
Versényi Györgyről (1852–1918) és szülőfa-
lujáról, Szucságról szól ez a könyv. Versényi 

nagyenyedi és kolozsvári iskolaévek után a fővárosi 
egyetemen szerzett magyartanári diplomát és dokto-
rátust. Kolozsvárt szeretett volna az egyetemen iro-
dalmat tanítani, s az erdélyi irodalom történetével 
foglalkozni. Ehelyett csak lőcsei, majd selmecbányai 
gimnáziumi tanár lehetett, az utóbbi helyen 18 évet 
tölt, itt alapít családot. Selmecbányán végre elvehe-
ti diákkori szerelmét, a dési református pap (költő) 

Medgyes Lajos lányát, Esztert. Hét gyermekük születik.
Élete nagy fordulata, amikor végre 1894-ben Kolozsvárra kerülhet a Fel-

sőbb Leányiskola, a híres „De Gerando” magyartanáraként. Itt az irodal-
mi életbe is bekapcsolódhat. Hiszen író-költő, már évtizedek óta néprajzi 
gyűjtő is. 1896-ban a zártkörű Erdélyi Irodalmi Társaság választja tagjai 
sorába, utóbb főtitkárául. Cikkek, tanulmányok sorát közli, neve ismertté 
válik. Hervadhatatlan érdeme, hogy tanítványai gyűjtéséből 1897-ben em-
léktáblával jelöli meg a Biasini-szálló falán a szobát, ahol Petőfi és felesége 
félszázaddal korábban megszállt. Máig is évente ezt a táblát koszorúzzák 
meg március 15-én a kolozsvári fiatalok. Aztán a világháború eltörli emlé-
két, mára csak egy házsongárdi sírkövön olvasható neve.

Szucság szülötte, helytörténésze és krónikása, Antalné Szép Ildikó fedezi 
fel nekünk újra a méltatlanul elfeledett Versényit. Fényt vet előkelő családi 
kötődéseire, neve eredetére. Összegyűjti verseit, cikkeinek, tanulmányainak 
könyvészetét, s különösen kiemeli néprajzi elkötelezettségét, gyűjtéseit, me-
lyek napjainkban is értéket képviselnek.

Bárcsak minden kalotaszegi falunak akadna egy Antalné Szép Ildikója!
                                                                        

Gaal György 

Viaţa şi activitatea lui Versényi György. 
Editura Művelődés, Cluj, 2022

„Tán nem is olyan szép, de nekem a legszebb,
Szívem mindenünnen csak feléje reszket.

A Nádas partján egy kis vakvölgy ölében,
Ottan húzódik meg, búvik el szerényen.”

(Szülőfalum)
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Előszó

A munkássága során több száz szépirodalmi és tudományos művet 
publikáló Versényi Györgynek nyomtatásban 1874-ben jelent meg első 
írása, a Tavasszal című vers (Jász-Kunság VII. 1874. 28. sz. 114.), és 
ugyanabban az évben egy kis füzetben Az aesthetika hazánkban címet 
viselő doktori értekezése is napvilágot látott Budapesten. „Ettől fogva 
írok, írok… Bizonyára a nyájas olvasó gyöngéden azt kérdi: »De volt-e 
mindebből valami haszna az irodalomnak, a köznek?«” – olvashatjuk 
egyik visszaemlékezésében. (Harminc év! Hegyesy Vilmosnak. Nem-
zeti Hírlap I. 1904. 9. sz. 2.) A kérdés megfogalmazása után bő egy 
évszázaddal bizton megadható a válasz: Versényi műveiből volt haszna 
az irodalomnak és a köznek! Mert az 1852-ben a kalotaszegi Szucságon 
született és 1918-ban Kolozsvárott elhunyt, főleg magyar nyelvet és 
irodalmat (időnként történelmet és földrajzot is) oktató középiskolai 
tanár, költő, író, esztéta, irodalomtörténész és néprajzkutató Versényi 
Györgynek, Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” unokájának az élet-
művében maradandó értékkel bíró alkotások is vannak. Különösen a 
néprajztudományban ért el figyelemre méltó eredményeket.

Széles körű folklorisztikai munkásságot fejtett ki, figyelme számos 
folklórműfajra kiterjedt. Gyűjtései és feldolgozásai főleg Körmöcbá-
nyáról és vidékéről és a szülőföldről, tágabban Erdélyből, szűkebben 
Kolozsvárról és környékéről, Kalotaszegről, nem utolsósorban szü-
lőfalujából, Szucságból származnak. Írt néprajzi tudománytörténeti 
dolgozatokat is. E tevékenységét a magyar néprajztudomány egyik je-
lentős időszakában, az önálló diszciplínává válás, az intézményesülés 
idején fejtette ki. Egy akkor még fiatal, útjait kereső tudományszak 
szorgalmas „közkatoná”-jaként tevékenykedett. Ujváry Zoltán szerint 
„Műveltsége, nagy irodalmi ismerete, tájékozottsága, filológiai jártas-
sága, tudatos gyűjtőtevékenysége révén a néphagyomány tudományos 
igényű művelője volt”. (UZ 390.) Hozzátesszük: ezen belül a bányász-
folklórral kapcsolatos vizsgálódásai és közlései úttörő jelentőségűek. 
A népköltészet hatása kimutatható költői munkásságában is.
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Versényi György életének hat és fél évtizede Erdélyben (Szucság, 
Nagyenyed, Kolozsvár), a fővárosban, rövid ideig Bécsben, majd a 
Felvidéken (Lőcse, Körmöcbánya), Kolozsváron, Budapesten, majd, 
végül ismét a kincses városban telt. Amikor az ország más részein 
tevékenykedett, sem szakadt el soha szülőföldjétől, szülőfalujától, ami 
szépirodalmi és néprajzi munkásságában egyaránt kimutatható.

Versényi György idős korára kissé megkeseredett, csalódott, mert 
fiatalkori álmait (hogy a magyar irodalom professzora lesz a kolozsvári 
egyetemen, hogy megírja Erdély irodalomtörténetét) nem valósíthatta 
meg. Azonban megállapíthatjuk: tartalmas életet élt és fontos művekkel 
gazdagította az irodalomtörténet-írást és a néprajztudományt.

Bár a lexikonok általában számon tartották őt (a Magyar néprajzi 
lexikon nem!), fontosabb művei szakkörökben ismertek voltak, alakja 
és a maga korában megbecsült munkássága halála után kissé elfelejtő-
dött. Ezek újrafelfedezése, mind az irodalomtörténet, mind a néprajz-
tudomány részéről a 21. század elején történt meg. Az újrafelfedezők 
sorába tartozik Antalné Szép Ildikó is, aki Bán Máriával írt könyvé-
ben, bár röviden, de megemlékezett Versényi Györgyről is. (SZ700 
228-229.) Antalné Szép Ildikó, „Szucság szülötte és szerelmese” (Gaal 
György: Egy szucsági fiatalember naplója a reformkori Kolozsvárról. 
Művelődés LXXI. 2018. 28.) folytatta a szülőfalujával és annak jeles 
szülöttjeivel kapcsolatos kutatásait. Ezek eredménye e számos, ed-
dig ismeretlen adatot és dokumentumot tartalmazó könyv, amelyben 
méltó emléket állít Versényi Györgynek, és amelyben, nem melléke-
sen, az ősök, az anyai és apai felmenők, a neves szucságiak megidé-
zésével és az újonnan feltárt dokumentumok segítségével betekintést 
nyújt a döntően magyar és román lakosságú, többnyire református 
és görögkatolikus vallású, magyar lakói többségének kisnemesi ere-
dete miatt a kalotaszegi települések között sajátos helyet elfoglaló kis, 
„völgyzugolyban elrejtett” falu, a 19. századi Szucság tartalmas, fordu-
latos és színes életébe is.

