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1527-ben  

egy erdélyi fiatalember, Erdősi Sylvester János Krakkóban 

Heyden Sebald Gyermeki beszélgetések című könyvéhez írt 

ajánló verséből való a 490 évvel később, 

 

2017-ben  

alapított „Gyűjtsd a Tudást” díjaink mottója. 

 

2020-ban már 2027-re is gondolva 

a „Gyűjtsd a Tudást” díjak első átadását a 

2021-ben induló Középiskolai MTA Alumni Program 

kolozsvári (előkészítő) eseményének is tekintjük. 

 

 

 

Kolozsvár, 2020.dec.2. 

Az Alapító 

1957-es Véndiákok 
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A díjátadás  

Helye: Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának 

Tanácsterme; Kolozsvár, str. I.C. Brătianu nr. 51. 

Ideje: 2020. dec. 3., 16.00-17.00 

 

Programja 

1. A megjelentek köszöntése - Gáll Sándor 

2. Nyitó áhítat - Kató Béla püspök 

3. A Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület köszöntése – 

Cseke Zsófia ügyvezető igazgató 

4. Az Alapítók köszöntése – Kovács-Borbáth Katalin 

5. Az "1527*Gyűjtsd a Tudást*2027" díjak ismertetése – 

Gáll Sándor 

6. A díjak átadása: 

 

Borbáth Éva díj és oklevél – Burkhardt Zsófia, a Kolozsvári 

Református Kollégium frissen végzett diákja, I. éves 

bölcsészhallgató. A laudációt ismerteti dr. Székely Árpád 

igazgató. Az emlékoklevelet és a pénzjutalmat átadja Kató Béla 

püspök, a trófeát Székely Árpád igazgató. 

Hunyadi Mátyás díj és oklevél – Kiss Gellért, a Kolozsvári 

Református Kollégium frissen végzett diákja, I. éves történelem 

hallgató. A laudációt ismerteti dr. Székely Árpád igazgató. Az 

emlékoklevelet és a pénzjutalmat átadja Kató Béla püspök, a 

trófeát Székely Árpád igazgató. 
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Márton Samu díj és oklevél – Ambrus-Ferenczi Brigitta, az 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákja. A laudációt 

ismerteti dr. Vörös Alpár igazgató. Az emlékoklevelet és a 

pénzjutalmat átadja Kató Béla püspök, a trófeát Vörös Alpár 

igazgató. 

Hunyadi Mátyás díj és oklevél – Gombár Anna, a Kolozsvári 

Református Kollégium diákja. A laudációt ismerteti dr. Székely 

Árpád igazgató. Az emlékoklevelet és a pénzjutalmat átadja 

Kató Béla püspök, a trófeát Székely Árpád igazgató. 

Vass Lenke díj és oklevél – Rus Mara az Apáczai Csere János 

Elméleti Líceum diákja. A laudációt ismerteti dr. Vörös Alpár 

igazgató. Az emlékoklevelet és a pénzjutalmat átadja Kató Béla 

püspök, a trófeát Vörös Alpár igazgató. 

Dr. Xantus János díj és oklevél – Máthé Juliannának. A 

laudációt ismerteti Cseke Zsófia a Nyilas Misi 

Tehetséggondozó Egyesület ügyvezető igazgatója. (Az 

emlékoklevél, a pénzjutalom és a trófea átadására egy későbbi 

alkalommal kerül sor.) 

7. A díjazottak köszönetnyilvánítása és a Sylvester János: 

Az magyar nípnek, ki ezt olvassa című vers előadása - 

Burkhardt Zsófia 

8. Köszönetnyilvánítások 
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Megnyitó áhítat 

Főtiszteletű Kató Béla 

az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének  

áhitata az első „Gyűjtsd a Tudást-díjak” átadása 

alkalmából, Kolozsvárott, 2020.12.03-án 

Alapige: Máté 25,14-30 

 

És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig 

egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele. 

  

Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és 

szerze más öt tálentomot.  

Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere. 

A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő 

urának pénzét.  

Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.  

És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, 

mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot 

nyertem azokon.  

Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál 

hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.  

Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két 

tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.  

Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra 

bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.  

Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, 

tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, 

és ott is takarsz, a hol nem vetettél;  
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Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan 

a mi a tied.  

Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy 

ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;  

El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, 

megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.  

Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma 

van.  

Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig 

nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.  

És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és 

fogcsikorgatás.  

 

Kedves Diákok, Tanárok és egykori Véndiákok! 

Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy az 

Erdélyi Református Egyházkerület legyen befogadója és 

egyben kiosztója is annak a díjnak, amit a református 

kollégiumaink egykori véndiákjai alapítottak.  

Egyházunk a ’89-es változások után szerette volna 

visszaépíteni egykori iskoláiban a keresztyén egyházi 

oktatást. Feltehetjük a kérdést, hogy erre egyáltalán miért 

van szükség a 21. században. Valljuk és hirdetjük, hogy 

azért, mert az emberiség mai világválságában a gonosz 

hatalom tomboló gyűlölete felett egyedül Jézus Krisztus 

megváltó szeretete diadalmaskodik. Ezt az élet-halál 

küzdelmet csak egy valóban keresztyén értelmiség képes 

megvívni, mindenki más ebben felmorzsolódik. 
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H. Brook az Egyesült Államok egykori helyettes 

államügyésze, 1996-ban ezzel a címmel jelentette meg a 

könyvét: „Caplatunk Gomorra felé: a modern 

liberalizmus és Amerika hanyatlása”. A szerző szerint ma 

nem kívülről fenyegeti veszély a nyugati civilizációt, 

hanem belülről, a kettészakadt amerikai társadalomban 

egy kiváltságos, kisebbségi, arrogáns értelmiség részéről.  

Valójában gátlástalanná torzult radikális 

individualizmusról, korlátlan hatalom- és vagyon éhségről 

van szó. Az egyéni jogok ügye rögeszméjük lett, aláássák 

a család, az iskola, az önkormányzatok, az egyház 

tekintélyét, szétverik szervezeteiket. A szerző az amerikai 

társadalom hanyatlási tüneteit elemezve felteszi a kérdést: 

túléli-e ezt a demokrácia? Nos, 14 év elteltével azt is 

elmondhatjuk, hogy ezek az állapotok mára már itt is, 

nálunk is jelentkeznek. Mi csak egyetlen egy dolgot 

tehetünk, ha a megszületendő gyermekeinket abban 

segítjük, hogy személyiségük valóban kibontakozhasson, 

valamint a szellemi és fizikai tehetségeiknek és 

képességeiknek a fejlesztését segítjük elő. 

Tehetséggondozás tehát nem kedvezmény, hanem 

kötelesség. A felolvasott bibliai igében a tálentumok 

példázata alapján arra kapunk indíttatást, hogy a 

tálentumok megőrzése, illetve gyarapítása minden 

keresztyén ember számára kötelesség. Az itt most 

jelenlévők, mindnyájan, tanárok és hallgatók – hiszem és 

vallom – hogy Jézusnak nem csak egy-tálentumos 

tanítványai vagyunk. Bőséges emberi adottságaink 
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csodálatos értékek, gazdag erőforrások; sokak számára 

hasznosítható tőke. Bontakoztassuk ki, éljünk vele okosan 

– azért van. Hűséggel és felelőséggel is tartozunk: 

gyarapítjuk-e vagy elherdáljuk? 

Egyéni életünkben és nemzetünk történelmében 

naponta tapasztalhatjuk a példázat tanulságát: „mert 

mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporodtatik; 

akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van”.  

A keresztyén nevelésben a hit és a tudás összhangban kell, 

hogy legyen, csak így vagyunk és lehetünk egész emberek. 

„A hit és a tudás szétválasztása – írja Jung – olyan 

tudathasadási tünet, amely az újabb kor zavart szellemi 

állapotát jellemzi”. A hit rendkívül sok belső energiát 

szabadít fel bennünk és rendkívüli teljesítményekre tesz 

képessé. A tudás mindig tudatos erőfeszítés eredménye.  A 

hit a tudósnak, a művésznek segíti a felelős erkölcsi tartást 

megőrizni. Ma ezerféle hatás tartja bizonytalanságban az 

ifjúságot, mind a boldogság mibenléte, mind igazi 

életfeladata felől. 

Kedves Diákok! Csak bíztatni szeretnélek arra, 

hogy az elnyert tálentumaitokat fejlesszétek tovább, hogy 

egykoron, amikor az Isten elé kell állni, akkor nyugodtan 

mondhassátok el, hogy íme megőriztem a nekem adott 

tálentumot, de nemcsak megőriztem, hanem hozzá 

szereztem még néhányat. Ezekkel a gondolatokkal 

kívánok mindenkinek áldott adventet és boldog 

karácsonyt! 
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Köszöntők és Üdvözletek 
 

Az Erdélyi Református Egyházkerület, mint a 

“1527*Gyűjtsd a Tudást*2027 Díjak”  

GONDOZÓJÁNAK ÜDVÖZLETE 
az első díjak és oklevelek átadása alkalmából 

 

Tisztelt Díjazottak! 

 

Az egykori Kolozsvári Református Kollégium 

épületeiben az 1956/1957-es tanévben végzett két 10. osztály 

2017-ben hat díjat alapított a nehéz időkben őket oktató és óvó 

tanáraik emlékére. Ezek közül 5 díjat az Erdélyi Református 

Egyházkerület, egy díjat a Nyilas Misi Tehetséggondozó 

Egyesület ad ma át az arra érdemeseknek.  

Köszöntünk Benneteket az 1956/57-es tanévben végzett 

Református Véndiákok – a „Gyűjtsd a Tudást” díjak és 

oklevelek alapítói – nevében is, Isten gazdag áldását kívánva 

életetekre. 

 

Kolozsvár, 2020 Adventjén 
 

Gáll Sándor, kancellár 

Erdélyi Református Egyházkerület 
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Prof. Dr. Péntek János, 

a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 

alapító elnökének a köszöntője 
 

 

Főtiszteletű Püspök Úr! Tisztelt Jelenlevők! 

        A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjasai 

és támogatói nevében köszöntöm ennek a mai ünnepi 

alkalomnak a résztvevőit és azt az osztályközösséget, amely 

eljuttatta a megvalósuláshoz saját nemes elhatározását: 

megörökítik hat hajdani tanáruk emlékét, példaként mutatják föl 

karizmatikus személyiségüket a mai iskoláknak, tanároknak és 

diákoknak. A díjakkal pedig mai kiváló diákokat jutalmaznak, 

elismerésként és biztatásként, hogy jó úton haladnak. Az általuk 

választott, Sylvester János disztichonjából származó Gyűjtsd a 

tudást! jelmondat két egymástól távoli évszám, 1527 és 2027 

közé ékelve azt a bizonyosságot sugallja, hogy az újkor 

hajnalától, de már bizonyára korábban is, mindig voltak 

megszállottjai a tudásnak, a tudásvágynak, a tudás átadásának: 

tanítómesterek, diákok, iskolák. Sylvester mindhármat 

jelképezi: 1527-ben – egy évvel Mohács után, két évvel Buda 

eleste előtt – még diák Krakkóban, tíz évvel később iskolarektor 

Sárvár–Újszigeten, tankönyvként írja meg és adja ki 1539-ben 

az általa alapított nyomdában a magyar nyelv első nyelvtanát 

(Grammatica Hungarolatina) és két év múlva Újtestamentum 

fordítását. Mindezt a reformáció szellemében (talán még nem is 

reformátusként): magyar nyelven, saját magyar nyelvjárásában, 
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az első magyar nyelvű hexameterben az ismert címmel ajánlva: 

Az magyar nípnek, ki ezt olvassa. A Mohácsot követő 

évszázadokban az újabb tragédiák ellenére az újkor fényét az 

anyanyelvűség hozta. 

        Szinte minden öregdiák vallomásában azt olvashatjuk, 

mennyire meghatározó volt számára egy-egy tanár egyénisége. 

Nagyon gyakran a pályaválasztásukat, életpályájukat is ez 

határozta meg. Így voltam evvel én is a díj alapítóival 

egykorúként Nagyváradon szintén befogadó osztály-

közösségben, az 50-es években, nagyon sötét történelmi 

időszakban. És mégis: a kiváló tanárok és az összetartó 

osztályközösségek dacoltak a rendszerrel. És ez bizonyítéka 

annak, hogy a pedagógus személyisége a meghatározó: nagyon 

sok tanító, tanár a történelem sötét éveiben, sőt még a háború 

idején is meg tudott maradni világító kalauznak. 2009-ben a 

Kolozsvári Református Kollégium 1944-ben érettségizett 

tanulói Két nap Kalotaszegen címmel könyvben jelentették meg 

azokat a dolgozatokat, amelyeknek az anyagát módszeresen 

előkészített tanulmányi kiránduláson gyűjtötték Körösfőn, 1943 

karácsonya előtt. Tanáruk szintén a Kollégium egy jól ismert 

karizmatikus tanáregyénisége volt, Nagy Géza tanár úr. Őt és a 

mai díjak névadóit is a tanári felelősség tette naggyá, és éppen 

emberi példájuk az, ami volt tanítványaikat elismerésre és hálára 

kötelezi.   

       És legyen ez példa a díjazottak mai nemzedékének. 

Legyenek tudatában annak, hogy a megszerzett tudás nem 
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csupán az egyéni boldogulás kulcsa, hanem annak is, milyen 

mértékben lesz versenyképes és lesz képes megmaradni erdélyi 

magyar nyelvközösségünk. Tudás nélkül ez nem megy. 

Látszólag békés, de nem föltétlenül barátságos és nem 

tudásbarát világban élünk, olyan világban, amelyben az erdélyi 

magyar jövő felelőssége jelentős mértékben a tanárok és diákok 

mai nemzedékére, a mai iskolákra hárul.  

Kolozsvár, 2020.12.03.     

      Péntek János 

 

Az “1527*Gyűjtsd a Tudást*2027”  

ALAPÍTÓINAK AZ ÜZENETE 

 

Kedves Ünnepeltek! 

Tisztelt Ünneplők! 

2017-ben egy jóformán 66 éves osztályközösség – a 

Kolozsvári Református Kollégium közel fél évezredes erdélyi 

és 100 éves romániai történetére, valamint a nemzedéke életét 

a XX. század második felében meghatározó 1956/1957-es 

eseményekre is emlékezve – díjakat és okleveleket alapított az 

őket nehéz időkben oktató és óvó tanáraik emlékére. Ezek a 

díjak Sylvester János jelmondata révén erre a félezer évre 

tekintenek vissza a múltunkba, de tíz évre előre tekintenek a 

jövőnkbe is … és talán egy kicsit még tovább. 
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Ez az Osztályközösség – az egykori Kolozsvári 

Református Kollégium épületeiben az 1956/1957-es tanévben 

végzett két 10. osztály – az érettségijük óta elmúlt 63 évben 

jóformán évente rendszeresen találkozott. Közösséget alkotott a 

szó legszorosabb értelmében. Számon tartották egymást, és ha 

módjukban volt, segítették is. Őrizték és őrizik a közösség tagjai 

által teremtett értékeket.  

 

Akkor – 63 évvel ezelőtt – ők 15-17 évesek voltak 

fiatalabbak voltak, mint azok, akiket ma díjazunk. 

2083-ban – 63 év múltán – Ti már öregebbek lesztek, 

mint ők mostan. Gondoljatok erre. 

