejlődés és korszerűsödés tényezőit, illetve 

tág teret szentel az oktatás, a művelődés és a 
társas élet bemutatásának, külön alfejezetben 

foglalkozva az életmód alakulásával.
A kötetet végigolvasha szembetűnő a gyors 

urbanizációs folyamat, az, hogy miként válik egy 
túlnyomóan rurális jellegű település a térség pezsgő 

központjává. A kötetet jegyzetapparátus és bibliog-
ráfia, valamint román és angol nyelvű összefoglaló 

egészíti ki.
Felteheti magában az olvasó a kérdést, misze-

rint mivé válhatott volna Székelyudvarhely a be-
vezetőben említett politikai csatározások nélkül. A 

kérdés végigkísérte a város fejlődését, és manapság is 
válaszra vár. Novák Károly-István könyve segít e vá-

lasz megkeresésében.
Sarány István

1 Novák Károly-István: Azok a boldog békeidők Szé kely-
udvarhelyen, Székelyudvarhely, 2011, Udvarhelyszék Kul-
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