DR. HÁLA JÓZSEF
néprajzkutató, Budapest
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Bevezetés

Versényi György 170 évvel ezelőtt, 1852. február 2-án született 
Szucságon. Nemcsak szülőfaluja, de Erdély is elfelejtette. A Magyar 
néprajzi lexikon (1982) is megfeledkezett róla, holott folklorisztikai 
munkássága jelentős, a folklórkutatás történetében pedig különösen 
kiemelkedő. 

A 19-20. század fordulóján ismert, ünnepelt író, költő és minden 
művelődési ügy szervezője, támogatója, társelnöke az Erdélyi Irodal-
mi Társaságnak. A néphagyományok megszállott gyűjtője és a gyűjté-
sek fontosságának állandó hangsúlyozója. 

1902-ben Szeszák Ferenc elkészítette Versényi mellszobrát. A szo-
bor gipszváltozatát Győrben őrzi a család, nem tudjuk, hogy elké-
szült-e bronzból is.

A kétezres évek elején újra felfedezték és értékelték, különösen a 
néprajzkutatói munkásságát. A Debreceni Egyetem néprajztudós pro-
fessor emeritusa, Ujváry Zoltán 2007-ben megjelent Magyar Folklór-
történet I. című munkájában kiemelten foglalkozik Versényivel. 

A Hála József  néprajzkutató gondozásában megjelent Versényi 
Görgy: Bányák, bányászok, hagyományok című kiadványban (Ru-
dabánya, 2011) Versényi Körmöcbányán gyűjtött bányászlegendá-
it és főként a bányászattal kapcsolatos munkáit adja közre. E könyv 
előszavában Paládi-Kovács Attila akadémikus ír terjedelmes értéke-
lést Versényi néprajzi munkásságáról, a kötetet Hála József  Versényi 
György, a magyarországi bányászfolklór kutatója című kísérő tanul-
mánya zárja. Lábádi Gergely, az irodalomtudomány doktora, szegedi 
kutató hívta fel a figyelmet a Versényi György által kiadott Szíveket 
újító bokréta, XVIII. évszázbeli dalgyűjtemény fontosságára, mely 
elektronikus formában is elérhető.

Megemlítjük még a 2007-ben megjelent Szucság falu monográfiáját 
(Antalné Szép Ildikó–Bán Mária: Szucság hét évszázada), melyben egy 
fejezet Versényi György gyűjtéseiről is szól. Versényi György életéről, 
felmenőiről sok értékes és érdekes adat szerepel Versényi Anna: Elej-
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tett példányok című, 2018-ban elektronikus formában megjelent köny-
vében, melyben a debreceni író saját családja történetét dolgozza fel.

Mély hazaszeretetét, hazájának történelme, irodalma, természeti 
szépségei és jeles személyiségei iránti csodálatát, érdeklődését, a ha-
gyományok iránti vonzódását, a népi élet becsülését, a református 
egyházhoz való ragaszkodását jeles őseitől örökölte. Ősei Erdély ki-
válóságai: anyai ágon a Kabósok és Filekiek, apai ágon Wesselényi 
Miklós, az árvízi hajós és reformátor. 

A magyar irodalomtörténet Versényi Györgyöt íróként, költőként, 
esztétaként tartja számon, bár néprajzkutatói tevékenysége, a népha-
gyományok, a népmondák és népi babonák gyűjtése adja életművének 
legjelentősebb részét.

A gyűjtés fontosságáról a következőket mondja, amit végig hiva-
tásának tekint: „A legvadabb népek is dalolnak, van költészetök. A 
rendes út minden nemzetnél az volna, hogy a nép költészetéből, vagy 
amint régen nevezték: a parasztköltészetből sarjadzzék fel, finomul-
jon, mívelődjék a műveltség terjedésével az úgynevezett műköltészet. 
De a ma élő európai nemzeteknél nem egészen így történt. A nemzet 
a tudományokat egy más, műveltebb nemzettől, végelemzésben a gö-
rög-latintól kezdte tanulni. Az így művelődöttek aztán, ha a költészetre 
is adták magukat, nem saját népök költészetét, hanem amaz idegenét 
tanulmányozták, s így költészetökön nagyon is megérzett az idegen 
íz, s idegensége miatt e költészet nem is szólhatott a nemzet szívéhez. 
Olyan föld volt az az idegen, melyben a hazai költészet virága csak hal-
ványan, betegesen, nyomorékon tengődött. Lassanként észrevették, 
hogy hazai földbe kell vetni, ha dús aratást óhajtunk. Kezdtek figyel-
met fordítani az addig lenézett népköltészetre. Gyűjtötték a nép dalait, 
meséit, melyekről senki sem tudja, ki költötte; csak úgy terem, szájról 
szájra járna a fonókban, aratókban, tengerihántásokban, mindenütt, 
ahol a nép a munkát fűszerezni akarja. Feljegyezgették a nép babonáit, 
közmondásait, szokásait. És ez nagy szolgálat volt. Ezekből ismertük 
meg a nép lelkét, érzéseit, gondolkozása módját, őshitét, életbölcsele-
tét. Ebből ismertük meg, hogy milyennek kell lenni annak, ami a nép 
lelkére hathat. 
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Amint a műveltség terjed, mindenfelé iskolák állíttatnak fel, a nép-
költészet lassanként kivész. Igyekezni kell hát, hogy amit még meg 
lehet menteni, gyorsan mentsük meg.” (A bányavidéki néphagyomá-
nyok gyűjtéséről. Versényi György beszéde a körmöcbányai Magyar 
Egyesület estélyén, 1880. március 28-án.)

Az idő sürget, mert a fejlődés, a városiasodás a néphagyományok 
pusztulásával jár. Versényi már évtizedekkel korábban megállapította 
Kodály és Bartók előtt, hogy a katonaságtól, illetve a városokból a 
falujukba visszatérő fiatalok, munkások magukkal viszik a városokban 
felszedett dalokat, a színművek nótáit. Így felejtik a régi, gyönyörű 
énekeket. A régi nótafák kihalnak, és a fiatalok pedig nem viszik to-
vább a hagyományokat, a régi szokásokat és szépséges dalokat, balla-
dákat.

Versényi jelentősége éppen a hagyományok felkarolásában, a gyűj-
tés fontosságának felismerésében és példamutató munkásságában van, 
mellyel nemcsak falujának (ahol jelentős gyűjtéseket végzett), de az 
egész magyar társadalomnak megmutatta, hogy az igazi értékek csak 
az elődök megőrzött hagyományaira épülve jöhetnek létre. 

Ezzel a könyvvel Szucság szülöttje előtt tisztelgünk. Nem töreked-
hetünk teljességre, a hatalmas életművet nem tudjuk bemutatni, első-
sorban a szülőfaluval kapcsolatos tevékenységét emeljük ki: néprajzi 
gyűjtéseit, a faluról és őseiről írott verseit.