 

Engem, aki sokuk sorsát a közös tánciskoláink óta 

közelről, és egy osztálytársuk sorsát feleségként nagyon 

közelről figyelemmel kísértem egészen haláláig, már 

negyedszázada tiszteletbeli osztálytársuknak fogadtak. Most 

pedig arra kértek, hogy köszöntselek Benneteket, mai 

díjazottakat. Köszöntsem általatok az ígéretes jövőt! 

 

Gyűjtsétek tovább a tudást… eredményesen és 

sikeresen… mindhalálig! 

Szerencse fel! 
 Kolozsvár, 2020. Adventjében 

Az 1956/57-es Református Véndiákok nevében  

Borbáth Katalin 

ny. tanárnő 
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A “1527*Gyűjtsd a Tudást*2027”  

díjak és oklevelek első átadásáról 

2017-ben egy 66 éve alakult osztályközösség – a 63. érettségi 

találkozóján, a Kollégium dísztermében – díjakat és okleveleket 

alapított az őket nehéz időkben oktató és óvó tanáraik emlékére. Ezzel 

emlékeztek a Kolozsvári Református Kollégium közel félezer éves 

erdélyi és egy évszázados romániai történetére, valamint a 

nemzedékük életét a XX. század második felében meghatározó 

1956/1957-es eseményekre is.  

A díjak gyűjtőneve – “1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” – az 

Újszövetség első magyar fordítójának, Sylvester Jánosnak a félezer 

éves jelmondatát idézi. Az évszámok akadémiai múltunk fél évezredére 

és jövőnk – az alapítók számára tán még belátható – elkövetkező 

évtizedére utalnak. A 2017-ben alapított díjak a következő 

szakterületek ígéretes tehetségeit jutalmazzák: – „Borbáth Éva-díj és 

oklevél” – magyar nyelv és irodalom, művészetek;” Hunyadi Mátyás-

díj és oklevél” – társadalomtudományok; „Márton Samu-díj és 

oklevél” – matematika és informatika; „Székely Ferenc-díj és 

oklevél” – kémia, fizika; „Vass Lenke-díj és oklevél” – román nyelv 

és irodalom; „dr. Xantus János-díj és oklevél” – űr-, föld- és 

élettudományok. 

Ezeket a díjakat és okleveleket – az Alapítók adományainak 

függvényében és megbízásunk alapján – az Erdélyi Református 

Egyházkerület (5 díj) és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (1 

díj) gondozza és az egykori Református Kollégium 

utódintézményeinek Tantestületeivel együttműködve adja ki minden 

páros évben.  
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2020-ban minden díjazott 100 -100 eurot, valamint a díj 

mellé 2.) egy névre szóló kristályüveg „trófeát” és egy dísz-mappában 

a következőket kapja: 3.) egy oklevelet; 4.) egy ajánlást (laudációt a 

jelölő iskola részéről); 5.) a díjak gondozójának (Erdélyi Ref. 

Egyházkerült és Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület) üdvözletét; 

6.) a díj névadójáról szóló emléklapot; 7.) a 2020-as díjazottak 

névsorát; 8.) a díj leírását; 9.) a díj alapítóinak 

(osztályközösségünknek) az üzenetét; és 10.) az alapítók 

osztálynévsorát.  

Az első díjátadásra 2020 adventi napjaiban Kató Béla püspök 

úr fővédnöksége mellett, az Erdélyi Ref. Egyházkerület szervezésében 

és az érintett iskolák társszervezésében kerül sor. Az időpontja és a 

helyszíne a járványhelyzet függvénye. Az átadás zártkörű (csak a 

meghívottak vehetnek rajta részt) de kiber-nyilvános, azaz online 

megtekinthető lesz. Az első kiosztást egyben a 2021-ben induló 

Középiskolai MTA Alumni Program kolozsvári előzményeként 

tartjuk számon.  

Az Alapító Osztályközösség – az egykori Kolozsvári 

Református Kollégium épületeiben az 1956/1957-es tanévben végzett 

két 10. osztály – az érettségijük óta elmúlt 63 évben rendszeresen 

találkozott. Közösséget alkotott a szó legszorosabb értelmében. 

Számon tartották egymást, és ha módjukban volt, segítették is. Őrizték 

és őrizik a közösség tagjai által teremtett értékeket. A díjalapítással 

sokak számára jelenthetnek követendő példát. 1957-ben – 63 évvel 

ezelőtt – ők voltak annyi idősek, mint most díjazottak. 2083-ban – 63 

év múltán – a mai díjazottak lesznek annyi idősek, mint amilyen idősek 

mostan a mai díjazottak ők. 

 
 

   Kolozsvár, 2020. Adventjében 

Az 1956/57-es Református Véndiákok  
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A „Borbáth Éva-díj” trófeája 2020-ban 

 

„Borbáth Éva-oklevél” 
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Magistro docto docti sunt discipuli 

Az tudós mestereknek tudós tanítványai vadnak 

 
 

Sylvester János, Grammatica, 1537/1539 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált”. (Sylvester János, 1527) 

 

BORBÁTH ÉVA DÍJ és OKLEVÉL 

 

Borbáthné Pávai Vajna Éva  

(1907-1991) 

 



 
 

23 
 

Borbáth Éva (szül. Pávai Vajna Éva) francia-magyar-

román szakos tanárnő a Kézdivásárhelytől 5 kilométerre fekvő 

Torján született 1907 december 20-án. Édesapja Pávai Vajna 

Ákos, édesanyja Gál Júlia. 

   Az elemi és középiskolai tanulmányait Kolozsvárott 

végezte. 1925-ben érettségizett a kolozsvári Farkas-utcai 

Református Leánygimnáziumban, Husz Ödön és Dr. Csíszér 

Károly osztályában, kilenced magával. Mivel édesapja 33 éves 

korában szívbetegségében elhunyt, a jó tanuló Éva félárvaként 

tandíjmentesen végezhette tanulmányait. 1913-ban édesapja 

halála után édesanyjával és két évvel fiatalabb Judit húgával 

Kolozsvárra költöztek az anyai nagyanyjuk Zrínyi-utcai 

lakásába. Éva már 14 éves korától kezdve korrepetált gyengébb 

tanulókkal, egy kis pénzt is keresve, és így is segítve fiatalon 

özvegyen maradt édesanyját. A tanítást nagyon megszerette és 

ez is befolyásolhatta elhatározását abban, hogy tanári pályára 

menjen. 

1925-ben beiratkozott a Kolozsvári „Regele Ferdinand” 

Tudományegyetemre, francia-magyar-román szakra. Az első év 

befejeztével a Kolozsvári Református Egyházkerület egy 

külföldi egyetemi tanulmányi ösztöndíjat ajánlott fel neki, azzal 

a feltétellel, hogy az egyetem elvégzése után egy református 

(felekezeti) iskolában vállal majd tanári állást. Borbáth Éva, bár 

tudta, hogy ezekben az iskolákban a kereseti lehetőségek 

gyengébbek, mint máshol, elfogadta az ösztöndíjat. Így a 

másodévet (1926-27) már Budapesten, a Pázmány Péter 

Tudományegyetemen végezte el, majd a következő 

évfolyamokat Párizsban, a Sorbonne-on. A külföldön végzett 
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éveit a kolozsvári egyetemen is el kellett ismertetnie és 1930-

ban itt szerzett diplomát francia és magyar nyelv és 

irodalomból, valamint román filológiából. 

A külföldi tanulmányai alatt szabad idejében Párizson 

kívül több francia várost is meglátogatott, de eljutott Észak-

Olaszországba, Belgiumba és Németországba is. Ezek az évek 

nagy hatással voltak életére, világszemléletére.  

   Kolozsvári egyetemista korában többször találkozott a 

Református Parókián két jó barátnőjével Csáti Évával és Szabó 

Katalin Ellával. Itt ismerkedtek meg a nyelvész Szabó T. 

Attilával, az ügyvédjelölt Borbáth Samuval és református 

teológus ikertestvérével Danival. A három barátság végül 

három házassághoz vezetett. 

  1930 szeptember elsejétől a Székelyudvarhelyi 

Tanítónő-képzőben kapott helyettes tanári kinevezést. Itt 

tanított megszakítás nélkül 1936-ig, francia-magyar-román 

tanárként és itt kötött házasságot Dr. Borbáth Samu 

ügyvédjelölttel 1932-ben. Férje ügyvédi véglegesítése után 

Kolozsváron folytatta ügyvédi tevékenységét, de Éva négy éven 

át hiába próbálkozott álláshoz jutni Kolozsváron, csak 1936-

ban sikerült Kolozsvárra költöznie. 1937-ben megszületett első 

fiuk Áron, 1939-ben András és 1941-ben Imre. Ezekben az 

években Borbáth Éva szüneteltette tanári tevékenységét. 1 Csak 

 
1 A sors úgy hozta, hogy engem ötödikes koromban a kolozsvári Méhes-

utcai iskolába írattott be (ahol akkor tanított), majd az 1 sz. .Magyar Fiúlíceumban 

iratott érettségiig. Az érettségi találkozókon édesanyám mindig jelen volt. 

Osztálytáraim hálásak voltak édesanyám jó tanácsaiért, hogy milyen irányban 
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1945-ben kapott helyettes tanári kinevezést a Kolozsvári 

Református Leánylíceumba francia tanári beosztásba, ahol 

1946-ban véglegesítették. 1949-től 1953-ig a kolozsvári Méhes-

utcai iskolában tanított. Ez az iskola a város szélén volt és 

gyakran emlegette, hogy az 5. osztályában a reggeli óráit a 

legszebb napfelkelték aranyozták be. Több itteni tanítványával 

találkozott később újra a Református Kollégiumból átnevezett 

kolozsvári 1. sz. Fiúlíceumban, ahol egészen 1957-ig tanított.  

 Az 1956-os magyarországi forradalom után a Securitate 

ismételten meghurcolta. Habár semmi olyat nem tudtak 

rábizonyítani, amivel megvádolták, az 1957/58-as tanévre már 

nem kapott kinevezést. Magyarul mondva 50 éves korában – a 

magyarországi forradalom ürügyén – kidobták állasából. 

Teljesen jövedelem nélkül maradva magánórákból, 

fordításokból próbált megélni. 2 1963-ban, férje halála után, 

még nehezebb anyagi helyzetbe került, bár fiait már nem kellett 

eltartania. 1979-ben még önállóan meglátogatta a két évvel 

korábban Németországba kivándorolt Imre fiát, de nem sokkal 

hazatérte után a kertjében – amit nagyon szeretett – elesett és 

sikertelen operációk után hosszú ágyban fekvésre, ápolásra 

szorult. 1991 február elsején hunyt el. A kolozsvári 

Házsongárdi-temetőben, a férje mellett alussza örök álmát.  

 
folytassák tanulmányaikat. Az 50. találkozónkon osztálytársaim közül is többen 

mondták nekem: „tudod … én a karieremet a te édesanyádnak köszönhetem“. Ezek az 

osztálytársaim érettségiztek – alig 16-17 évesen – 1957-ben. 

2 Nagyon jó volt számára, hogy e nehéz helyetében édesanyja még 10 évig vele élt, és 

Juci huga – meg a menye is – majdnem naponta meglátogatták őket. 
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Borbáth Éva tanártársai és az 1956/57-es érettségizettek körében 1967-ben 

Az első sor, balról jobbra: Jourás Tibor (?) orosztanár; Székely Ferenc 

kémia tanár, iskolaigazgató; Borbáth Éva magyar tanárnő; Hunyadi Mátyás 

történelem tanár, osztályfőnök; Bartha Sándor földrajztanár; Boldis László 

tornatanár. A mögöttük álló diákjaik közül jól felismerhető az első sorban 

Buksa Emil, Bíró József, Tamás István, Kegyes Attila, Flórián László, Kupa 

László, Rácz Miklós (?), Tóth István, Régeni Ferenc, Frenkel János. 

Leghátul Vincze János és Magyari Miklós. 

Tanári és írói munkássága nem ért véget a tanítási órák 

után. Irodalmi kör vezetője volt, szombat esti találkozókat 

rendezett a bentlakó tanítványaival például illemtanról, ahol a 

vidékről származó fiúknak éltre szóló jótanácsokat adhatott.3 

 
3 Ezekről írot szövegei és sok más ilyen dokumentum a tulajdonomban vannak. 
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Színdarabokat készített elő különböző ünnepélyekre a 

tanulóknak saját írásaiból, vagy ismert írók – mint Móra Ferenc 

– műveit dolgozta át színpadra.4 Újságcikket írt több romániai 

magyar újságban, folyóiratban, főként magyar nyelvel 

kapcsolatos témákról.5 A román tv és rádió adásait is követte… 

próbált segíteni abban, hogy miképpen lehetne adásaikat 

érthetőbben, hatékonyabban összeállítani, stb. 

Kultúra- és művészetszerető egyéniség volt. Színház, 

mozi, kiállítások, előadások stb. látogatása nála napirenden 

voltak. Sok híres kolozsvári művésszel ápolt jó baráti 

kapcsolatot. Gy. Szabó Béla grafikust fiatal kora óta ismerte. 

Barátságuk hosszú éveken át fentmaradt, sőt erősödött 

is, amikor segítette Gy. Szabót a francia levelezésében és 

franciául tanulásában. De nagyon szeretett Szervátiusz Jenővel 

beszélgetni fent a fellegvári háza műtermében a művész és a fia 

új művei között; szeretett játszadozni Jenő unokájával. Jól 

ismerte Fuhrmann Károlyt, Ferenczy Júliát, Pallos Juttát és még 

sok más művészt. A művészet utáni érdeklődése párizsi 

egyetemista korában kezdődött a Louvreban. Beleszeretett 

Rodin szobraiba olyannyira, hogy Gy. Szabó Béla 1946-ban 

könyvjegyére – exlibrisére – egy Rodin szobor által inspirált 

 
4 Emlékezetes maradt az az évzáró ünnepély, melyen Bajor Andor humoros versét, a 

bukott diáknak a kolozsvári Mátyás-szobor előtt éjfélkor elmondott monológját 

szavaltatta el Imre fiával, melynek a refrénje „Mi ketten voltunk nagyok Kolozsváron” 

volt (szta) 
5 Cikkeit főként a kolozsvári Igazság, a Dolgozó Nő, a Tanügyi Újság, a 

sepsiszentgyörgyi Tükör közölték. 
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fekvő nőt metszett fába számára. Egyik visszaemlékezésében 

azt írta magáról, hogy legfőbb erénye a vidámság és ezért 

kedvelték az embertársai: „Pedig szép se voltam … egy kicsit 

értelmes … de nagyon kacagós. Be jó is volt kacagni és 

kacagtatni. Az udvarhelyi Képzőben sok vidám estét töltöttünk, 

mint bentlakó tanárok, főleg a konviktusi vacsorák után. Az 

igazgatónő többször mondta, hogy hagyjuk már abba, mert nem 

bírja ezt a sok kacagást. Persze könnyű volt nekem. Kolozsvár, 

Budapest, Párizs, fiatalok, férfiak, néha idősebbek is …szívesen 

beszélgettek velem, udvaroltak is…, kacagtam rajtuk, de 

feltöltődtem egy csomó élménnyel, bátorsággal és jó volt, hogy 

már az elején /nem csak magyarul, de/ németül, románul, 

franciául is tudtam … nem csak dadogni, de szórakoztatni is”. 