Versényi György életét, őseinek történetét a szucsági változásokkal 
együtt mutatjuk be. Az ősök és a gyermekkori falu meghatározó volt 
életére, gondolkodására. Írásaival, verseivel, gyűjtéseivel vissza-vissza-
tér ide. Sok apró, a családra vonatkozó kedves adatot, pletykát éppen 
a lánya, Versényi Klára jegyzeteiből ismerhetünk meg, amelyeket ő 
hagyományozott gyermekeire.
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VERSÉNYI GYÖRGY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

„Azt hittem, hogy egy eltűnő régi, s egy feltűnő új kor mezsgyé-
jén születve, élve, tapasztalatból és hagyományokból többet tudok 
olyat, ami a múltakat jobban megérteti, a jövőt jobban előkészíti. 
Azt hittem, hogy mint törzsökös erdélyinek, kinek ősei évszázak so-
rán itt éltek, itt haltak, békés otthonukban vagy véres csatatereken, 
valami erősebb érzékem van a szükségletek iránt” – írja Versényi 
György. 

Ezt az eltűnő régi, és feltűnő új kort mutatjuk be szülőfalujában. 
Azt a környezetet, amelyben felnőtt, amely ellátta útravalóval. 

Szucság Kolozsvár közelében, attól 10-12 kilométernyire, a Ná-
das-patak egyik jobboldali mellékvölgyében fekszik. A falut körülvevő 
dombvidék legmagasabb pontja a 653 méter magas Bátor-hegy, a 617 
méteres Csigadomb, legalacsonyabb a Nádaspart, mely 375 méteren 
fekszik. Az ásatások bizonyítják, hogy több millió évvel ezelőtt ten-
ger hullámzott itt. A tiszta levegőjű falu a Bóc-patak szűk völgyében 
fekszik, a gyümölcsösfák koronázta dombok között. Határában 1893-
ban Versényi György 18 kutat, Kabós Emma 200 forrást említ. Mind-
ezt Versényi megénekelte a faluról szóló lírai verseiben.

Versényi György gondolkodásának, jellemének megismeréséhez 
elengedhetetlen felmenőinek, őseinek a megismerése. Ezen családok 
évszázadokon keresztül felelősséget éreztek az egyházuk, a nemzetük, 
a „köz” iránt, és tettek is érte.

Anyai felmenői (Fileki, Kabós, Korda)

Nagyanyja Kordáné Kabós Karolina (1805–1875) Fileki Eszter és 
a magyargyerőmonostori Kabós Mihály harmadik gyermeke. Nagy-
apja az erdélyi Korda-ág leszármazottja, borosjenői Korda György. 
Így kapcsolódik össze a három ősi nemes család.
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Fileki Sándor az 1730-as években a falu nagybirtokosa. Ő volt az 
akkoriban alakult református egyházközség és egyház patrónusa. Ő 
adományozta az egyháznak a földeket, erdőt, kaszálót, javíttatta meg 
a romos templomot (a falu gazdáival együtt), adományozta az első 
értékes klenódiumokat (úrvacsorai, keresztelési edények), a fia (Sán-
dor) és lánya (Krisztina) családja készíttették a bútorzat nagy részét, 
varrták az úrasztali terítőket. A karzatot 1742-ben Umling Lőrinc, a 
bejárati ajtót 1749-ben Asztalos Lőrinc, a padokat pedig Asztalos 
Boka János festette 1775-ben. A templom tornyát már a fia építtette 
a saját pénzén.

Az általa épített ház egy ré-
sze ma is megvan. (Sz700. 58.) 
Ebben a házban született ha-
todik generációs leszármazott-
ként Versényi György.

Fileki Sándor fia, ifj. Fileki 
Sándor (1735–1800) művelt 
ember volt, jogot tanult. Dip-
lomáját 1761-ben szerezte a 
Kolozsvári Református Kol-
légiumban. Monumentális sír-
köve a telke feletti dombon áll. 
Sírversét a kor híres költője, Gyöngyösi János írta. Vele az ősi szucsági 
Fileki család kihalt.

Közéleti tevékenységét az alábbi sorok bizonyítják: „egy oly férfiú-
ról van szó, ki nagy műveltségénél és fényes tehetségénél fogva nem-
csak családjának és megyéjének, de az országnak dísze volt. Már fiatal 
korában a közéletben foglalt helyet, és megyéjének mint főjegyzője, 
több rendbeli alispánja és követe szerepelt.” Versényi versben is meg-
emlékezik szépapjáról.

Húga, Krisztina (†1815) is tanult emberhez, Kolozs megye köve-
téhez és alispánjához ment feleségül, botházi Szarvadi Jánoshoz, aki 
az ősi hommonai Drugeth családtól származtatta magát. Ők építették 
az 1970-es években lerombolt csinos barokk udvarházat. Fiaik a Ko-

A Fileki-pad a szucsági templomban
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lozsvári Református Kollégiumban tanultak, de a nők is több nyelven 
beszéltek, könyvet olvastak, jól fogalmaztak, és olvasták a korabeli la-
pokat. Unokája, Szarvadi Karolina lett Berde Áron felesége.

Fileki két lányát, Polit és Esztert két unokatestvér, Kabós Sándor 
és Kabós Mihály vette feleségül. Ezzel kapcsolódott össze a Fileki és 
a Kabós család.

Versényi így ír a Kabós családról: „A Kabós család ősrégi nemes 
család, mely magát a honfoglaló ősöktől származtatja. A hagyomány 
szerint, Mikolának négy fia volt: Kabós, Kemény, Radó, Gyerő.  
A Kabósok büszke, erőszakos természetűek voltak. Hiszen a mi Mi-
hályunk apját, Ferencet is vacsora alkalmával az ablakon keresztül lőt-
ték le. Némelyek szerint felesége, Rettegi Anna műve volt; de sokkal 
valószínűbb, hogy valamelyik jobbágya bosszújának esett áldozatul. 
Kabós Mihály is örökölte apja erőszakos, makacs természetét, de kü-
lönben igen jószívű ember volt. Mikor a nagy éhség pusztított, foly-
vást osztogatta a szegények közt az aludttejet, kenyeret stb. Szerette 
a társaságot. Ha nem volt vendége, a papot vagy a kántort erővel is 
elhozatta.” (BL 269)

A magyargyerőmonostori Kabós család (Mikola, Kemény, Gyerő, 
Radó családokkal együtt) egyike a Szamos és Maros közt megtelepült 
öt honfoglaló nemzetségnek. A nemzetség neve ismeretlen, de állat-
alakos (szarvas) címerük honfoglaló nemzetségre vall, és az öt nem-

A Szarvadi–Kelemen kúria
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zetség közül egyedül a Mikola nemzetségnek ismert a családi monos-
tora, mely a tatárjárás előtt épült Magyargyerőmonostoron.

Az ősöket Versényi a Kemény János szerelme című versében így 
énekelte meg:

Mikor András király elment
Nagy sereggel a Szentföldre,
Hogy az üdvözítő sírját
Fertőző pogányt megtörje.

Négy Mikola-sarjadék volt
András király táborába:
Kemény, Kabós, Gyerő, Radó,
Nincsen e négy hősnek párja.

Címerökbe ezidőtől 
Ezüst szarvast viselének,
Négy híres család ősei
Így levének a testvérek.

Már 1390-ben írásos dokumentum említi először Kabós Istvánt, és 
ettől az időtől követhető a család története, mely a vérzivataros évszá-
zadok alatt is megtartotta hírnevét. A Kabós név mindig fogalom volt 
Erdélyben. Harcoltak a király és a fejedelem oldalán, de ellenük is. Volt 
úgy, hogy összeesküvés miatt fejüket és vagyonukat is elvesztették. 

„Hogy 1000 év alatt kik voltak a Kabósok, azzal itt felesleges fog-
lalkoznom. Hiszen annyi birtokát konfiskálták ennek a családnak, any-
nyi tagja vérzett el a csatákon és a hóhér bárdja alatt hazájukért, hogy 
a Kabós név régen Erdélyben a családnév mellett fogalom volt” – írja 
Berde Béla. 

Egyik Kabóst, aki Báthori Zsigmond követe volt, Mihály Vitéz vaj-
da Schellenbergnél fogta el és fejeztette le. Kabós Farkas, Báthori ellen 
harcolt, Székely Mózessel esett el 1603-ban. Apafi Mihály fejedelem 
idején 1664-ben egy Kabós István hűtlenségi bélyegen vesztette el ősi 
részjószágát. Másik pedig Rákóczi seregében harcolva esett el. Egyes 
források szerint Kabós István, aki Bécsben tanult filozófiát (1591–
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1595) Pázmány Péterrel együtt lépett be Krakkóban a Jezsuita Társa-
ságba, majd hazajött tanítani. 1603-ban Kolozsvár főterén fejezték le 
a jezsuita kolostor protestánsok általi lerombolásakor. 

A Kabósok nemcsak a református egyházat, hanem az iskolát, a 
„Collegyomot” is támogatták. Generációról generációra tagjai voltak 
az Iskola Tanácsnak (pl. Dániel, Versényi nagyanyjának a bátyja, az 
1830-as évek közepén).

Akárcsak Fileki Szucságban, Kabós Ferenc is felújíttatta 1734-ben 
a magyargyerőmonostori református templomot. Lánya, Kabós Klára 
és férje, Szutsáki Ferenc Erdőcsinádon építtetett templomot 1789-ben. 

Kabós Mihály és Fileki Eszter 
gyermekei örökölték a Kabósok 
büszke történelmi tudatát, a 
Fileki nagyapától pedig a tehet-
séget, a tudás, műveltség meg-
szerzésének fontosságát, de örö-
költék a haza, az egyház és közjó 
szolgálata iránti felelősséget is. 
Négy gyermekük született: Dá-
niel, Mihály, Karolina és Ferenc.

Kabós Karolina Korda 
Györgyhöz ment férjhez, „aki 
szép zenei tehetséggel bíró 
kedves, okos ember volt” – írja 
Versényi. Nagyanyját pedig így 
jellemzi: „Kabós Karolina nem-
csak nagyon eszes, szellemes, 
ritka műveltségű, hanem eleven, 

társaságkedvelő nő volt, telve nemes lelkesedéssel.” A korabeli iro-
dalmi lapok előfizetője, olvasója volt. Festmény is készült róluk. Öt 
gyermekük született: György, Dezső, László, Anna, Karolina.

A Korda család állítólag a mai Olaszországból ered, Károly Róbert 
uralkodása alatt költöztek át Magyarországra. Kelemen Lajos kutatá-
sai arra utalnak, hogy Korda Mihály 1610-ben kapott nemességet mint 

  Az erdőcsinádi templom táblája
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borosjenői vitéz, ezt 1618. január 1-jén erősítette meg Bethlen Gábor. 
1655-ben lettek birtokosai Hídalmásnak, mely birtokot Rhédei Ferenc 
adta Korda Zsigmondnak hűséges szolgálata jutalmazásául. Ekkortól 
kezd felívelni a család rangja, gyarapodni a vagyona. Egyik ág a grófi 
címet is megkapta, ők építtették a Toldalagi–Korda palotát Kolozs-
váron, amely Bánffy Miklós utolsó otthona volt, ma a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem adminisztratív központja. A Hídalmáson birtokos 
Korda Györgynek (4., 1800–1853) lett a felesége Karolina. (JD)

Ebben az időben a faluban mind a társadalmi, mind a gazdasági 
életre a feudális viszonyok voltak a jellemzőek. Az 1820-as összeírás-
kor még minden birtok a Fileki (Szarvadi, Kabós, Korda, Sombory) 
és a gr. Kornis–Endes leszármazottak tulajdonában van. Ugyancsak 
ők azok, akik 1810-ben az utolsó nemesi „Felkelés kötelességeit telje-
síteni tartoztak”, de a birtokaik nagysága és jobbágyaik száma alapján 
mindenki gyalogosként. (Sz700 32.) A falu lakosságának nagy részét a 
kisnemesek alkották.

Az 1713-as összeírásban: „az falujok régen nemes hely volt, most 
is az possessorok bírván”. Kabós Emma még 1900-ban is ezt írja:  
„A magyarok túlnyomó részét az úgynevezett hétszilvafás nemes-
ség alkotja, alig van 8-10 jobbágy család. Ez a két néposztály – bár 
tökéletesen egy műveltségi szinten áll – feltűnően különbözik egy-
mástól szokásaikban, életmódjukban és viseletükben, összeházaso-
dás pedig nagyon ritkán fordul elé közöttük. A nemesek még ma is 
büszkék reá, hogy 1848 előtt nem fizettek adót, és nem dolgoztak 
robotot.”

Valószínűleg a „nemesi falu” besorolás miatt nem alakult ki iga-
zi község-közösség. Egyetemleges császári-királyi adót nem fizettek, 
közbirtok nem volt. Nemzetőrség sem szerveződött 1848-ban.

A református kollégista Kabós Ferenc 17 évesen, 1834-ben ezt írta 
naplójába: „Furcsa közönség ez. Nagyobb részét egy házi nemesek 
teszik. Ezek szabadok − legalább a földesúri járomtul − s mégis sze-
gények. Birtokok nincs éppen oly kevés, hogy industria mellett meg 
ne élhetnének; de éppen ennek nemléte szüli a nyomorú ínséget és 
tudatlanságot. Valamint másfelűl a tudatlanság szüli idustria nemlétét. 
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Mert látunk ugyan míveletlen népet, munkást − szorgalmot calculus 
nélkül −, de soha sem civilizált nemzetet, tunyát. Boldogtalan közön-
ség, melyet tudatlanság és korhelség ily cirkulusban keringetnek. 

Ha barátilag intenők szorgalomra és veszélyes tivornyák lehagyásá-
ra, összehordaná apánkat, anyánkat s felcsapva insurgensi kopott csá-
kóját csak azért is korcsomába indulna üres erszénnyel és gyomorral: 
mert ő szabad magyar nemes, s neki nem parancsol senki.” (KF 43.)

Ugyanígy viszonyulnak az iskolához is. A nemes nem akar az osko-
lamesternek fizetni, a „rektort gazdagítani, mert elég neki a kutyabőr, 
s nagyapja, ki szerzé, nevét sem tudta leírni; s aztán az esztendő szűk; 
bajos igaz ok nélkül hat garast kiadni.” (KF 44.)