Recenziókat is írt, például tanár kollégája dr. Xantus János „A 

természet kalendáriuma “című munkájáról. Idézzünk most 

ebből: „Nem vagyok természetrajz szakos, tehát csak, mint 

olvasó forgatom a könyvet. Örültem annak, hogy tanáraink úgy 

dolgoznak, hogy /munkájuk/ ne csak az osztályok négy fala 

között maradjon, de hasznára váljék a széleskörű 

olvasóközönségnek. Öröm, hogy van lehetőségük elmélyedni, 

naponta feljegyezni tapasztalataikat. „Figyeljük meg! 

“Jegyezzük fel! “„Gondoskodjunk! “„Gyűjtsünk! “….“ 

 Borbáth Éva egész életében nagy súlyt fektetett a 

„Tudás Gyűjtésére”! 

Borbáth Imre 

Fürstenfeldbruck, (D), 2020.11.10. 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált” (Sylvester János, 1527) 

 

HUNYADI MÁTYÁS DÍJ és OKLEVÉL 

 

 
 

 
Nomen est omen … a név az jelzés. 

Hunyadi Mátyás történelemtanárunk volt, és egy 

időben osztályfőnökünk is. A XX-ik századi erdélyi magyar 

oktatás talán legnagyobb kihívása volt – és talán az ma is – a 

történelem tanítása. A mi időnkben Roller akadémikus vaskos 

történelem tankönyve volt a hivatalos tananyag. Tanárunk a 

hivatalos tananyag leadása után 2-3 oldalt lediktált a füzetünkbe 

és hozzátette: erről senkinek nem kell beszélni, de tanuljátok 
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meg, mert kikérdezem. Nem tudok róla, hogy osztálytársaim, 

vagy szüleik közül valaki is feljelentette volna ezért. 

Így tudtunk meg kortársainkhoz képest sokkal többet a 

kenyérmezei csatáról, Báthori Istvánról, Bocskay Istvánról, 

Bethlen Gáborról, I. Rákóczi Györgyről, vagy akár a Budai 

Nagy Antal, Dózsa György, valamint a Horea, Cloşca és Crişan 

által vezetett felkelések történeti hátteréről. 

   Úgy emlékszem, hogy ő volt az egyik tanárunk, aki javasolta 

és támogatta 1955-ben a nyári vakáció alatti vasúti iskolai 

kirándulást. A vagont az iskola bérelte, ebben laktunk és 

étkeztünk. Ezt a vagont időnként aztán a megfelelő vonathoz 

csatoltatták.  

Az útvonal emlékeim szerint: Kolozsvár – Turnu-

Severin – Krajova – Bukarest – Konstanca – Braila – Galac – 

Duna-delta (Sulina) – Bákó-Marosvásárhely – Kolozsvár volt. 

Ez alighanem páratlan vállalkozás volt az 50-es évek derekán 

az erdélyi magyar iskolák között. 

Mindnyájan döbbenten csodálkoztunk rá az Erdélyen 

kívüli világra. 

   Tanáraink nemcsak sok tudománnyal, de komoly 

tapasztalatokkal is felkészítettek bennünket az ÉLETRE.  

 És ennek a tapasztalat-építésnek 1956 őszén nem kis 

kockázata is volt. Ezért viseli ez a díj Hunyadi Mátyás nevét, 

akire mindig nagy hálával gondolunk jó fél évszázad távlatából 

is. 

 
Budapest/Kolozsvár, 2020.11.05. 

  
Dr. Bíró József Zete 

aneszteziológus főorvos 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált”. (Sylvester János, 1527) 

 

MÁRTON SAMU DÍJ és OKLEVÉL 

 

Már harmadikban nagyon szerettem számtan órán (is) 

kibámulni az ablakon. A Murokegytem-nek becézett „lupsai” 

iskolánkban Ruszuly tanítónéni egy darabig próbálkozott hatni 

reám, de gyorsan feladta és inkább olvasnivalót adott a saját 

könyvtárából. Mai napig, ha számolnom kell magamban csak 

döccenő után tudom, hogy hetvennyolc után mi következik. 

Valami gát van ott a fejemben. 
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Negyedikben létszámhiány volt a Farkas-utcai (volt 

református) elemiben, úgyhogy odapasszoltak négyünket, hogy 

Dezméri tanítóbácsi valahogy elérje a nyugdíjkorhatárt. A 

számtan nála is csak akkor menegetett, ha kihívott a táblához, 

mert a számtan nem tudott lekötni, se az iskolában sem odahaza. 

Daróci Lacival (fogadott testvéremmel) egymásról másoltuk 

felváltva a házi feladatot. Többnyire én az övét, amikor éppen 

őriztem a gyakran balhézó barátom szemüvegét.  

Az ötödik osztályban Benedek Klára tanárnő tette fel 

magába, hogy engem is megmatekol. Ötven év után 

találkoztunk, mint beteg és orvosa. Azt mondta, így jobban 

jártunk mind a ketten, mintha kitartott volna amellett, hogy 

megszerettesse velem a tudományok tudományát. A 

kilencedikbe történt (sikeres) felvételimen is a matekot sikerült 

legnehezebben összefércelnem. 

 Ezzel a múlttal szakadtam aztán Márton Samu tanár 

elvtárs nyakába. Még hogy „úr”! Ki mert volna akkor ilyennel 

megvádolni egy ekkora tekintélyt? Egy nagydarab, 

oroszlánhangú osztályfőnök–matektanárt, akinek a 

jóindulatánál csak a türelme volt nagyobb. Már az első 

osztályfőnöki órán elszúrtam, hogy engem komolyan vegyen, 

mert bemutatkozó dunnyogásom miatt Samunak értette a 

keresztnevemet, és menten druszájává is avatott egy tréfás 

fülhúzással … az osztály nagy ovációja közepette (barátaim 

számára meg is maradtam máig Samunak). Ettől kezdve mindig 

elnéző jóindulattal bánt velem, pedig erre ritkán szolgáltam rá, 

mert a matek házifeladatot továbbra is az óra előtti szünetekben 

ütöttem össze. Szerencsémre voltak az osztályban ígéretes 



 
 

33 
 

matekosok, aztán azokkal jól elszórakozott a „druszám”, 

időnként egy-egy darab krétát dobálva a rendetlenkedők közé.  

Mikor elkövetkeztek azok a napok, amikor korunkbeli 

fiatalok vére folyt a pest-budai utcákon, akkor ismertük meg 

igazán tanár urunkat (akkor valóban „forradalmi elv-

társunkat”), aki csavaros eszű székelyként tartott minket maga 

mellett és tanított meg várni, remélni és készülni az Alkalomra. 

Az Alkalom akkor nem jött el, de mi életben maradtunk. 

Megtanultuk, és ma is tudjuk a Leckét. 

Az érettségi banketten odasündörögtem mellé, és 

próbáltam – tizenhatéves fejjel – okosakat kérdezni tőle. Hogy 

merre is legyen a merre? Mert hát nyakunkon a modern 

technika, jön az atomkorszak és a legtöbb egyetemi helyet a 

mérnököknek hirdetik. Azt mondotta volt: a kockás papír nem 

neked való, Samu fiam. Te foglalkozz csak az emberekkel és 

maradj, aki vagy, kedves druszám!  

Így lettem orvos.  

az, „1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027” díjat alapító  

1956/57-es tanévben végzett „Református Véndiákok” 

nevében is 
 

Kovászna, 2020. okt. 31. 

Dr. Török Sándor 

alias T. Samu 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált” (Sylvester János, 1527) 

 

SZÉKELY FERENC DÍJ és OKLEVÉL  

 

  
Az 1950-es évek végén a két református gyökerű 

kolozsvári magyar gimnáziumot, a „fiú líceumot” és a 

„lánylíceumot” két különböző, de azonos nevű Székely 

Ferenc igazgatta. Jó barátok voltak. Amiben csak lehetett, 

segítették is egymást a viharos időkben.  

A fiúkat a nagy-Székely, a lányokat a kis-Székely 

igazgatta. Mindketten távolságtartóak, szigorúak és 
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igazságosak voltak. És mindkettőjüket nagyra becsülték a 

tanítványaik. A lányok egyenesen rajongtak az ő 

kisszékelyferiükért. 6 

  A nagy-Székely már kereskedelmi technikumban 

és annak megszűnte után a 8-s iskolában is igazgatója volt 

az alábbi történet főszereplőjének, Varga Andrásnak. 

Székelynek a kolozsvári pedagógus szakszervezet egyik 

vezetőjeként igen jó kapcsolatai voltak. Ezeknek a 

kapcsolatoknak különösen abban a tanévben vehette 

hasznát – védelmünkben is – amikor mi érettségiztünk. 

Ekkor történt a következő eset … Varga Andrással:  

 
„Éppen 64 éve, valamikor 1956 novemberének első 

napjaiban történhetett. A bentlakás földszinti tanulótermének 

„szilenciumi” felelőseként „szolgálatba” igyekeztem, amikor egy 

vadidegen ember megállított és románul kérdezte: Te vagy Varga 

András? Amikor igent mondtam puff, már ütött is. Én 16 évesen már 

minősített bokszoló voltam … félreütöttem az öklét és úgy 

visszavágtam, hogy eleredt vére. Na, ezt nagyon megkeserülöd! 

sziszegte káromkodva. Meg voltam egy kicsit szeppenve, amikor a 

szilenciumon „szolgálatba” álltam. 

 Rövidesen hivatott Székely Ferenc.  

Igaz-é András, hogy megütötted a főhadnagy elvtársat?  

Kit?  

Hát … azt az elvtársat, a Securitatetól?  

Igaz, hogy megütöttem valakit … de ő ütött előbb … anélkül, 

hogy bemutatkozott volna.  

Van erre tanúd?  

A bánffyhunyadiak mind látták. 

Jól van, András, menj tanulni. 

 
6 Sz, Tóth Magda, sz.t.a. felesége, a hiteles tanú erre 
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Hogy mit beszélt Székely Feri (csak így mondtuk 

egymás között) a szekussal, azt nem tudom. De alighanem 

elmagyarázta a főhadnagynak, hogy ha ebből ügyet csinál, 

akkor kiderül, hogy mekkorát hibázott.  

Tény, hogy nekem egy hajam szála se görbült az ügy 

miatt, sőt még az a „súlyos” vád sem került terítékre, hogy 

Sipos, egy külsős diákom, akit éppen Székely kérésére 

segítettem a tanulásban – az asztalomra tett egy 1940-es évek 

elején, tehát még „a magyar időkben” kiadott Tolnai Világlapot, 

amit az én szekusom akkor (vélhetőleg nem egészen véletlenül) 

az asztalomon megtalált.  

Akkoriban ennél kisebb ’bűnökért’ is éveket ültek 

börtönben diáktársaink.” 
 

Ez a történet azért különleges, mert alighanem 

példátlan, hogy egy szolgálatban lévő román 

állambiztonsági tisztet 1956/57-ben büntetlenül leüthetett 

volna egy magyar diák.   

 
Zalaszentlászló/Balatonfüred, 2020.11.08. 

 

 

 Varga András 

Szabó T. Attila 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált”. (Sylvester János, 1527) 

 

VASS LENKE DÍJ és OKLEVÉL 

 

 
Vass Lenke tanárnőre, mint tevékeny, mindig 

elegáns, “classy” hölgyre emlékezem. Román nyelvet és 

irodalmat tanított; osztályfőnököm volt 65 éve, az 1954-

55-ös tanévben, a VIII.B-ben.  
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Hagyományosan kötelező osztályfőnöki munkája 

mellett -- rendhagyóan és bölcs előrelátással -- 

szorgalmazta és irányította osztályunk iskolán kívüli 

nevelését is. Életre szóló élményünk lett például 

táncórákra járni a kolozsvári 3. sz. leánygimnáziumba -- 

ahol a tánctanárnőnk a névrokonom, Sinkó Emma, Emi-

néni volt. Rendszeresen eljártunk a Kolozsvári Magyar 

Színház és Opera előadásaira a Vass tanárnő által 

beszerzett Bolyai-bérlettel. 

   

Egy alkalommal, mikor -- egyébként diagnózis 

nélkül – hirtelen a kolozsvári járványkórház “bentlakója” 

lettem, Vass tanárnő rögtön meglátogatott Baczó Erzsébet 

magyar irodalom tanárnőnk és az egyik legnevesebb 

kolozsvári román orvos, Telia professzor társaságában. 

Vizsgálat után Telia professzor megállapította, hogy 

semmi bajom!  

 

Nagyszerű érzés volt egészségesen (!) visszatérni a 

tavaszi lázban zsibongó iskolámba … a járványkórházban 

esetleg rám leskelődő veszélyekről nem is szólva. 

 

Korabeli diák-vélemények szerint szeretett 

iskolánk elit nevelő intézmény volt, és Vass tanárnő -- 

akárcsak hajdani tanáraink nagytöbbsége -- a Kolozsvári 

Református Kollégium jó 400 éves szellemi 

hagyományainak csendes és konok hívei voltak azokban a 

nehéz időkben is. Ezért is kellett ezt, mint magyar iskolát, 

megszüntetni …valamikor 1956 után. 
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Vass Lenkével 1962-ben találkoztam utójára.  

 

Akkor is elegáns, stílusos hölgy volt – már fehér 

tinccsel a hajában. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 5. 

éves hallgatójaként, meghívott az akkori 11. számú 

líceumba kémia órát tartani.  

   

Kegyelettel adózok emlékének! 

 
 

Colorado (USA), 2020. okt. 23-án  

 

 

az, „1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027” 

 díjat alapító, 1956/57-es tanévben végzett  

„Református Véndiákok” nevében is 

Si non marte, arte 

! Sinkó János,  
Dr. in chemistry 
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált”. (Sylvester János, 1527) 

 

Dr. XANTUS JÁNOS DÍJ és OKLEVÉL 

 
- „A tudomány oltáráról a lángot vedd magadhoz, ne a hamut! 

Lobogni, lángolni kell annak, aki világítani tud, mert aki nem lobog, 

az hamar üszkösödik, belepi a szürkeség, a hamu.” 

 

 
dr. ifj. Xantus János 

(1917-1982) 
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“Korunk egyik legszomorúbb, már létünkbe vágó 

ellentmondása a természet és az agresszív civilizációs 

térhódítás súrlódása és ütközése. Éppen ezért áldassanak 

mindazok, akik ezt az ellentmondást föloldani akarják!” Így 

emlékezett ifj. dr. Xantus Jánosra életművének egyik méltatója, 

a ’70-es évek elején, amikor még viszonylag béke honolt az 

ember és a természet kapcsolatában. Abban a kapcsolatban, 

mely napjainkra drámai konfliktussá terebélyesedett.  

Ifj. dr. Xantus János a természetet mindig nagy 

rálátásban, a maga bonyolult összefüggéseiben vizsgálta és már 

fél évszázaddal ezelőtt látnoki aggodalommal vetítette előre 

mindazt, ami bolygónkon ma történik. 

 

Ifjabb dr. Xantus János Kolozsvárott született 1917 

február 20.-án és szülőföldjén maradt haláláig. Több 

nemzedékre visszatekintő természetkutató család szellemi 

hagyatékának örököseként nyugtalan lelkülettel – képzeletben 

– mindig távoli tájakra vágyódott, de meggyőződéses 

lokálpatriótaként konok hűséggel tért meg szűkebb hazájába, 

Erdély földjére, ahol diáknemzedékek sorai emlékeznek ma is 

legendás alakjára, lenyűgöző előadásaira, tanóráira, a 

feledhetetlen kirándulásokra, a csillagnéző éjszakákra, ahol 

konstellációk közt bolyongva nyitott végtelen távlatokat 

tanítványai ébredező világlátásában és életfilozófiájában. 