Kabós Ferenc Kordáné Kabós Karolina öccse volt. Jakab Elek 
így ír róla: „Kabós Ferenc egy költői lelkű, idealistikus irányú és rit-
ka nemes jellem volt; minden szépért és magasztosért hevült fogé-
kony szíve. Egypár nyilvánosságra jutott igen szép versét ismerem, 
ami hivatottság jelét árulja el és fejlett szépészeti érzékre mutat. 
Különben is előkelő házból származott, szép, magyaros külsejű, 
mívelt, sok nyelvismerettel bíró ifjú, s korában a jobb társaságok 
kedvence volt.” (KF 5.) Ferenc volt a legtehetségesebb, a zseni, aki 
19 évesen, 1835-ben eltűnt Bécsben, fájó története, tragédiája vé-
gigkísérte a család későbbi életét. Tehetséges, nagyreményű fiatal-
ember volt, tele világmegváltó tervekkel. Naplójából tudjuk, hogy 
komoly reformtervei is voltak, a faluját is meg akarta változtatni. 
Fordított németből, franciából, verseket írt és színházat rendezett 
be a szucsági birtokon. 

„Kitűnő szónoki tehetséggel bírt, s egész lelkét áthatották a sza-
bad eszmék. Ő volt az ifjúság egyik népszerű vezére. Ismeretes az a 
forrongás, mely Magyarországban is, Erdélyben is, a 30-as évek dere-
kán keletkezett, s amely Kossuth és Lovassy elfogatásával végződött. 
A kolozsvári ifjúság élénken részt vett e mozgalmakban. 1834. febr. 
11-én, húshagyó kedden, egy diák pipával ment el valamelyik kato-
naőr előtt. Az őr csupa kötekedésből kiütötte szájából a pipát, a diák 
meg pofon verte az őrt, mire letartóztatták. Az ifjúság régóta hadilá-
bon állt a katonasággal, s a mikor csak alkalom került rá, összetűztek. 
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Amint a diák elfogatásának híre terjedt, felkerekedett az ifjúság társuk 
erőszakos kiszabadítására. Felszaggatták a kövezetet, s a katonaságra 
rohantak, kővel, botokkal. Lovas és gyalog katonaságot rendeltek ki 
a fegyvertelen tömegre. E véres összetűzés alkalmával Kabós Ferenc 
volt az ifjúság egyik vezére s egy-egy szögletkőre állva, lázító beszé-
det tartott.

Ferenc 1834-ben, jogi tanulmányai befejezése után Bécsbe ment 
orvosnövendéknek, ahol egy reggel eltűnt. Rosszul érezte magát, így 
társaival nem ment az egyetemre. Csak egy papírszeletkét hagyott 
maga után: »élni bajos, halni könnyű«. Kerestették, de a holttestét 
nem találták meg sohasem. Legtöbben azt hitték, hogy a kormány – a 
rokonságára való tekintetből – nem akarta nyíltan elfogatni, hanem 
titokban tüntette el, s erőszakkal íratták vele a fentebbi szöveget, hogy 
a közvéleményt félrevezessék.” (BL 483.)

Eltűnte után rajongásig szeretett anyja bánatában meghalt, és mély 
fájdalom maradt az egész családban. Erről tanúskodik az az 56 évvel 
később, Kabós Kálmán (1831–1900) Ferenc testvérbátyjának, Mihály-
nak a fia Kossuth Lajoshoz Turinba írt levele, amelyben érdeklődik az 
eltűnt tehetséges fiúról. Kossuth sajnos nem tudott segíteni, de azért 
válaszolt 1891-ben.

Az 1848/49-es szabadságharcban is harcolt a család több tagja. 
Kordáné Kabós Karolinának a férje, György és mindhárom fiuk. Fia-
ik közül György joggyakornok volt, 1848 szeptemberében beállt a 12. 
honvédzászlóaljba. Őrmester, majd 1849. május 9-én hadnagy lesz. 
A forradalom leverése után besorozták a 8. osztrák gyalogezredbe, 
1857-ben helyezik tartalék állományba, betegen szerelt le, és fiatalon 
halt meg. Leszerelésére ráment a nádasi birtok. (VA)

László 18 évesen esett el Piskinél, itt ment először tűzbe, s ott is 
maradt. Alig kezdődött meg a tüzelés, egy ágyúgolyó elvitte koponyája 
fél oldalát. Még élt, s eszméleténél volt. Kérdezte, hogy úgy-e csúful 
meg van lőve? S mondta, hogy nagyon hideg a hó, amit fejére raktak.

A legkisebb, Dezső (1833–1849) a katonaiskolából 15 évesen jelent-
kezett honvédnek a 11. zászlóaljba. Dévánál harcolt Bem seregében, de 
betegen tért haza. A 16. születésnapján temették el Szucságon. „Jellem-
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ző, hogy milyen gyermek volt: otthon betegsége alatt beszélte, hogy 
Szeben bevétele után Bem egy órai szabad rablást engedélyezett. – Hát 
te is raboltál? – Hogyne, egy patikában cvekkerlit (cukorkát).” (BL)

Korda György, a fiúk apja szintén honvéd volt. 1849 februárjában 
a harctérről írt levelet feleségének, Karolinának:

„Édes szeretett Ninám! 
Félve írom azon szomorú esetet, hogy szegény László elesett – de 

gondolom, hogy tudjátok, különben meg se merném írni – ő szegény 
9-én esett el, s ha az valami vigasztalás – dicsőségben –, és rögtön 
megholt, nem szenvedett sokáig, s becsületesen eltemették – még-
pedig amint tudom, egy volt tanulótársam, jó barátom és Wersényi 
Károly, ezért az isten áldja meg őket – képzelheted milyen érzés lepett 
meg, mikor 18-án mentünk Medgyesre, és mondták nekem az úton, 
nem akartam előbb hinni, de végre el kellett hinnem, mikor több szá-
zak mondták – szegényt mind szerette és sajnálta – igen jól viselte 
magát – azóta tiszt lett volna. Wersényit szerettem volna megösmerni. 
Medgyesen voltunk két nap, ott volt ő is, sokat kerestem, de nem ta-
lálkozhattam vele – írj lelkem az istenért írj… csak egy rendet ide 
Besztercére, mert nem képzeled, milyen jól esik rólatok csak egy sort 
is hallani. 22-én érkeztünk Medgyesről Vásárhelyre. Dani bácsiék még 
nem tudták bizonyosan, Dani bácsi s Kati nem nagyon tudták – a 
gyermekektől egy ideig titkoltuk – képzelheted szegény Eszter hogy 
búsult, s mi és ő… mindnyájan – szegény Eszti sírt – sírt egy darabig, 
de mikor én eljöttem, meg volt nyugodva, mikor látta, nincs mit tenni 
a sok sírás nem ér semmit. – Sírtam, hidd el én is eleget, de most nem 
sírok – írjál az istenért, hogy vagytok, néhány nap remélem itt leszünk 
a havasba, és Besztercére írjál – már félek is hallani valamit. Csókol 
sokszor szerető Györgyöd.” (VA 90.)

Anna lányuk ahhoz a Wersényi Károlyhoz ment férjhez, aki jelen 
volt László öccse halálánál Piskinél. 