 

Gimnáziumi tanulmányait a kolozsvári római katolikus 

(piarista) líceumban végezte, majd 1936-ban a Regele 

Ferdinand Tudományegyetem természetrajz karára iratokozott 

be, ahol alkalma volt a Sorbonne vendégprofesszorainak 

előadásait is hallgatni. Diplomadolgozatát 1930-ban írta az 

Erdélyi Mezőség halastavairól. Ezt a munkáját, további 
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kutatásokkal kiegészítve, doktori értekezésként védte meg 

később, a Kis Szamos vízvidékének összes halastavait 

vizsgálva. 

Sorsszerű, hogy a kolozsvári Farkas utca miként vált 

pályájának jelképévé: ebben az utcában tanult, majd itt is 

tanított. A Bolyai Egyetem katedrájáról száműzték őt a Farkas-

utcai református gimnáziumba és tartották folyamatosan 

megfigyelés alatt polgári-klerikális származása és a Teleki Géza 

professzorához – Széki gróf Teleki Pál geográfus, egyetemi 

tanárhoz, a tragikus sorsú későbbi miniszterelnök fiához – 

fűződő szoros, baráti és tanártársi kapcsolatai miatt. Családi 

gyökerei haláláig “gyanús elemnek”, “osztályidegennek” 

megbélyegezve kísérték egész életében. Mint a magyar diákság 

köreiben rendkívül népszerű, rájuk nagy befolyással bíró, 

tudatformáló tanárt célkeresztjében tartotta a kommunista 

állambiztonság. 

Az egész népét tanító ember volt. A tudományok iránt 

érzett nemes alázatot, a tudás gyűjtését, széleskörű 

népszerűsítését … a megismertetést tartotta életcéljának. 

Tanárként még repülőgépet is bérelt diákjainak, hogy a 

magasból szemléltesse a légköri jelenségeket, a felhőzetet, s 

madártávlatból láttassa a földi domborzatot. Korának 

legkorszerűbb technikai eszközeit is segítségül hívta: 

hordozható terepmagnetofonja, a madárhangok felvételére 

házilag készített parabola-hangtükre, filmfelvevő gépe vagy 

csillagászati távcsöve a “szervek” számára - ma már 

megmosolyogtató módon – fölöttébb gyanús eszközök voltak. 

“Tavaszi héricsek, szellőrózsák és kökörcsinek, 

rigópohár-vadászat a Cérnaforrás körül egy csalogánytrillás, 

didergetően hideg májusi sátoros éjszaka után. Vagy az első 

“szputnyik” jeleinek hallgatása hordozható táskarádióján a 
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Gorbó völgyben, Ruha István két csodálatos hegedűszólója 

között. … Aztán a hányattatások és meghasonlások kora, 

mindhalálig…. Küzdelmei a méltánytalanságokkal, az áskálódó 

rosszindulattal, a hivatalból rámért, életfogytig tartó 

gáncsoskodással – és mindenekelőtt önmagával. Az érzelmek 

küzdelme az értelemmel és viszont…” – írta róla egyik 

legkedvesebb tanítványa, dr. Szabó T. /E./ Attila. 

 

Egyike volt azoknak a fiataloknak, akik a piarista 

gimnázium padlásán megépítették az első kolozsvári vitorlázó 

repülőt, mely a Hol’s der Teufel, (Vigye el az ördög) néven 

vonult be az erdélyi sportrepülés történetébe. Könnyűbúvár 

felszerelésével – mely akkor ritkaságszámba ment tájainkon – 

kísérletet tett a víz alatti élővilág fényképezésére, 

tanulmányozására. 

Fiatal korában szülővárosának polgári köreiben 

népszerű társasági zongoristaként ismerték, aki sokoldalú 

műveltségével, a művészetekben való jártasságával és 

megnyerő „xantusi” humorával került az összejövetelek 

középpontjába.  

Tudományos pályája kezdetén elsősorban a földrajzi, 

meteorológiai, csillagászati kérdések foglalkoztatták. Ezt az 

ígéretes pályát törte meg a kommunista diktatúra.  

 

Ismeretterjesztő cikkei kezdetben elsősorban az 

“Erdély” című folyóiratban jelentek meg, melynek szerkesztője 

is volt (1941-1945). Később több száz írása jelent meg a 

Világosság, az Élet és Tudomány, az Igazság, a Brassói Lapok, 

A Hét, a Búvár, a Természet Világa, az Új Élet, az Előre napi- 

és hetilapokban. Több mint három évtizeden át szerkesztette és 

vezette a Kolozsvári Rádió leghosszabb életű honismereti és 
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természettudományos rovatát, a Jöjjön velünk című heti műsort, 

melyet haláláig a Föld és Ég című sorozattal folytatott.  

A tudományterjesztés igazi megszállottjaként 11 

könyvet írt. Legkedvesebb és legnagyobb példányszámban 

megjelent kötete a több kiadást megért, nagy közönségsikernek 

örvendő “A természet kalendáriuma” volt, mely ma is az 

antikváriumok ritka és keresett darabjának számít. Életének 

megértéséhez ad kulcsot ez a sikerkönyv, mely 

természettudományos köntösbe bújtatott olvasmányos és 

közérthető művelődéstörténet is volt a magyarul olvasó 

emberek számára. 

 

Az ötvenes években társszerzője volt az első színes, 

egész estét betöltő román gyártású “A Retyezát hegység” című 

természetfilmnek, melyet számos nemzetközi díjjal tüntettek ki. 

Televíziós dokumentumfilmek tucatjainak tudományos 

munkatársa, forgatókönyvek írója volt. Több, mint ötven 

természetrajzi és geográfiai ihletettségű, dramatizált 

rádiójátékot is írt. Vidéki körútjain eldugott erdélyi falvak 

kultúrházaiba is elvitte vetített képes előadásait, fáradhatatlan 

munkát végezve a tudománynépszerűsítés, a népszolgálat 

területén. 

“Non numero horas nisi serenas” – szabad fordításban 

“Csak a derű óráit számolom” – ezzel a jelszóval kutatta fel és 

írta össze Erdély pusztuló, történelmi napóráit, még fellelhető, 

történelmi csillagászati emlékeit, relikviáit. A hetvenes évek 

derekán sajtó alá rendezte és kiadta dr. Sáska László 

Nagyenyedről elszármazott orvos és Afrika-kutató “Életem, 

Afrika” című irodalmi élménybeszámolóit, naplójegyzeteit, s 

ezzel egy újabb sikerkönyvet adott a magyar olvasók kezébe. 

Ebben az időben jóformán egyedül képviselte a romániai 
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magyar szakirodalomban a tudománynépszerűsítés nemes 

ügyét. 

Sohasem a céltalan vándorlás vezette útjain, hanem 

mindig az új tudás, az újabb és újabb ismeretek igénye, mely 

biológiai örökségként lappang és munkál a Xantusok génjeiben. 

Egy személyben volt természetkutató tudós, természetrajongó 

turista, briliáns szakíró és nemzedékeket nevelő tanár. Mind 

ehhez különös jellem – szerénység, szorgalom, a szülőföld iránt 

érzett nemes alázat és népének feltétlen szeretete társult. 

Ez a sajátos “xantusi szemlélet” él tovább nem csak 

munkáiban, eszmei hagyatékában, de megannyi tanítványában 

is. A szellemi hagyaték túlmutat egy emberen, egy hitet és 

hagyományokat tovább éltető családon, sőt még Erdély magyar 

közösségén is, hiszen üzenete sokakhoz szól szerte a 

Nagyvilágban Örök érvényű ez az üzenet és az idő múlásával 

egyre időszerűbb.  

Xantus Jánosnak máig sugárzó utóélete van. 

Munkássága a magyar természetkutatás és a tudományos 

tájékoztatás maradandó értéke és egyediségében zsinórmértéke 

is. A “xantusi szemlélet”, a természet ismerete és tisztelete, a 

planétánk egészét fenyegető válságok megértéséhez és 

eredményes kezeléséhez segíthet hozzá a “pars pro toto”, a 

“részben az egész” jegyében. Annak az Egésznek a jegyében, 

amelynek Része volt, része ma, és része lesz mindig minden 

Tudást Gyűjtő Diák. 

2020. november 4-én, az, „1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027” 

díjat alapító, 1957-ben végzett „Református Véndiákok” 

nevében is  

a XANTUS-család 
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In memoriam  
dr. Xantus János 

 

Tanár Úr kérem!  

Odafenn a Mennyben. 

Tanított nekünk sok Igaz Csodát. 

Mutatta utunkat. Hogy ki merre menjen. 

Tartson most egy órát a sok véndiáknak: 

mesélje el, hogy milyen … Odaát. 

 

Vannak-é olyan napnyugták, mint itten? 

És vannak-é friss, csodás hajnalok? 

Valóban mennyei békesség ott minden, 

mint itt hajnalokként, ha Napunk felragyog? 

 

Hogy ne féljünk mi sem átlépni az űrbe. 

Kövessük bátran mi is Önt oda. 

Hisz szelleme, mely nekünk is világolt, 

A Tanítás, 

az a 

KOZMIKUS CSODA. 
 

191026:16,27; BFüred,  
Szabó T. E. Attila 

 
https://mek.oszk.hu/20700/20762/20762.pdf  

  

https://mek.oszk.hu/20700/20762/20762.pdf
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A 2020. év díjazottjai  
 

A díjakat az 1956/57-es Ref. Véndiákok nevében adja az 

Erdélyi Református Egyházkerület 

 

Borbáth Éva-díj 2020-ban  

Burkhardt Zsófiának  

 
Hunyadi Mátyás-díj 2020-ban 

Kiss Gellértnek 
 

Márton Samu-díj 2020-ban 

Ambrus-Ferenczi Brigittának 
 

Székely Ferenc-díj 2020-ban  

Gombár Annának  
 

Vass Lenke-díj 2020-ban 

Rus Marának 
 

dr. Xantus János-díj 2020-ban 

 Máthé Juliannának  
Mezőpanit * Marosvásárhely 

Az 1956/57-es Ref. Véndiákok és a Xantus-család 

nevében adja a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 
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SZEMELVÉNYEK A LAUDÁCIÓKBÓL 

 

AMBRUS-FERENCZI BRIGITTA-LILLA 

AJÁNLÓ LAPJA  

 

 Alulírott Fehér Judit, a kolozsvári Apáczai Csere János 

Elméleti Líceum biológia szakos tanára, tisztelettel ajánlom 

Ambrus-Ferenczi Brigitta-Lilla 11. osztályos tanulót a 

„1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” díj matematika és informatika 

(Márton Samu-oklevél) kategóriájában. 

Ambrus-Ferenczi Brigitta-Lilla iskolánk 11.B 

osztályának tanulója, akit három éve tanítok, kilencedikes 

korától osztályfőnöke vagyok. Brigittát a közösség iránti 

felelősségvállalás jellemzi. Nyitott, érdeklődő, főleg a 

reáltudományok és informatika iránt tanúsít érdeklődést. Mint 

gimnáziumunk egyik legtehetségesebb tanulóját úgy ismerem, 

mint nagy teherbíró-képességű, gyors gondolkodású tanuló, aki 

könnyen teremt logikai kapcsolatokat a különböző 

ismeretanyagok között.  
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Ambrus-Ferenczi Brigitta-Lilla kommunikatív, jó 

közösségi ember, aki tevékenyen veszi ki részét az osztály, 

illetve iskolai közösségi tevékenységből. 

A matematika terén, versenyeken is bizonyított. 

Figyelemre méltó sikert ért el az Országos Magyar Matematika 

Olimpia megyei szakaszán. II. díjban részesült és továbbjutott 

az országos szakaszra. Brigitta számára nem idegen a művészet 

világa sem: az Apáczai szelleme pályázati rajzversenyen 

különdíjban részesült. Széles érdeklődési körére jellemző, hogy 

több tantárgyból ért el kiemelkedő eredményeket. Az 

osztályközösségben szerénységével és segítőkészségével tűnt 

ki. Fentiek alapján tisztelettel ajánlom Ambrus-Ferenczi 

Brigitta-Lilla 11. osztályos tanulót a „1527*Gyűjtsd a 

Tudást*2027” díj matematika és informatika (Márton Samu-

oklevél) kategóriájában. 

Kolozsvár, 2020. október 9. 

    Fehér Judit 

    biológiatanár 
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BURKHARDT ZSÓFIA AJÁNLÁSA 

 

Burkhardt Zsófia 2008 és 2020 között volt a 

Kolozsvári Református Kollégium tanulója. Az ő 

nemzedékükkel kezdődött az elemi oktatás a 

Kollégiumban. Az ötödik osztálytól 12. osztályig voltam 

magyartanára, és ez alatt az idő alatt meggyőződhettem 

Zsófi rendkívüli képességeiről, amelyek egészséges 

kíváncsisággal, tudásvággyal és páratlan szorgalommal 

társultak. Értelmiségi családból származik, ahol a könyv, 

a kultúra szeretete a hétköznapok része volt, így az 

irodalom iránti érdeklődése már 5. osztályban 

megnyilvánult, sőt jelentős sikerekben tárgyiasult. Az 5-

6-7. osztályban is továbbjutott a Mikes Kelemen Magyar 

Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszára, 

de ott még nem sikerült az élmezőnybe kerülnie. 9. 

osztálytól évről évre jobb eredményeket ért el az országos 

szakaszon: 10. osztályban III. lett, 11. osztályban II., ami 

egyet jelentett azzal, hogy továbbjutott a Kárpát-medencei 

nemzetközi szakaszra, ahol dicséretes lett. A célja az volt, 

hogy 12.-ben ott is díjat nyerjen, erre meg is volt minden 

esélye, hiszen a megyein újra első lett, de a koronavírus-
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járvány sajnos közbeszólt. Az utolsó két évben a 

Tanügyminisztérium kiválósági oklevéllel is jutalmazta 

teljesítményét. Nem ez volt az egyetlen országos és 

nemzetközi verseny, ahol rendkívüli eredményeket ért el. 

Szinte minden évben továbbjutott az Implom József 

helyesírási verseny országos szakaszára és 12.-ben a 

Kárpát-medencei szakaszon is benne volt az első tízben. 

10. osztályban kipróbálta magát az Aranka György Nyelv- 

és beszédművelő országos verseny Édes anyanyelvünk 

versenyformáján, ahol 3 perces beszédművet kellett 

alkotni 15 perc alatt megadott kritériumok szerint, és itt 

első próbálkozásra megnyerte az országos I. díjat. Ettől 

kezdve az anyanyelvi versenyek és táborok lelkes 

résztvevője és igazi rajongója lett. A Kárpát-medencei 

szakaszról 11. osztályban Kazinczy-éremmel és sok 

különdíjjal tért haza, meg egy meghívással a budapesti 

Kossuth szónokversenyre, ahol szintén különdíjat kapott. 

A 10. osztálytól a Kollégium iskola-újságjának a 

főszerkesztője, tördelője, felelőse volt, és csak 12. osztály 

elején adta át a stafétát egy 10. osztályos társának. Itt is 

kiváló, precíz munkát végzett, és mint a lap korrektorának, 

tanárirányítójának soha nem volt olyan könnyű dolgom, 

mint amíg ő volt a főszerkesztő. Igazi közösségi ember, 

roppant szociábilis, kedves és segítőkész; lelkesedéssel 

tartott korrepetálást bármilyen tantárgyból. Mert …  

minden tantárgyból kiválóan teljesített. Tanulmányai alatt 
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végig első tanuló volt, és ez könnyedén minden erőfeszítés 

nélkül sikerült neki. Elemitől hozzászokott a pontos, 

igényes munkához, és rendkívül jól tudta beosztani az 

idejét, így a kötelességei elvégzése mellett is bőven jutott 

ideje a hobbijaira: irodalomra, zenére, művészeti 

tevékenységre. A kórusnak is oszlopos tagja volt, és 

iskolánk karnagy igazgatója, Székely Árpád abba a szűk 

12-es csapatba is beválasztotta, akiket tavaly 

Németországba vitt kiszállásra. Kollégiumunk idén 

ünnepli új életének 30 éves évfordulóját, amire Évkönyvet 

adunk ki, és ebben a munkában is nagy segítségemre volt, 

nemcsak cikkeket írt, hanem a szerkesztésben is segített.  

Burkardt Zsófia 2020 októbertől megkezdte 

tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsész 

Karának magyar-finn szakán. Hiszem, hogy ígéretes jövő 

áll előtte, hiszen mind képességeit mind emberi 

tulajdonságait tekintve különleges ember. Teljes szívvel 

ajánlom az Önök által létrehozott magyar nyelv és 

irodalom területén jeleskedőknek szánt díjra. 

Kolozsvár, 2020. október. 15.    

    

Tisztelettel:  

Rácz Melinda magyartanár 
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GOMBÁR ANNA AJÁNLÁSA 
 

Tisztelt Bíráló Bizottság! 

Ezt az ajánlást Gombár Anna XII-dik osztályos 

diák számára írom, aki a „1527 * Gyűjtsd a Tudást * 

2027” oklevelek közül a Székely Ferenc oklevélre 

pályázik. 

Immár hat éve ismerem Gombár Annát, mint a 

Kolozsvári Református Kollégium kémia szakos tanára. 

Gombár Annát, a tantárgyam iránti érdeklődése, odaadó 

és következetes munkája, valamint versenyeken elért 

eredményei alapján, kimagaslóan értékelem. Versenyein 

való eredményei közül megemlíteném: 

- a marosvásárhelyi Fabinyi Rudolf Kémia 

versenyt, melynek országos szakaszán 2018-ban 

és 2019-ben dicséretben részesült 

-2020 januárjában az Irinyi János Kémia verseny 

országos szakaszára is eljutott. 

Gombár Anna, azon diákok egyike, akinek érdeklődési 

köre nemcsak a kémia és általában a természet-

tudományok. Kiváló eredményei vannak az iskolában 
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minden tantárgyból. Mindez annak tulajdonítható, hogy 

tudásvágya óriási. Az iskolán kívüli tevékenységekbe is 

bekapcsolódik és szerepet vállal. Osztálytársai és tanárai 

nemcsak a tanulásban elért eredményei által becsülik, 

hanem szerény, segítőkész természetét is értékelik. 

Utóbbi tulajdonságait családjától szerezte. Szülei három 

testvért nevelnek. Mindhárman Kiskapusról ingáznak 

iskolánkba.  

Gombár Anna egy olyan diák, akivel a tanár 

pályafutása során ritkán találkozik. 

Összességében meggyőződéssel ajánlom Gombár 

Anna XII-dikes diákunkat az oklevél megszerzésére. 

Erősségei jövendőbeli orvostanhallgatóként is hasznára 

válhatnak. 

 

Kolozsvár, 2020.10.17. 

        

Szakács Enikő 

kémiatanár 



 
 

55 
 

KIS GELLÉRT-ZSOLT AJÁNLÁSA 

 

Kis Gellért-Zsolt a Kolozsvári Református Kollégium 

2019-2020-as végzős évfolyamának diákja volt, jelenleg első éves 

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán.  

Kisdiák kora óta legfőbb érdeklődési köre a történelem, de 

foglalkoztatta őt a hagyományőrzés, magyarságismeret, 

ugyanakkor szívesen rajzolt, képzőművészeti versenyekre, 

valamint a Bölcs diák általános műveltségi vetélkedőre is 

jelentkezett. 

 Elsősorban a magyar történelem iránti fogékonyságát 

említeném meg, ezáltal ilyen irányba befolyásolta iskolatársai 

magyarságtudatát is. Nemzeti ünnepeinken mindig első volt a 

megemlékezések, ünnepélyek szervezésében. Ugyanakkor lelkesen 

képviselte iskolánkat a városi, illetve megyei tantárgyversenyeken. 

Kiemelném az 1956-os forradalom emlékére szervezett megyei 

szintű vetélkedőket, amelyeken több alkalommal is a győztes 

csapat oszlopos tagja volt. Mindezek értékeléseként 

tizenegyedikesként a Kollégium „Török István” díját, majd ballagó 

diákként a Magyar Pedagógus Szövetség díját, valamint az Erdélyi 

Napló különdíját nyerte el. 

Kis Gellért-Zsolt több éven keresztül végzett közösségi és 

kegyeleti munkát az által, hogy vezette azt a diákcsoportot, amely 

felkutatta és gondozta a házsongárdi temetőben nyugvó kollégiumi 

tanárok és kolozsvári hírességek sírjait. Külön foglalkozott 

kollégiumunk jeles tanárainak életével, munkásságával. 
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Tősgyökeres hóstáti kolozsváriként pedig szívesen mutatja be 

szülővárosát, mint idegenvezető. 

Közösségi szellemiségét bizonyítja kórustagsága, 

osztályfelelősi tevékenysége, de kiváltképpen iskolánk 

cserkészcsapatában való részvétele. Elsős kisdiákként lett a 

cserkészcsapat tagja, 2008-ban. Rendre elvégezte a segéd 

őrsvezetői, majd az őrsvezetői képzéseket. Itt nyert tudását 

kamatoztatva, a Kollégiumban lett őrsvezető. Nagy szeretettel, 

odaadással foglalkozik a rábízott diákokkal, kivívta tiszteletüket, 

szeretetüket. Jelenleg csapatvezetői képzésre jelentkezik. 

Megfogalmazása szerint a cserkészet életformájává vált, s ebben 

fontos szerepet kap nemzetének szolgálata. 

Mindezeket figyelembevéve, teljes meggyőződéssel és 

szeretettel ajánlom Kis Gellért-Zsoltot az öregdiákok által 

létrehozott Hunyadi Mátyás ösztöndíjra. 

Kolozsvár, 2020 októberében      

    

   Bogya Katalin, 

történelemtanár
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Ajánlás az „1527 * Gyújtsd a Tudást * 2027” 

Dr. Xantus János-díjára 

Máthé Julianna, akit a Nyilas Misi Tehetségtámogató 

Egyesület a Xantus-díjra ajánl, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum 11. osztályos tanulója. Pályázati anyagából, 

amely tanárai véleményét is tartalmazza, valamint bemutatkozó 

leveléből tudjuk, hogy a természettudományi osztályban, ahol 

tanul, kiváló eredményeket ért le, és úgy érzi, megtalálta a 

vágyainak és képességeinek leginkább megfelelő tanulási 

lehetőséget. Amint írja: „Mindig is ebbe az osztályba szerettem 

volna járni, így nem kétséges, hogy számomra a legjobb helyen 

tanulhatok. A tanulással szerencsémre soha nem volt gondom, 

könnyedén és hamar megértettem a tananyagot. Ebben 

tanáraimnak is nagyon sokat köszönhetek.” A jól teljesítő 

tanulók közé tartozik, tanulmányi átlaga 9,38. Rendszeresen és 

sikeresen vesz részt tanulmányi versenyeken. De érdeklődése és 

tevékenysége nem szűkül le az iskolai munkára: sportol, 

balettezik, énekel, hangszereken is játszik, azaz az életkorának 

megfelelő teljes életet él. Amikor a Xantus-díj jelöltjéről 

döntöttünk, leginkább az befolyásolt bennünket, hogy fő 

érdeklődési területe a biológia. Ő maga erről és jövőbeli 

terveiről így ír: „Életem másik részét a biológia határozza meg. 

Mindig is nagyon szerettem ezt a tantárgyat és tudtam, hogy 

többet szeretnék vele foglalkozni. Az emberi test magával 

ragadott, azon belül is a szív. A jövőre nézve a szakmámat 

mindenképpen a biológiával szeretném összekapcsolni. Két 
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szakma különösen érdekel. Az egyik a kardiológia, az emberi 

szív iránti érdeklődésem folytán. A másik a logopédia, mivel az 

emberi nyelv is felcsigázott, és szívesen segítenék a 

gyerekeknek a beszédfejlesztésben. Szerencsémre jól megy a 

biológia, jó jegyeim vannak, így, ha igazán akarom, akkor jó 

orvos válhat belőlem.” A „Nyilas Misi” programjában, amikor 

a támogató ösztöndíjat a pályázó tanulónak megítéljük, 

nemcsak az igazolt képességekben, az tanulmányi 

eredményekben és a kellő szorgalomban megmutatkozó 

tehetséget vesszük figyelembe, hanem hasonló mértékben a 

tanulónak a szociális helyzetéből adódó nehézségeit, hátrányos 

helyzetét is.  

Máthé Julianna esetében tekintettel voltunk arra is, 

hogy Mezőpanitban él szüleivel és testvéreivel. Édesanyja, 

Máthé Ilona, háziasszony, hétvégéken szakácssegédként 

dolgozik, édesapja, Máthé Levente, biztonsági őr. Három 

testvére van, idősebb fiútestvére már befejezte tanulmányait, 

önálló keresete van, külön él a családtól, fiatalabb bátyja 

hallássérült, a koronavírus járvány miatt elvesztette 

munkahelyét, húga általános iskolai tanuló. Mindezek alapján 

úgy gondoljuk, hogy Máthé Julianna tanulóként megfelel annak 

a szellemiségnek, amelyet a Xantus-díj alapítói példaként 

kívánnak állítani a mai fiatal nemzedék számára. 

Kolozsvár, 2020 októberében 

Péntek János, akadémikus, a NyMTE alapító elnöke 
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www.nyilasmisi.ro 

RUS MARA AJÁNLÁSA  

az „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027”-díjak  

Vass Lenke-díjára és oklevelére 2020-ban 

 Alulírott Kötő Andrea, a kolozsvári Apáczai Csere 

János Elméleti Líceum angol szakos tanára, tisztelettel ajánlom 

a „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” díj alapítóinak figyelmébe 

Rus Marát, iskolánk 11.A humán osztályának tanulóját a román 

nyelv és irodalom díjra, a Vass Lenke-oklevélre.  

Rus Marát negyedikes kora óta ismerem, két éve 

osztályfőnöke vagyok. Mara rendkívül alapos, törekvő, főleg a 

román és a magyar irodalom, valamint az idegen nyelvek és a 

művészetek iránt tanúsít érdeklődést. Mindamellett, hogy 

iskolánk egyik legtehetségesebb tanulója, Mara nagy teherbíró-

képességű, gyors gondolkodású, aki mindig törekszik a lehető 

legtöbbet nyújtani a rábízott feladatok elvégzésekor.  

Rus Mara kedves, kommunikatív, nagy empátiájának 

köszönhetően pedig jó közösségi ember, aki bármikor kész 

segíteni osztálytársain. Aktívan vesz részt különböző iskolai 

közösségi tevékenységeken, rendezvények szervezésében, tagja 

http://www.nyilasmisi.ro/
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az iskola vegyes kárának, szerepel az iskola kórusa által 

legutóbb bemutatott Rómeó és Júlia című musical előadásban.  

Nemcsak kitűnő tanulmányi eredményeket ért el, 

hanem több tantárgyversenyen is bizonyított. A román nyelv és 

irodalom tantárgyversenyen román anyanyelvű diákokkal 

versenyezve továbbjutott a megyei szakaszra és a magyar 

tantárgyolimpián is szép helyezést ért el. Jó nyelvérzékének és 

ambíciójának köszönhetően az angol tantárgyolimpián is a 

megyei szakaszig tornázta fel magát.  

Mara nem származik jól szituált családból, egyedüli 

gyerek, akit anyukája egyedül nevel szerény anyagi 

körülmények között, de ezek a nehézségek nem törik meg 

kitartását, céltudatosságát, elszántságát.  

 A fentiek alapján tisztelettel ajánlom Rus Marát 

a „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” díj alapítóinak!  

Kolozsvár, 2020. október 9. 

Kötő Andrea, angoltanár, osztályfőnök 
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Sylvester János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa  

A díjazottak köszöneteként elmondta Burkhradt Zs. 

Próféták által szólt rígen néked az isten, 

Azkit igírt, ímé, végre megadta fiát. 

Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, 

Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess. 

Néked azért ez lűn prófétád, doktorod ez lűn. 

Mestered ez most es, melyet az isten ada. 

Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten 

Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved. 

Itt ez írásban szól mostan es néked ezáltal,  

Hitre hív mind, hogy senki se mentse magát. 

Azki zsidóul és görögül és vígre deákul  

Szól vala rígen , szól néked az itt magyarul: 

Minden nípnek az ű nyelvén, hogy minden az isten 

Törvínyinn íljen, minden imádja nevít. 

Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz, 

Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ad. 

Lelki kenyér vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké 

Ílsz, melly az mennyből szálla, halálra mene. 

Azki teremt tíged s megvált, örök íletet ess ad 

Ez szent által: nincs több bizodalmad azírt. 

Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel, 

Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot. 

Tígedet ez hozzá viszen és nem hágy, mikor ígymond: 

Bódogok eljövetek, vesszetek el, gonoszok. 

https://reformacio.mnl.gov.hu/irodalom/sylvester_janos_az_magyar_nipnek  

(kiemelések: szta 201120) 

https://reformacio.mnl.gov.hu/irodalom/sylvester_janos_az_magyar_nipnek
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Idő-küszöbök 
 

1504-ben Szinérváralján megszületett erdősi Sylvester János. 

1526-ban Mohácsnál az iszlám hadak győztek a keresztény 

seregek felett.  

Vége az Ómagyar-kornak. 

 

1527-ben a huszonéves Sylvester János Krakkóban munkatársa 

lett Heyden Sebaldnak, és Sebald Gyermeki beszélgetések című 

könyvéhez írt ajánló verséből származik a „Gyűjtsd a Tudást” 

díjaink mottója:   

„Gyűjtsd a tudást, 

elméd élét sose rontsa henyélés, 

Szellemed Isten adá, s célod ezért a tudás. 

Gyűjtsd a tudást  

folyvást, s ne feledd, hogy majd ez a könyv is 

Mindvégig társad lesz, ha belőle tanulsz. 

Gyűjtsd a tudást,  

mert látod, pusztul minden e Földön, 

És csak a szellemi kincs élheti túl a halált.” 
https://prusi.blog.hu/2013/12/15/sylvester_janos_es_a_sarvari_nyomda 

 

 

1537-ben ez a 33 éves fiatalember megírta az első magyar-latin 

összehasonlító nyelvtant, a Grammatica hungarolatina-t. 