Wersényi Károly féltestvérei is részt vettek a forradalomban. 
Szucságból a dicsőséges szabadságharcban az ismerteken kívül bizo-
nyára többen is részt vettek, ugyanis 1850-ben 4 özvegy férfi és 28 
özvegy nő élt a faluban. Ki tudja, még hány nőtlen ifjú maradt a harc-
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téren vagy bujdosott el idegen országba. És hányan voltak az osztrák 
seregbe besorozva, akár tíz évre is. 

Akinek a részvételét biztosan 
tudjuk: Korda György és három 
fia (György 18, László 17 és De-
zső 16), Papp László honvéd őr-
mester 20, Hari Sándor 17 éves, 
Szarvadi Antal és Dani. Az 1891-
ben megjelent Honvéd név-
könyvben a még élő honvédek 
névsora szerint, Szucságon még 
élt hat egykori honvéd (Csiszár, 
Papp, Szilágyi, Tevets, Zabolyai) 
és az ide nősült Szigethy Miklós 
őrnagy, akinek a halálos ítéletét 
kufsteini börtönre változtatták. 
Hat év után szabadult.

A szabadságharc leverése után 
nagy volt a csend és a félelem. Már 
a reformkorból is tudunk fizetett 
besúgóról. Nem véletlen, hogy az 
egyház Historia Domusában csak 
a hivatalos rendeletek vannak fel-
jegyezve. Kelemen Benjamin ha-
talmas levelezésében alig van levél 
ebből az időből, és egy szó sincs 

bennük a forradalomról. Jakab Elek írja, hogy  letartóztatások idején a 
gyanús tartalmú írásokat eltüntették, ezért van kevés kutatható anyag a 
reformkorról és a forradalomról. A református anyakönyvbe bejegyzett 
1852. december 18-án kelt püspöki körlevélben olvasható: „A császá-
ri felség legfelsőbb parancsait tolmácsoló rendeletet, mely közli: a pa-
pok és minden álladalmi hivataloskodónak, a Szakáll nevelés merőben 
megtiltatik, tartozván azt a Szájszög irányából merőben leberetválni.” 
Még erre is volt gondja a hatalomnak. (Sz700 36.)

Papp László sírja Szucságon
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Apai felmenői: Wesselényi Miklós, Wersényi Károly apja

1796. december 30-án született Zsibón. Apja, a zsibói bölényként 
emlegetett idősebb Wesselényi Miklós művelt, tájékozott, színésze-
tet pártoló, de hirtelen haragú, nyakas főúr volt. Fiát szigorral és 
nagy elvárásokkal nevelte, nemcsak szellemét, hanem testét-lelkét is 
pallérozta házitanítók révén. Miklós 1820-tól barátjával, Széchenyi 
Istvánnal együtt tett nyugat-európai tanulmányutat. Alaposan felka-
varta a kontraszt az elmaradott hazája és a fejlett nagyvilág között. 
Hazatérve, Zsibón a 28 éves gazdatisztjével, Kelemen Benjaminnal 
nekilátott a ménesállomány feljavításához, bevezette a váltógazda-
ságot. Erdély első kisdedóvóját is ő alapította. Hírneve párbajai, 
lovasbravúrjai, vadászkalandjai miatt szájról szájra járt. Birtoka-
in elsőként szabadította fel parasztjait a jobbágyság alól, taníttatta 
őket, és tanfolyamokon ismertette a korszerű földművelést és állat-
tenyésztést. Részt vett a Kaszinó megalapításában, magyar színház 
létrehozását javasolta, létrehozta Kolozsváron (Bölöni Farkas Sán-
dorral) az első vívókört. 

Szatmárban birtokot vett, Székelyföldön birtokot adományoztak 
neki, hogy vándor képviselőként részt vehessen a megyei gyűlése-
ken. Az 1830-as pozsonyi diétán már a reformmozgalom elismert 
vezetőjeként szerepelt. 1831-ben az Akadémia tiszteletbeli taggá vá-
lasztotta. 

1834-ben, a 20 év után összehívott kolozsvári diétán elhangzott be-
szédeket – a tiltás ellenére – saját kőnyomdáján kinyomatta, és ezért, 
valamint ugyanabban az évben a Szatmár megyei gyűlésen mondott 
gyújtó hatású beszéde miatt 1835 elején hűtlenségi pert indítottak el-
lene. A perben Kölcsey Ferenc volt a védője. Az 1838-as nagy pesti 
árvíz alatt, a jeges árból önfeláldozóan mentette az embereket. Ettől 
kezdve árvízi hajósként is emlegetik.

1839-ben a királyi tábla háromévi börtönre ítélte, a büntetését a 
budai várban kezdte tölteni. Két hónap után engedélyezték, hogy – 
rendőri felügyelet alatt – súlyosbodó szembaja gyógykezelésére az 
ismert morvaországi gyógyhelyre, Gräfenbergbe utazzék. 1840-ben 



23

Deák Ferenc és mások közbenjárására közkegyelem révén szabadult. 
1844-ben teljesen megvakult.

Zsibóra 1843-ban tért haza, és 1848-ig itt élt. Vakon s betegen is 
jelentős része volt abban, hogy a kolozsvári országgyűlés is kimondta 
Erdély unióját Magyarországgal. 

Ezzel a magyar országgyűlésnek is tagja lett. Napjait a politikától 
távol, Zsibón töltötte. 1848 szeptemberében Gräfenbergbe utazott, 
1850 tavaszán haza indult, de április 21-én Pesten, 54 évesen tüdő-
gyulladásban meghalt. 

Wesselényi gyermekei

A kutatások szerint Wesselényinek hét házasságon kívül született 
gyermeke volt jobbágy lányoktól, kettő (Ádám és Ilona) kicsi korában, 
skarlátjárványban meghalt. Öt gyermeke élte meg a felnőtt kort: Ro-
zália (1824. szeptember 26.), Károly (1826. március 6.), Katalin (1827. 
január 18.), István (1829. május 5.) és László (1831. augusztus 28.)

A gyermekek iskolás korukig a zsibói és a galaci udvarban nevel-
kedtek. A gyermekek nevelésében, felügyeletében Kelemen Benja-
minnak, a tanult, képzett gazdatisztnek volt a legfontosabb szerepe. 
Kelemen 60 évig igazgatta Zsibót. Ő nem csak a gazdálkodás átala-
kításában, fejlesztésében volt társa Wesselényinek, hanem barátjaként 
gyermekeinek gyámja, segítője, valamint az ügyeinek képviselője a 
báró halála után is. (Lásd Leövey Klára levelét a Dokumentumokban.) 
Kelemen volt két gyermek keresztapja, és a Wersényi név gondolata is 
Kelementől származik. 

Erről ír Jakab Elek, Kelemen barátja. Wesselényi 1835. szeptember 
6-án, Kelemennek szóló levelében ugyanis a következőket írja: „Gyer-
mekeimnek név kell, nem lehetnek, mint az agárkölykök ahány annyi 
név alatt. Ha a törvény nem ad is szegényeknek nevet, azért gondossá-
gom s szeretetem kell hogy azt tegye. Nem adhatom nekik a magamét, 
de adom egy részét, s így az első szótagot elhagyván, nevök lehetne: 
Elényi. De tán Wersényi jobban hangzana. Írja meg édes Kelemen 
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e tárgyról véleményét. Szükséges, hogy ezentúl történjék, ami eddig 
nem történt, hogy adassék tudtul a gyermekeknek, hogy én apjok va-
gyok, anélkül nem fejlődhetik bennök irántam gyermeki szeretet, pe-
dig attól várom napjaim derültségét.” 