Felismerte a magyar nyelv egyediségét Európában, és külön 

kitért a tanár és tanítványai egymás iránti felelősségére, 

mondván: a tudós tanárokhoz illő, hogy tudós tanítványaik 

legyenek! https://mek.oszk.hu/05700/05725/05725.pdf 

 

 

https://prusi.blog.hu/2013/12/15/sylvester_janos_es_a_sarvari_nyomda
https://mek.oszk.hu/05700/05725/05725.pdf
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1541-ben kiadja az első nálunk nyomtatott magyar könyvet, az 

„Újtestamentum”-ot és ennek ajánlásában megírja az első 

magyar időmértékes verset „Az magyar nípnek, ki ezt olvassa”. 

Ebben a versben fordul elő nyomtatásban együtt először az 

Isten, Élet és Tudomány.  
http://sylvesterbiblia.atw.hu/pdf/Sylvester_Janos_Ujtestamentum.pdf . 

          
1541-ben zengték először Allah dicsőségét Buda várának 

tornyaiból … és zengték ezután másfél évszázadon át.  

  

http://sylvesterbiblia.atw.hu/pdf/Sylvester_Janos_Ujtestamentum.pdf
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Ha nem születik Szinérváralján egy Sylvester János, majd 70 

évre rá Nagyváradon egy Pázmány Péter, akkor most aligha 

dicsérőnk itt magyarul az Istent.  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sylvester_J%C3%A1nos 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter 

 

A régmúltból a közelmúltba,  

de a jelenbe és jövőbe is ugorva 

1956 novemberében az egykori kolozsvári református 

kollégium szilenciumán egy érettségire készülő magyar diák 

leütött egy – őt a magyar forradalom okán provokáló – 

szolgálatos román szekus tisztet. Az eset önmagában is 

figyelemre méltó, de annyiban példátlan, hogy ennek a diáknak 

haja szála sem görbült emiatt. A kémia tanára – és igazgatója – 

valahogy megmentette. És tették ezt akkor tanártársai is.  

2017 májusában ennek az osztályközösségnek a 60. 

évfordulóján alapították meg – a biológus Szabó T. Attila 

javaslatára – egykori tanáraik emlékére és a jövő ígéretei 

számára az „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” díjakat. Ezek a 

díjak egyben a Kollégium közel félezer éves, – és a romániai 

100 éves – történetére is emlékeztetnek.  

 

2020-ban a „Gyűjtsd a Tudást” díjak első átadását 

 

2021-ben induló Középiskolai MTA Alumni Program 

első kolozsvári (előkészítő) eseményének is tekintjük. 

 
Észrevesszük-é vajon ma, hogy mikor lépünk át egy idő-

küszöbön? 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sylvester_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter
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Visszhangok 

Tehetséges tanulókat díjaztak a Kolozsvári 

Református Kollégium véndiákjai 

Hat kategóriában osztották ki az „1527*Gyűjtsd a 

Tudást*2027” elnevezésű, kolozsvári véndiákok által alapított 

díjakat és okleveleket december 3-án az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöki hivatalában. A 2017-ben alapított díj 

gondozásával és kiosztásával az egyházkerületet és a Nyilas 

Misi Tehetség-támogató Egyesületet bízták meg az alapítók. 

Az egykori Kolozsvári Református Kollégium épületeiben az 

1956–57-es tanévben végzett 83 diák (43 már elhunyt társuk 

nevében is), hatvanadik érettségi találkozójukon – a reformáció 

500., az erdélyi református oktatás 450. és iskolájuk közelgő 

100. romániai évére is emlékezve – „1527* Gyűjtsd a 

Tudást*2027” névvel díjalapot hoztak létre a nehéz időkben 

őket nevelő tanáraik emlékére, a felnövekvő nemzedékek 

ígéretes tanulói számára az elkövetkezendő tíz évre. 

Adományaik függvényében és megbízásuk alapján az Erdélyi 

Református Egyházkerület öt díjat, a Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület pedig egy díjat ítél oda tehetséges 

diákoknak. 

A díjakat a következő diákok kapták meg a különböző 

szakterületeken: 
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• Borbáth Éva-díj (művészetek, magyar nyelv és 

irodalom): Burkhardt Zsófia (Kolozsvári Református 

Kollégium frissen végzett diákja, elsőéves 

bölcsészhallgató) 

 
Az első díjátadás helyszíne, az Erdélyi Református 

Egyházkerület közösségi terme 

Fotó: Kiss Gábor 

• Hunyadi Mátyás-díj (társadalomtudományok): Kiss 

Gellért Zsolt (Kolozsvári Református Kollégium 

frissen végzett diákja, elsőéves történészhallgató) 

• Márton Samu-díj (matematika és informatika): 

Ambrus-Ferenczi Brigitta (Apáczai Csere János 

Elméleti Líceum) 

• Székely Ferenc-díj (kémia, fizika): Gombár Anna 

(Kolozsvári Református Kollégium) 

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_5994-scaled.jpg
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• Vass Lenke-díj (román nyelv és irodalom): Rus Mara 

(Apáczai Csere János Elméleti Líceum) 

• dr. Xantus János-díj űr-, Föld- és élettudományok: 

Máté Julianna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 

 
Kató Béla püspök úr átadja a Márton Samu-díjat az Apáczais 

Ambrus-Ferenczi Brigittának. Fotó: Kiss Gábor 

A díjátadón Kató Béla püspök tartott áhítatot a 

talentumok példázata alapján (Mt. 21,14–30). Rámutatott: 

egyházunk a 89-es változások után szerette volna visszaépíteni 

egyházi iskoláiban a keresztyén oktatást, de feltevődik a kérdés, 

hogy szükség van-e erre a 21. században? „Valljuk és hirdetjük, 

hogy azért, mert az emberiség mai világválságában a gonosz 

hatalom tomboló gyűlölete felett egyedül Jézus Krisztus 

megváltó szeretete diadalmaskodik. Ezt a küzdelmet csak a 

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_6076-scaled.jpg
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keresztyén értelmiség képes megvívni, mindenki más 

felmorzsolódik” – hangzott a válasz. 

 
Kató Béla püspök úr megnyitó áhitata. Fotó: Kiss Gábor 

Kató Béla szerint a tehetséggondozás minden keresztyén ember 

számára kötelesség, ahogyan a talentumok megőrzése, 

gyarapítása is: „Emberi adottságaink értékesek, sokak számára 

hasznosítható tőke, gyarapítanunk kell. Ma is naponta 

tapasztalhatjuk a példázat tanulságát. 

A keresztyén nevelésben a hitnek és tudásnak összhangban kell 

lennie – csak így lehetünk egész emberek.” 

Cseke Zsófia a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 

részéről Péntek János professzor levelével köszöntötte a szűk 

körben egybegyűlteket. Elmondta, a díj által megörökítik hat 

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_6005-scaled.jpg
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hajdani tanár emlékét, példaként mutatják fel karizmatikus 

személyiségüket a mai iskoláknak, tanároknak és diákoknak. 

Az elismerések pedig biztatják a mai kiváló diákokat, hogy jó 

úton haladnak. „Látszólag békés, de nem barátságos és nem 

tudásbarát világban élünk. Olyan világban, amelyben az erdélyi 

magyar jövő felelőssége jelentős mértékben a tanárok és diákok 

mai nemzedékére, a mai iskolákra hárul” – fejtette ki Cseke 

Zsófia. 

Cseke Zsófia a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 

díjazottjának, Máthé Juliannának a laudációját olvassa. Fotó: 

Kiss Gábor 

A díj alapítóinak osztályközössége részéről Kovács-Borbáth 

Katalin nyugdíjas kémiatanár köszöntötte –az „osztálytársnak 

fogadott feleség jogán” és a „ref. leány líceum” egykori 

tanulójaként – a résztvevőket. Felidézte, hogy az egykori 

kolozsvári 1-es számú Magyar Fiúlíceum utolsó, tíz osztállyal 

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_6024-scaled.jpg
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érettségizett két osztályában 83-an érettségiztek. Mérnökök, 

tanárok, orvosok, közgazdászok, fizikusok, kémikusok lettek 

többen, és valódi közösséget alkottak, hiszen szinte évente 

találkoztak. 

 
Kovács-Borbáth Katalin a „Gyűjtsd a Tudást” díjak alapítóinak 

nevében köszönti az egybegyűlteket. Fotó: Kiss Gábor 

A díj alapítása a hatvanéves érettségi találkozón merült fel. Az 

alapítók az 1956/57-es tanévben végzett (mert a még élő 40 az 

elhunyt 43 nevében is hozzájárult jelképes adományokkal a 

díjakhoz. A díjazással kapcsolatos szervezést az ő 

képviseletükben dr. Szabó T. Attila biológus, nyugdíjas 

egyetemi tanár, dr. Bíró József Zete teológus, altatófőorvos, dr. 

Farkas Gábor amerikai ny. tudományos kutató, dr. Török 

Sándor kovásznai ny. kardiológus főorvos, dr. Sinkó János 

amerikai ny. kutató vegyész, Orbán László besztercei ny. rendőr 

ezredes végezték. A díjak Sylvester János jelmondata révén az 

1527 óta elmúlt félezer évre, … de 2027-ig tíz évre a jövőbe is 

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_6033-scaled.jpg
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tekintenek: „Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e 

földön, és csak a szellemi kincs élheti túl a halált.” 

További képek, videók és hivatkozások: 
http://reformatus.ro/wp-

content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_5994-

scaled.jpg 

http://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-

kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai  

https://www.erdely.ma/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-

reformatus-kollegium-vendiakjai/ 

: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3610661532

343327&id=534716723271172 

 

  

http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_5994-scaled.jpg
http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_5994-scaled.jpg
http://reformatus.ro/wp-content/uploads/2020/12/gyujtsd_a_tudast_20201203KGB_5994-scaled.jpg
http://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai
http://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai
https://www.erdely.ma/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai/
https://www.erdely.ma/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3610661532343327&id=534716723271172
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3610661532343327&id=534716723271172
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DOKUMENTUMOK 

“1527*Gyűjtsd a Tudást*2027”  

 

A DÍJALAPÍTÓK OSZTÁLYNÉVSORA 

1956/1957 * 2020/2021 

 

1967 
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1. † Andacs Balázs 2014/Ilusa 

2. Andacs Tamás/Violetta 

3. Apátnyi Károly/Gyöngyi † 2020 
4. † Baczó Gábor 2010 HU 

5. † Bárdos Márton 2005 

6. † Bartha Béla 1997 
7. † Bazsó Dombi Zsigmond 1997 

8. Benedek László/Juci 

9. Bíró József 
10. Bognár Béla/Hédi 

11. Bokor Márton 
12. Borbáth Imre/Hílek 

13. Bordás Imre/Kati 

14. † Buksa Emil 2014 
15. Czetz Attila/Lili 

16. † Daróczi László 1978 

17. † Dénesi István 2013 
18. Farkas Gábor/Lia 

19. † Fehér Ferencz 2008/Magdi; 

20. † Felméri István 2005/Zsófi 
21. Flórián László 

22. † Forrai István 2001 

23. † Frenkel János 2003/Zsuzsa 
24. Gabányi Oszkár 

25. † Gebe Bíró Ferenc 2000/ Tamás Sajtos Ilona 

26. † Girsik Attila 1995 
27. Gyöngyösi Miklós/Marika 

28. † Györke Csaba 2011 

29. † Heim Csaba 2001 
30. Hosszú Sándor/Gyöngyi 

31. Imre István/Piroska 

32. † Incze Sándor 1997 
33. Kegyes Attila/ † Kati 

34. † Kiss Csaba/Ilona 2002 

35. Kiss Ernő/Buba † 2017 
36. Kovács Ferenc/Zsuzsa 

37. Kozocsai Ungár Gábor/Erika 

38. † Krizsán Zoltán 1993 
39. † Kupa László 2001 

40. † Kuthy Attila 1993 

41. † László Tibor 2020 
42. † Lengyel Lajos 1983 

43. Lenkei Tibor/ † Ibolya (2015) 
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44. † Lestyán István 2012/Ilonka 

45. Lovász István/Marika 

46. Magyari Károly 
47. †Magyari Miklós 2020/Magdi 

48. †Majtényi Albert 2020 jan./Marika † 2017 

49. † Máthé Dániel 2003 
50. † MolnárÁrpád/Kati 

51. † Nagy Ákos 1995 

52. Nagy János  
53. Orbán László/Ilike 

54. † Péter Ferenc 1998/Éva 
55. † Pünkösdi Miklós 2015/Marica 

56. † Rácz Miklós 2012/Babi 

57. Régeni Ferenc/Gabi 
58. † Réman Dezső 2014/Marika 

59. † Rőser János 2015/Sárika 

60. Simon János/Lívia 
61. †Simon László 2019/Pöttyi †2016 

62. Sinkó János /Kati 

63. † Szabó Lajos 2011 
64. Szabó T. Attila/Magdi 

65. Szabó Zoltán 

66. † Szatmári Lajos 2006 
67. † Székely Ambrus 2001 

68. † Székely György 1996 

69. † Székely Miklós †2020/Kati 
70. † Szele Péter 2012/Emese 

71. † Takács Csaba 2020 

72. † Tamás Dombi János 2018 
73. † Tamás István 2017/Kati 

74. † Topai Gyula 2019 

75. Tóth Csaba/ Erzsébet † 2020 
76. Tóth István/Csilla 

77. Tóth László/Mária 

78. Tóth Sándor 
79. Török Sándor/Ibolya 

80. Túros Elemér/Piroska 

81. Varga András/Erzsike † 2017 
82. Veress Mihály 

83. Vincze János/Gabriella 
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In memoriam  

Magyari Miklós 

 

Egy szép magyar névvel, rövidebb a névsor, 

mit oly büszkén mondott viselője egykor. 

Miklós... a mosolygós, a huncut Magyari ... 

Hát el kellett, el kellett, már Neked is menni. 

Nyugodjon lelked, hol nyughelyed lelted. 

Fogadd még tőlünk a végső üzenetet! 

2020 02. 12. Kovászna, Török Samu 

 

 

Györgyfalvi út, Attila út, Piski-híd és Zrinyi~, 

Jósika~ és Hárompüspök~, Heltai~ és Szondi~; 

iskolánkból hazafelé mind ezeken jártunk, 

a Bástyában – egyszer – csontot is találtunk. 

 

Elvesztettünk egy barátot. Egy utca-szomszédot. 

Olyan friss még ez a bánat. Pedig olyan rég volt. 

Megtaposott jól az élet mindenkit itt, Miki. 

Mindig megbíztunk egymásban.  

Tudtuk ám, hogy ki mi! 

 

Magyariak, Dobók, Szabók, Bortnyikok, Borbáthok. 

Velem együtt nemsokára újra együtt jártok! 

Örvendezzünk! Az lesz ám az igaz, szabad élet. 

Ugyebár, aki itt nem félt, az ott Fent sem félhet? 

 
2020.02.13; BFüred, sztatilla 
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Dokumentumok 

1. Az „Alapítói ív”. Kolozsvár, 2017. május  
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Mutatvány a körlevelekből 

Kedves Osztálytársak!  
Ezt az „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” okleveleink 

ügyében írott 3., májusi körEvelünket mindenki megkapja, 

akivel a kibertérben kapcsolatban vagyunk, mivel senki sem 

jelezte, hogy nem kíván ebben az oklevél-ügyben részt venni. 

Hagyományosan postázni majd csak a 2020. júniusi 

KörEvelünket tervezzük kiküldeni azoknak, akiknek nincs E-

címük. 

Amint tudjátok: 

2017-ben, a reformáció 500. évfordulóján a 

Kolozsvári Református Kollégium 400.-nak tekinthető végzős 

évfolyama (az 1956/57-os tanévben végzett két 10. osztály) 

"Gyűjtsd a Tudást" néven öt oklevelet alapított az őket nehéz 

időkben oktató-nevelő tanáraik emlékére Az Borbáth-, 

Hunyadi-, Márton-, Székely- és Vass-oklevelek mellé 

adományfüggő pénzjutalom is jár a Kolozsvári Református 

Kollégium (KRK) utódintézményeiben, a „Fiúlíceumban” 

(KRK) és a „Leánylíceumban” (Apáczai Gimnázium, AG) 

kiválóan teljesítő diákok számára, az oklevelek sorrendjében 

itt következőt szakterületeken: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, fizika-kémia, román nyelv és 

irodalom.  

Új fejlemény, hogy Kató Béla püspök úr fővédnökséget 

vállalt az – egyelőre 2020 és 2027 között kiosztandó – 

osztályaink által alapított oklevélcsalád felett. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület (ERE) fogja a jövőben befogadni az 

„1527Gyűjtsd a Tudást2027” jeligével érkező adományokat 

és az ügy sorsát nagytiszteletű Gáll Sándor kancellár úr 

személyesen is felügyeli majd.  
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A jutalomra szánt adományokat az Erdélyi Református 

Egyházkerület „1527GYŰJT2027” megjelöléssel fogadja a BCR 

Cluj által vezetett következő számlaszámokon (adóazonosító 

13729410): RO93RNCB0106026604570485 EUR; 

RO12RNCB0106026604570488 RON 

Most a soron lévő feladat tehát a tervezett egyéni 

adományok átutalása, hogy az őszi díjazás idejében tervezhető 

legyen. Felmerült az a javaslat, hogy minden elhunyt 

osztálytársunk nevében az élők 1-1 RON összeget ugyancsak 

utaljanak az E-velünk végén jelzett (ERE) bankszámlára. Ez 

immár – ha nem hagytam ki senkit a csatolt „Nemzedékünk 

fele” c. megemlékezésből – 43 RON összegű külön-adományt 

jelentene fejenként. Alulírottak, támogatjuk az ötletet. 

Az első oklevelek átadását – Kollégiumaink 100. 

romániai évére is emlékezve – 2020 júniusában, az alapítók 

63. érettségi találkozóján terveztük, de a koronavírus-

világjárvány okozta bizonytalanságok miatt az átadást a 

2020/2021-es tanév megnyitójára halasztottuk.  

Ekkorra tervezzük Xantus-oklevelek kiosztását is. Ezt 

is Osztályközösségünk alapította a "Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület" (NyMTE) és a Xantus-család 

összefogásával a NyMTE természettudományokban 

(élettudományok, földtudományok, űrtudományok) 

legtehetségesebb „erdélyi” támogatottjai számára. A „Xantus-

oklevél” adományalapját a Xantus-család és Szabó T. Attila 

adománya teremtette meg, a NyMTE kezeli, független a másik 

öt oklevéltől, de természetesen nyitott minden Dr. Xantus 

János emlékét tisztelő számára. Az adományokat a NyMTE 

honlapján található bankszámlák fogadják „Xantus-oklevél” 

jeligével  

Végezetül még néhány újabb fejlemény 
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Mivel a fentebb felsorolt öt oklevelet Kolozsvári 

Református Kollégium utódintézményeiben („Fiúlíceum”, 

„Leánylíceum”) kiválóan teljesítő diákok kapják, az ERE 

javaslatát megfontolva az ERE bankszámlájára utalt 

adományaink 70 százalékából a KRK, 30 százalékából az AG 

jutalmazhat a jövőben. 

Ezzel egyidőben osztályközösségünk tiszteleti tagjai 

Borbáth Katalin és Szabó T. Magdolna – a „leánylíceum” 

végzettjei – levelet írnak saját osztálytársaiknak és felkérik 

őket az „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” oklevelek AG-

díjalapjának adományaikkal való kiegészítésére (Levelük 

fogalmazványa mellékelve).  
 Az Egyesült Államokból érkezett a javaslat, hogy az 

őszi átadás alkalmából készüljön az élő osztálytársakról egy 

„1527*Gyűjtsd a Tudást*2020” (azaz alapítói!) tabló, melyen 

már a „Két Kollégium” díjazottjaival – azaz díjazottainkkal – 

együtt szerepelnénk. Alulírottak, támogatjuk a javaslatot. A 

további eredményes együttműködés reményében osztálytársi 

szeretettel és baráti jókívánságokkal, az alapítók nevében, 

2020. 05. 16-án  

Bíró József (HU/RO), Farkas Gábor (USA), 

Török Sándor (RO), Sinkó János (USA) és Szabó T. 

Attila. (HU) 
 

Csatolmányok: 1. Körlevél; 2. Xantus-oklevél utalási adatai; Az oklevelek pénzügyi 

helyzete 2020 márciusában; 2. A „Leánylíceum” körlevelének a fogalmazványa; 3. 

Emlékezés az elhunytakra 
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Ez az „1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027” oklevelek ügyében 

írott 4., májusi körEvelünk az egykori „református 

leánylíceum” végzettjei számára 

 

Kedves „Lányok”! 
2017-ben, a reformáció 500. évfordulóján a Kolozsvári 

Református Kollégium 400.-nak tekinthető végzős évfolyama (a 

„Fiúlíceumban” 1956/57-os tanévben végzett két 10. osztálya) 

"Gyűjtsd a Tudást" néven hat oklevelet alapított az őket nehéz 

időkben oktató-nevelő tanáraik emlékére. 

A Borbáth-, Hunyadi-, Márton-, Székely- Xantus- és 

Vass-oklevelek mellé adományfüggő pénzjutalom is jár a 

Kolozsvári Református Kollégium (KRK) utódintézményeiben, 

a „Fiúlíceumban” (KRK) és a „Leánylíceumban” (Apáczai 

Gimnázium, AG) kiválóan teljesítő diákok számára, az 

oklevelek sorrendjében itt következőt szakterületeken: magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika-kémia, román 

nyelv és irodalom.  

2020 áprilisában Kató Béla püspök úr fővédnökséget 

vállalt az – egyelőre 2020 és 2027 között kiosztandó – 

oklevélcsalád felett. Az Erdélyi Református Egyházkerület 

(ERE) fogja a jövőben befogadni az „1527Gyűjtsd a 

Tudást2027” jeligével érkező adományokat és az ügy sorsát 

nagytiszteletű Gáll Sándor kancellár úr személyesen is felügyeli 

majd.  

Az első oklevelek átadását – Kollégiumaink 100. 

romániai évére is emlékezve – 2020 júniusában, az alapítók 63. 

érettségi találkozójára tervezték, de a koronavírus-világjárvány 

okozta bizonytalanságok miatt az átadást a 2020/2021-es tanév 

megnyitójára halasztották.  
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Mivel a fentebb felsorolt hat oklevelet – 2020 és 2027 

között 7x5 * 7x5 darabot – Kolozsvári Református Kollégium 

utódintézményeiben („Fiúlíceum”, „Leánylíceum”) kiválóan 

teljesítő diákok kapják, „Fiúk” – az ERE javaslatát 

megfontolva – az ERE bankszámlájára utalt adományaik 30% 

százalékát iskolánk, a jelenlegi Apáczai Gimnázium (AG) kiváló 

diákjainak jutalmazására ajánlották fel.  

Mint az okleveleket alapító osztályközösség tiszteleti 

tagjai, arra kérünk benneteket, fontoljátok meg a 

„1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” oklevelek iskolánknak 

díjalapját adományaitokkal kiegészítsétek az ERE alábbi 

bankszámláján: 

 „1527AGGYŰJT2027” megjelöléssel a BCR Cluj 

következő számain:  

RO93RNCB0106026604570485 EUR  

RO12RNCB0106026604570488 RON 

 A csatlakozók visszajelzését a 

szabomagda43@gmail.com E-címre (is) várjuk. 

  
 A jövőbeni eredményes együttműködés reményében 

osztálytársi szeretettel és jókívánságokkal,  

 
Kolozsvár-Balatonfüred 

 2020. 05. 16. 

Borbáth Katalin 

Sz. Tóth Magda 
Csatolmányok: 

1. A „1527Gyűjtsd a Tudást2027” oklevelek PDF-fájljai 
2. A „Fiúk” ez ügyben írt májusi körlevele. 

3. Az oklevelek díjalapjának a helyzete 

Co: Szabó T. Attila, DSc.biol. HU-8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 13; M: +36-20-

333-9660; 1956refkol2020@gmail.com 

mailto:szabomagda43@gmail.com
mailto:1956refkol2020@gmail.com
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1527*Gyűjtsd a Tudást*2027 

Co: Szabó T. Attila, DSc.biol. HU-8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 13; M: +36-20-

333-9660; 1956refkol2020@gmail.com  

 

Kedves Osztálytársak!  

Tisztelt Címzettek! (akik ezt az E-velünket tájékoztatásként kapják) 

 

Ez az „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” okleveleink 

ügyében írt 5.  

összevont, 2020 augusztus-szeptemberi körlevelünk 

(GyT-5). 

 

Ennek az 5. körlevélnek az ad szomorú 

időszerűséget, hogy rövid idő alatt ismét hárman távoztak 

osztálytársaink, és egyben a 1527*Gyűjtsd a Tudást*2027 

oklevelek alapítói közül: Takács Csaba Németországban, 

Andacs Tamás Moldovában és Székely Miklós Erdélyben 

tért meg Teremtőjéhez. Szomorúan vesszük tudomásul, 

hogy Velük itt a Földön már nem találkozhatunk. Őrizzük 

emléküket. Nyugodjanak békében. Értjük a túlvilági 

üzenetet is: figyeljünk még jobban egymásra mi, akik még 

itt vagyunk. Külön is köszönjük Vincze Jánosnak 

Csabáról, Tamásról és Miklósról írott szép 

megemlékezéseit. 

Különleges figyelmeztetés volt utolsó, még élő 

tanárunk Tellmann Jenő távozása is. Személye 

összekapcsolta a református kollégiumot a piaristákkal 

mailto:1956refkol2020@gmail.com
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(Báthory Gimnázium) és felvetette a gimnáziumaink 

közötti együttműködés lehetőségét az általuk alapított 

„Tellmann Jenő oklevél” ügyében.  

 Az előző körlevelünkben szó volt a 63. 

osztálytalálkozónkkal kapcsolatos bizonytalanságokról 

(COVID-komplikációk), beszámoltunk az eddig 

beérkezett adományokról és felmerült annak a lehetőség, 

hogy az okleveleink átadását kapcsoljuk össze a 

Középiskolai MTA Alumni Program előkészítésével egy 

virtuális osztálytalálkozó keretében. Ennek a technikai 

feltételei (internetre kapcsolt számítógép kamerával és 

mikrofonnal) egyre több osztálytársunknak 

rendelkezésére áll, az MTA, de már iskoláink gyakran 

használják a kapcsolattartásnak ezt a módját. Azok 

számára, akik még nem használták ezt az ég-beszédet 

/maimagyarul: szkájp, legmagyarabbul skype/ E-velünk 

mellékletében van egy ismertetés. 
  

A soron lévő feladatok tehát:  

1.  Az első virtuális (de a sorban a 63.) 

osztálytalálkozó előkészítése és megrendezése. 

Ennek javasolt ideje: 2020 10. hó 10. szombat 

16 óra pesti idő szerint (ez New Yorkban 

2020.10.10:10 10 óra)  

2. Az első „1527*Gyűjtsd a Tudást*2027” 

oklevelek (virtuális) átadásának előkészítése és 

megrendezése. Ennek javasolt ideje: 2020 

november 11., szerda 17 óra pesti idő (New 

Yorkban: 2020.11.11:11 óra). A kolozsvári 
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magyar gimnáziumok (Ref.Koll., Apáczai, 

Báthory, Brassai) középiskolai MTA Barátai 

Véndiák (Alumni) Köreinek online megalapítása is 

ekkor lehetne. Ez esetben az esemény fővédnöke 

Freund Tamás, az MTA elnöke volna. Ezzel 

lehetne összekapcsolni a „kolozsvári” diák-

tudományos jutalmainkat is (6. körlevél!). 

3. Feltétel: Erdélyi Református Egyházkerület és a 

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2020. okt. 

9-ig az illetékes igazgatókkal együttműködve 

véglegesítse az oklevelekre érdemesek névsorát és 

küldje el a 1956refkol2020@gmail.com E-címre 

indoklással együtt, hogy ezt az alapítóknak a 

virtuális osztálytalálkozón okt. 10-én be lehessen 

mutatni. 

4. A két eseményt az erdélyi református oktatásunk 

kezdeteinek 463. és romániai létének 100. évére is 

emlékezve szerveznénk meg. Az eredményes 

együttműködés reményében,  

2020. 09. 27-én  

az Alapító Osztályközösség nevében 
Bíró József (HU/RO), Farkas Gábor (USA),  

Török Sándor (RO), Sinkó János (USA)  

és Szabó T. Attila (HU) 

  

mailto:1956refkol2020@gmail.com
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Melléklet: A 2020.10.10-re tervezett virtuális 

osztálytalálkozó feltételei és lebonyolítása 

A találkozó szervezője: Szabó T. Attila, 

1956refkol2020@gmail.com vagy szabotattila@gmail.com +36-20-

333-9660 

Technikai tanácsadó: Bíró Zsolt biro.zsolt.email@gmail.com +36-

30-258-2924 

Technikai feltétel: Skype telepítése asztali számítógépre vagy 

okostelefonra 

Az okostelefonok túlnyomó részén eleve van kamera, asztali gépes 

hívásnál viszont a többi résztvevő csak akkor fog a képet látni, ha az 

asztali számítógéphez egy kamera is csatlakoztatva van. 

Működés 

A találkozó résztvevői a találkozó szervezőjétől (Szabó T. Attila, 

1956refkol2020@gmail.com vagy szabotattila@gmail.com +36-20-

333-9660 kapnak meghívást a konferenciabeszélgetésre.  

A résztvevőknek csak annyi dolguk lesz, hogy a gép/telefon mellett 

legyenek a tervezett időpontban és fogadják a hívást. 

Két lehetőség (gomb) áll rendelkezésre 

 
Az első ikonra (telefonkagyló) kattintva a meghívott fél csak hanggal 

fog részt venni a beszélgetésben 

A második ikonra (videokamera) kattintva a meghívott fél hanggal 

és videóval fog részt venni a beszélgetésben 

Beszélgetés közben is le lehet tiltani a mikrofont vagy a kamerát a 

megfelelő gombra kattintva. A letiltást áthúzás jelzi. 