Wesselényi Miklós 1835. szeptember 25-én kelt levelében azt vála-
szolta, hogy az ajánlott „Wersényi” név jó és azonnal megvalósítandó. 
1835. december 6-án pedig már azt közli Kelemennel, hogy „A gyer-
mekeknek ezennel új esztendei ajándékul adom a »Wersényi« nevet. 
Viseljék ők s maradékuk becsülettel.” (JE 157.) 

Wesselényi Miklós már korábban gondolt házasság előtti gyermekei 
jövőjére. Erről az 1832. április 12-én Pesten készült végrendeletéből 
értesülünk: „Ő azon időtájott több párbajt vívott, de elébb végren-
deletileg gondoskodott róluk... Ami eladandó fellelhetője, a jószágok 
termése, keresménye stb. összesített árából – adósságai, tisztei és cse-
lédei kifizetése után – fennmarad, osztassék öt egyenlő részre, s adas-
sék azon három gyermek számára, kiket Galacon nevelnek, és azon 
egy fiú és leányka részére, kik Zsibón vannak, s akiket mind Kelemen, 
mind Nagy Lázárné jól ismernek. Ez öt gyermeknek – úgymond – én 
adván életet: nevelést, s amennyire lehet, élelmet is tartozom adni, me-
lyért mindenik ezen öt gyermek közül a maga részére esendő pénznek 
kamataiból neveltessék, s midőn a fiúk 24 évöket elérik, a lányok pedig 
vagy férjhez mennek, vagy azon kort elérik, akkor vegyék a tőkepénzt 
által, mely addig is lehetőleg biztos helyre adassék kamatra…

Ha e véghagyományt atyámfiai elrontanák – amit nem remélek – úgy 
csak mint igaz és hív barátaimat kérem, hogy azon summát, ami az el-
adandókból, s az említett fizetendőkből fennmarad, vagy ha semmi sem 
maradna is, pótolják annyira, hogy az öt gyermek közül mindenik kap-
jon ötezer ezüst forintot, melynek kamatából neveltessenek, a tőke pe-
dig a fent említett időben menjen szabad rendelkezésök alá.” (JE 158.)

A végrendelet végrehajtóiként: gr. Széchenyi Istvánt, gr. Kendeffy 
Ádámot, gr. Károlyi Györgyöt, gr. Andrássy Györgyöt és gr. Eszter-
házy Mihályt nevezte meg.

1838 júniusában írt újabb végrendeletében a polgári karriert irá-
nyozta elő a gyerekek számára. A kijelölt gyámoknak kikötötte, hogy 
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tanulmányaik befejeztével mind-
három fiúnak egy szabad királyi 
városban vásároljanak ingatlant: 
„Mint városi szabad polgárok 
előtt oly pálya nyílhat meg szá-
mukra, melyen bebizonyíthatják, 
hogy az én vérem foly ereikben, 
mire hogy őket a Magyarok Is-
tene segítse, forró óhajtásom s 
atyai áldásom!” (KA 206.) 

1845. november 20-án Zsibón 
házasságot köt Lux Annával, akit 
Gräfenbergből ápolónőként ma-
gával hozott. Feleségétől három 
törvényes gyermeke született: 
Miklós (1845. december 13.), 
Béla (1847. március 11.), Ilona (1850. május 26.).

1848. március 25-én kelt végrendeletében azonban már csak 
négy – igaz, itt név szerint is megnevezett – törvényesített gyer-
mekéről tesz említést. Mint írja, „De nőmet, valamint gyermekei-
met is ezennel kötelezem arra, hogy természetes gyermekeimnek, 
úm: Wersényi Rósa Reinagel Richardnő‚ s Wersényi Kata leányim-
nak, Wersényi István és Wersényi László fiaimnak, mind a négynek 
külön 10 000 = tízezer pengő forintot tartozzék vagy tartozzanak 
ezüst pénzben – három darab ezüst húszast egy pforintban számít-
va – halálom után négy év alatt kifizetni”. Károlyt ebből a végren-
deletből kihagyta.

Kelemen folyamatosan tájékoztatta az apát gyermekei egészségé-
ről, tanulmányi előmeneteléről, magaviseletükről. Kettejük levelezésé-
ből derült fény a gyermekek személyiségére, képességeire, gyengesé-
geire. Wesselényi komolyan, lelkiismeretesen foglalkozott gyermekei 
nevelésével, Kelemenben teljesen megbízott. A nevelésükről, jövőjük-
ről való elképzeléseit elfogadta, néha a tanácsát is kérte.

Wesselényi Miklós
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A két kisebb fiú, István és László 1837-ben kezdte meg tanulmá-
nyait a zilahi református iskolában, amelynek a báró volt a főgond-
noka. Itt az igazgató felügyeletére bízta őket. 1844 októberétől a fiúk 
Wesselényi barátjánál, Ernst Fischernél éltek Segesváron, aki nemcsak 
szállást biztosított nekik, de a nevelőjük is volt.

A két lány, Rozália és Katalin 1836. június 5-től Pesten, Tänzer 
Lilla leánynevelő intézetében nevelkedtek, hivatalosan, mint Wesse-
lényi gyámleányai. Ekkoriban volt a jónevű intézet növendéke Petőfi 
leendő felesége, Szendrey Júlia és Kölcsey Ferenc unokahúga, An-
tónia is. 

Wesselényi gyámként rendszeresen látogatta őket. Figyelemmel kí-
sérte tanulmányaikat, fejlődésüket, a német nyelv gyakorlásáért néme-
tül is írt nekik. Ha néha elégedetlen is volt, pesti tartózkodása alatt, a 
lányokkal töltött órák jelentették számára az örömöt. Naplójában sze-
retettel írt róluk. A Wesselényivel baráti kapcsolatot ápoló házaspár, 
Bártfay László és felesége, Josephine nemcsak figyelemmel kísérték a 
lányok mindennapjait, hanem bevezették őket saját társasági köreikbe, 
ahol ismeretségbe kerülhettek Wesselényi olyan neves barátaival, mint 
Kossuth Lajos vagy Fáy András.

Amikor a Duna elöntötte Pestet, az „árvízi hajós” először a lányait 
helyezte biztonságba. 

Róza katonatiszthez ment férjhez (a fiatalembert a báró küldte is-
merkedésre, ő ugyancsak házasságon kívüli gyermek volt), a szüksé-
ges kauciót is biztosította. Katalin a leánynevelő intézet után apjával 
volt az utolsó éveiben, amikor már vak volt. Ő olvasott fel, és levele-
zett helyette.

Wesselényi Miklós Zsibótól való kényszerű távolléte (országos 
ügyek, utazás, gyógykezelések, bujdosás, börtön) miatt nem tudott 
közvetlenül részt venni fiai életének korai szakaszában. A fiúk neve-
lése Kelemenre és Lázárnéra maradt. Levelezésükből ismerjük a fiúk 
nevelési programját, a sikereket és kudarcokat is.