 

mailto:1956refkol2020@gmail.com
mailto:szabotattila@gmail.com
mailto:biro.zsolt.email@gmail.com
mailto:1956refkol2020@gmail.com
mailto:szabotattila@gmail.com
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a Földön, 

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált”. (Sylvester János, 1527) 

 

Ez a *Gyűjtsd a Tudást* díjaink ügyében írt 

8. körl-E-velünk 

 
1527*Gyűjtsd a Tudást*2027 COVID-időkben is  

Mikor számolatlan peregnek az évek, amikor hirtelen megállhat az élet, 

mikor a valóság képzeletbe réved, akkor érted csak meg: tetteid mit érnek! 
BFüred, 201110:06.55, sztatilla 

 

Tisztelt Címzettek!  
Az Erdélyi Református Egyházkerület kancellárjával, Gáll 

Sándorral és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alapító 

elnökével, Péntek Jánossal, valamint az érintett iskolák igazgatóival, 

Székely Árpáddal és Vörös Alpárral folyamatban lévő egyeztetések 

alapján a következő fejleményekről tudunk beszámolni:  

Megvannak a 2020. évi díjazottjaink:  

Borbáth Éva-díj és oklevél 2020 (magyar nyelv és irodalom)  

Burkhardt Zsófia, Ref. Kol., (érettségizett 2020-ban).  

Székely Ferenc-díj és oklevél 2020 (Kémia):  

Gombár Anna, Ref. Kol., 12 o.t. 

Hunyadi Mátyás-díj és oklevél 2020 (történelem és társadalomtud.)  

Kiss Gellért, Ref. Kol., (érettségizett 2020-ban). 

Vass Lenke-díj 2020 (román nyelv és irodalom)  

Rus Mara, Apáczai Líceum, 11.o.t.  

Márton Samu-díj 2020 (matematika-informatika):  

Ambrus-Ferenczi Brigitta, Apáczai Lic.11. o.t. 

Dr. Xantus János-díj 2020 (űr~ föld~ és élettudományok):  

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület díja  

Máthé Julianna, Mezőpanit * Marosvásárhely 

.   
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2020-ban minden díjazott 100-100 eurot, valamint a díj 

mellé 2.) egy névre szóló kristályüveg „trófeát” és egy dísz-

mappában a következőket kapja: 3.) egy oklevelet; 4.) egy ajánlást 

(laudációt a jelölő iskola részéről); 5.) a díjak gondozóiának (Erdélyi 

Ref. Egyházkerült és Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület) 

üdvözletét; 6.) a díj névadójáról szóló emléklapot; 7.) a 2020-as 

díjazottak névsorát; 8.) a díj leírását; 9.) a díj alapítóinak 

(osztályközösségünknek) az üzenetét; és 10.) az alapítók 

osztálynévsorát (a következő körEvél mellékletében). 

Az első díjátadásra a tervek szerint 2020 adventi napjaiban 

Kató Béla püspök úr fővédnöksége mellett, az Erdélyi Ref. 

Egyházkerület szervezésében és az érintett iskolák társszervezésében 

került volna sor. Az átadásról a helyszínen videofelvétel készülne, 

ami az eseményt követően egy órán belül megtekinthető. Az időpont 

és a helyszín azonban a járványhelyzet miatt egyelőre bizonytalan. 

Amint ezek rögzülnek, megy erről körEvél.  

Szabó T. Attila Balatonfüreden elkészítette a díjazottak 

számára a kristályüveg-trófeákat, Összeállította az okleveles mappák 

tartalmát és nyomtatásra kész az első „Gyűjtsd a Tudást” 

emlékkönyv. Az egész anyagot Bíró József „hivatali úton” viszi 

2020.11.14-én Kolozsvárra az Erdélyi Református Egyházkerület 

kancellárjának, nagytiszteletű Gáll Sándornak, aki a COVID-járvány 

függvényében dönt majd a díjazás idejéről és helyszínéről.  

Az első díjkiosztást egyben a Középiskolai MTA Alumni 

Program 2021-re tervezett kolozsvári indulásának az előzményeként 

is számon tartjuk majd.  

Köszönettel és Advent-váró jókívánságokkal  

BFüred, 2020. 11. 11.  

az Alapító Osztályközösség nevében 
Bíró József (HU/RO), Farkas Gábor (USA),  

Orbán László (RO), Török Sándor (RO),  

Sinkó János (USA) és Szabó T. Attila (HU) 
 

Co: Szabó T. Attila, DSc.biol. HU-8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 13; M: +36-20-

333-9660; 1956refkol2020@gmail.com 

mailto:1956refkol2020@gmail.com
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Ez a *Gyűjtsd a Tudást* díjaink ügyében írt 

9. körl-E-velünk 

Tisztelt Címzettek!  
Az elmúlt hét fejleményei alapján a következőkről 

tudunk beszámolni: Bíró József osztálytársunknak – akinek a 

COVID negatív igazolását a román határőr nem fogadta el – 

végül csak egy felesleges határ-Budapest-határ kerülő 

megtétele után és az ERE hivatalos, szolgálati meghívója 

segítségével sikerült f. év nov. 16-án célba juttatni a 2020. évi 

díjak (Borbáth Éva-díj és oklevél: Burkhardt Zsófia; Székely 

Ferenc-díj és oklevél: Gombár Anna; Hunyadi Mátyás-díj és 

oklevél: Kiss Gellért; Vass Lenke-díj: Rus Mara; Márton 

Samu-díj: Ambrus-Ferenczi Brigitta; Dr. Xantus János-díj, a 

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület díja: Máthé 

Julianna) trófeáit, okleveleit és ezeknek mellékleteit az ERE 

kancellárjához, nagytiszteletű Gáll Sándor úrhoz, aki jelezte, 

hogy: a díjátadó rendezvény kezdő időpontja december 3-a, 

csütörtök délelőtt 10.00 óra, helyszíne a Püspöki Hivatal 

tanácsterme. A résztvevők maximális létszáma 20 fő. Az 

eseményről felvétel készül, amit az elektronikus médiában, 

közösségi oldalakon tesz közzé az ERE a rendezvényt követően 

legkésőbb 2020. december 4-én Cf.  http://reformatus.ro/.  

. Köszönettel és jókívánságokkal, 

 
BFüredről, 2020. 11. 20-án  

 

az Alapító Osztályközösség nevében 
Bíró József (HU/RO), Farkas Gábor (USA),  

Orbán László (RO), Török Sándor (RO),  

Sinkó János (USA) és Szabó T. Attila (HU) 
 



 
 

91 
 

1527*Gyűjtsd a Tudást*2027 
 díjaink ügyében írt 10. körl-E-velünk (GyT-10), benne 

a díjátadás végleges helye, ideje és programja 

Helye: Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának 

Tanácsterme; Kolozsvár, str. I.C. Brătianu nr. 51. 

Ideje: 2020. dec. 3., 16.00-17.00 

Programja: 

Ft. Kató Béla, az ERE püspökének nyitó áhítata  5 perc 

Dr. Péntek János köszönti a megjelenteket  3 perc 

9. Az ERE üdvözlete (Gáll Sándor)   2 perc 

10. Az Alapítók köszöntője (felolvassa Borbáth Katalin) 5 perc 

11. "1527*Gyűjtsd a Tudást*2027" díjak (Ft. Gáll Sándor) 6 perc 

12. A díjazottak ismertetése (szemelvények a laudációkból) 12 perc 

Székely Árpád igazgató   6 perc 

Vörös Alpár igazgató    4 perc 

Péntek János NyMTE alapító elnök  2 perc 

13. A díjak átadása ERE és a NyMTE képviselője  6 perc 

14. A díjazottak köszönete (Sylvester János verse)  3 perc 

A rendezvény” COVID-kerete”:  20 személy 

A rendezvény időkerete:   55 perc 

Az esemény 2020.dec.4. után az ERE, a NyMTE és a díjazott 

iskolák honlapjairól video-formában megtekinthető. A díjazásról 

szerkesztett „Gyűjtsd a Tudást 2020” emlékfüzet kiadás alatt van.  

Kolozsvár/BFüred, 2020.11.28. 

az Alapító Osztályközösség nevében 
Biró József Zete (HU/RO), Farkas Gábor (USA),  

Orbán László (RO), Török Sándor (RO),  

Sinkó János (USA) és Szabó T.E. Attila (HU) 
Co: Szabó T. Attila, DSc.biol. HU-8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 13; M: +36-20-

333-9660; 1956refkol2020@gmail.com 

mailto:1956refkol2020@gmail.com
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A „GYŰJTSD A TUDÁST” DÍJAKRA SZÁNT 

adományok átutalásához szükséges banki adatok 

 

 

1-5. BOBÁTH-, HUNYADI-, MÁRTON-, SZÉKELY- 

és VASS LENKE DÍJAK 

Denumirea beneficiarului Eparhia Reformata Din Ardeal 

Adresa beneficiarului Str. I. C. Brătianu Nr. 51; Cluj-

Napoca;Romania 

Denumirea băncii BCR Sucursala Judeţeana Cluj, Romania 

Adresa bancii BCR Str. G. Bariţiu Nr. 10-12; Municipiul Cluj-

N., Romania  

Cod de identificare bancara BCR / SWIFTcod: RNCBROBU 

Cod bancar internaţional / IBAN Code: 

RO12RNCB0106026604570488 RON  

Ez az IBAN csak román lejben fogad, tehát minden valutát 

erre vált át)  

Nota pentru IBAN : 1527Gyujt2027 + az adományozó neve 

………………………………………………………………. 

és üzenete ……………………………………………………. 
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6. XANTUS JÁNOS DÍJ 

A bankszámlák közül attól függően kell választani, hogy milyen 

pénznemben történik az utalás. Az IBAN szám végén látható, a 

bankszámla melyik pénznemben fogad. 

 

Bankszámlaszámok Romániában: IBAN-számok 

• RO60OTPV200000146841RO01 (RON) 

• RO64OTPV200000146841HU01 (HUF) 

• RO17OTPV200000146841EU01 (EUR) 

• RO74OTPV200000146841US01 (USD) 

• RO03OTPV200000146841GB01 (GBP) 

SWIFT kód vagy BIC: OTPVROBU 

Számlavezető bank neve: OTP Bank Romania, sucursala Cluj 

Számlavezető címe: Cluj-Napoca, Piaţa Unirii, nr. 23. jud.Cluj  

Számlatulajdonos neve: Asociaţia de Protejare a celor 

Talentaţi Nyilas Misi 

Magyarországon (az adóigazolást NEM igénylőknek) 

• Bankszámlaszám: 11710002-20084950  

• IBAN: HU70117100022008495000000000 (HUF) 

Számlatulajdonos: Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület. 

Nota pentru IBAN / Note to IBAN : Xantus-díj; adományozó 

 neve és üzenete……………………….. ……………………  



 
 

94 
 

 

 

Az 

“1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027”  

Díjak és Díjazottak, Kolozsvár, 2020. december 3. a 

 

a Magyar Elektronikus Könyvtárban 

https://mek.oszk.hu/21600/21679/ 

 

A kötet a  

„Kreatív Közjavak CC 4.0” 

elvei szerint készült. 

Anyaga, nem kereskedelmi céllal, szabadon használható a 

forrás idézésével: 

Szabó T. A. E., Bíró J. Z. (szerk.), 2020, “1527 * Gyűjtsd a 

Tudást * 2027” Díjak és díjazottak, Kolozsvár, 2020. 

december 3.    

BioTár Electronic. 1-100 lap. I+G Nyomda Bt., Balatonfüred 

https://mek.oszk.hu/21600/21679/
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2020-ban megjelent BTE kötetek a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban (OSzK-MEK) 

Üzenet a Hegyről 1.& 2. Fénnyel Írott Napló és Jegyzetek * 

Fényképek. Bökversek. Klapanciák. Rigmusok. Képtelen strófák. 

Szösszenetek. Sztatilla Létvégi Leltára 2019-ből. Pg. 1-292. 

BioTárElectronic, Orbis E-Pictus. Iglói és Grebovits Nyomda Bt., 

Balatonfüred, 2020. https://mek.oszk.hu/20700/20762 
Szabó T. A. & Horváth E., (szerk.), 2020, GENETIKA-200. 

In memoriam Festetics Imre (1764-1847). Nemzetközi Diák-

Tudományos Vetélkedő (2019-2020) & Webinárium (2020.03.12.) * 

Genetics-200. In memoriam Festetics Imre (1764-1847). 

International Student Science Competition (2019-2020) and Webinar 

(12.03.2020). GEL-TTMK 2. szám & BioTár Electronic. 

Balatonfüred – Kőszeg – Pécs – Zalaegerszeg, Pg 1-224. I+G Nyomda 

Bt., Balatonfüred http://mek.oszk.hu/20700/20763/  

 

2021-ben megjelenés alatt álló BTE kötetek a Magyar 

Elektronikus Könyvtárban (OSzK-MEK) 

Szabó T. A. E., Bíró J. Z. (szerk.), 2021, “1527 * Gyűjtsd a 

Tudást * 2027” Díjak és Díjazottak, Kolozsvár, 2020. december 3. 

BioTár Electronic, pg. 1-98. Iglói & Co, Balatonfüred.  

https://mek.oszk.hu/21600/21679/ 

Szabó T.A és mts., 2021, Fénnyel Írott Napló és Jegyzetek 

2020. (Üzenet a Hegyről 3.) Fényképek. Bökversek. Klapanciák. 

Rigmusok. Szösszenetek. Pg. 1-212. BioTár Electronic Iglói & Co, 

Balatonfüred.  https://mek.oszk.hu/21600/21680/ 

Szabó T. A., 2021, Képtelen Strófák 2020. (Fénnyel Írott 

Napló és Jegyzetek – Üzenet a Hegyről, FINJ 4.) Bökversek. 

Klapanciák. Rigmusok. Szösszenetek. Pg. 1-104. BioTár Electronic, 

Orbis E-Pictus Iglói & Co, Balatonfüred.  

https://mek.oszk.hu/21600/21681/ 

https://mek.oszk.hu/20700/20762
http://mek.oszk.hu/20700/20763/
https://mek.oszk.hu/21600/21679/
https://mek.oszk.hu/21600/21680/
https://mek.oszk.hu/21600/21681/
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BioTár Electronic 

 

BIO TÁR ELECT RONIC
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„1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027”  

a Magyar Elektronikus Könyvtárban (OSzK-MEK) 

https://mek.oszk.hu/21600/21679/  

 

 

Webcím, arra az esetre, ha az eszközön nincs QR kód olvasó: 

https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761 

 

 

https://mek.oszk.hu/21600/21679/
https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761
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Az első díjátadás UgRóLapjai (URL) 

 

https://www.facebook.com/534716723271172/vi

deos/433652051136166/?t=98 

 
 https://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-

dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-

vendiakjai  
 

Youtube: 

 https://youtu.be/gvquAJjRXhU 
 

https://www.facebook.com/534716723271172/videos/433652051136166/?t=98
https://www.facebook.com/534716723271172/videos/433652051136166/?t=98
https://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai
https://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai
https://reformatus.ro/hirek/tehetseges-tanulokat-dijaztak-a-kolozsvari-reformatus-kollegium-vendiakjai
https://youtu.be/gvquAJjRXhU




 
„1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027”  
a Magyar Elektronikus Könyvtárban (OSzK-

MEK) https://mek.oszk.hu/21600/21679/  

Az első díjátadás videójának UgRóLapja (URL) 
 https://youtu.be/gvquAJjRXhU 

 

 

Webcím, arra az esetre, ha az eszközön nincs QR kód olvasó: 
https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761 

 

https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761

 
„1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027”  
a Magyar Elektronikus Könyvtárban (OSzK-

MEK) https://mek.oszk.hu/21600/21679/  

Az első díjátadás videójának UgRóLapja (URL) 
 https://youtu.be/gvquAJjRXhU 

 

 

Webcím, arra az esetre, ha az eszközön nincs QR kód olvasó: 
https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761 

 

„1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027” 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban  