Mindhárom fiúnál fontosnak tartotta a német nyelv alapos ismere-
tét. A nevelőknek is kiválóan kellett tudni németül. A jószágigazgató 
javaslatára 1837 júliusában mindhárom fiú Nagyszebenben töltötte a 
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nyári iskolai szünetet egy német családnál, és naponta jártak német-
órára is.

„Reá nézve a német nyelvnek csak mellékes és theoretisch tanulása 
nem elégséges, erre neki (Károlynak) nagy, legnagyobb szüksége lesz” 
– írja Kelemennek.

A fiúk fizikumának fejlesztésében pedig az úszás, a vívás és a lo-
vaglás játszott fontos szerepet. Ezen felül fontosnak tartotta egy-egy 
mesterség elsajátítását is. 

1937-ben a Kelemenhez írt levelében írja: „mindenik fiam valami 
mesterséget tanuljon, nem azért, hogy mesteremberek legyenek, ha-
nem azért, hogy ez az életrevalóságra és abból folyó függetlenségre 
igen fontos”. (Sz700 95.) Károly esetében ez igaz is lett!

Versényi György édesapja, Wersényi Károly

Károly 1826. március 6-án jött a világra. A házasságon kívül szüle-
tett gyerekek közül ő volt az első fiú, de a második gyermeke Molnár 
Borbálának Wesselényi Miklóstól.

„[Zab Fiu Károly]” született 
a zsibói református egyház ke-
resztelési matrikuláiban található 
bejegyzés tanúsága szerint Mol-
nár Borbála törvénytelen fiaként, 
Zsibón, majd megkeresztelték 
ugyanott, április 6-án.” 

Míg a nővére, Róza (aki 
„szerentse leanként” született, 
keresztapja Wesselényi Miklós) 
és másik három testvére eseté-
ben 1848. február 5-én megtör-
tént az anyakönyvben a „Meg-
igazítás”, mely szerint „B[áró] Kelemen Benjamin (Benő)
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Wesselényi Miklos Urtol Ön elösmerete szerént természetes Leánya 
Rozália Wersényi vezetéknévvel.” (MM 26.), Károlynál ez elmaradt. 
Bár Károlyt tartották a legtehetségesebbnek, legtöbbet ígérőnek, őt 
járatták a legjobb iskolákba, jó nevű nevelők (Bölöni Farkas Sándor, 
Brassai Sámuel, Dósa Elek professzor) foglalkoztak pallérozásával, a 
serdülő fiú csalódást okozott apjának, és Kelement is megbántotta.

Néhány mondat a történtekről, ami talán segít megérteni… Úgy 
sejtjük, hogy a gyermekek anyjuk nélkül nevelkedtek az „udvarban” 
(az édesanya már 1831-ben férjhez ment), bár Kelemen gondoskodott 
a gyermekekről, ő nagyon elfoglalt ember volt. 1828-ban megnősült, 
két év múlva megvásárolt 500 hold birtokot Szucságon. Ettől kezdve 
a hatalmas zsibói Wesselényi birtok gondjai mellett a szucsági birtoká-
val is foglalkozott (feleségének, Bod Katalinnak írt levelei bizonyítják). 
Ennek ellenére is sokat foglalkozott Károly nevelésével. 

Gondoskodására vall az a tény, hogy bár Károlyt reformátusnak 
keresztelték – Wesselényi is az volt –, Kolozsváron kedves iskolájá-
ba, az Unitárius Kollégiumba íratta – lévén ő is unitárius. Egyes fel-
tételezések szerint a családjánál is nevelkedhetett. Erről nincs adat, 
de kézenfekvő, hogy ünnepekre, vakációra a másfél órányira fekvő 
Szucságba gyakran mehetett. 1837 őszén jutott tudomására először 
Kelemennek (és erről az apát is tájékoztatta), hogy „Károly kezdett 
volt származási rangjáról, jövendői értékeiről ábrándozni, s tanulá-
sát csak mellék foglalatosságul venni” (KA 211.), de hamar jó útra 
tért, és a tanév végén, augusztusban már kizárólag eminens év végi 
eredményeiről tudósította apját németül írt levelében. Jól haladt a 
vívásban is. 

Wesselényi elvárása volt, hogy fiai mesterséget tanuljanak. Károly 
nehezen döntött a megtanulandó mesterség mellett. Először nyom-
dász akart lenni, ezért Kolozsváron, a Református Kollégium nyom-
dájában helyezte el Kelemen. A nyári szünet alatt Kolozsváron meg-
kezdte az asztalos és az esztergályos mesterség elsajátítását. 

Az apa a rajz tanítását Kelemenre bízta, Bölönit pedig 1839-ben 
arra kérte, hogy a matematikának szenteljen nagyobb figyelmet, 
ugyanis ekkor Károly mérnöknek készült. Bölöni Farkas Sándort, 
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mindkettőjük ifjúkori barátját kérte meg a báró Károly tanulása és ne-
velése felügyeletével. A fiú fejlődött is, a nevelője szerint kitűnt társai 
közül a tanulmányok és a retorika terén. Kelemen is úgy látta, hogy jel-
lembeli fejlődése is jó irányba halad. Ezzel szemben Bölöni ezt írta az 
apának: „A fiú nem rossz, sok esze van, de kissé léha s változó. Nem 
tud huzamosan valamely tárgyon maradni… De leckézésemről most 
ne emlékezz neki, mert időt szabtam szilárdabbuli viselete elvárására, 
oly hozzá adással, hogy ha nem sikerül, akkor feljelentem neked. De a 
fiú hajtható s fogékony.” (KA 211.)

Bölöni Farkas Sándor 1842. február 2-i halálával Wesselényi és 
Kelemen a jó barátot, Károly mentorát veszítette el. Ezt követően 
tanulmányait elhanyagolta. Mire 1842-ben befejezte a kollégiumi ta-
nulmányait, már a bányászatot választotta hivatásul. 

Wesselényi idegenkedett a bányászattól, de elfogadta azzal a felté-
tellel, hogy előbb a Marosvásárhelyi Református Jogakadémián képez-
ze magát Dósa Elek professzor felügyelete alatt. Erre meg is kérte a 
professzort az apa. Wesselényi és Kelemen is ott tanult, ott ismertette 
őket össze Bölöni Farkas Sándor. (JE 150.) 

Károly 1842 őszén kezdte meg marosvásárhelyi tanulmányait, 
s apja rendszeres értesítést kért tőle, szeretett volna minél többet 
megtudni kamaszodó fiáról. Tisztában van a serdülőkor nevelési 
buktatóival. Károly ekkor 16 éves! Bár bensőséges levelezés alakul ki 
köztük, az apa örvend a fiú őszinte beszámolóinak, stílusa javulásá-
nak, de továbbra is gyötri, hogy nem ismeri eléggé a fiát. Nem tudja, 
milyen bánásmóddal lehet jól nevelni? „Ezen életszakasz meghatá-
rozó voltára hívta fel fia figyelmét mind a tanulmányok, mind pedig 
a társasági élet és a szellemi-erkölcsi fejlődés terén. Kérte őt, hogy 
ne csupán a tanulásra fordítson időt, hanem minden nap olvasson, 
nemcsak valami jó könyvet, hanem a Pesti Hírlapot és az Erdélyi 
Híradót.” (KA 214.)

A jól induló apa-fiú kapcsolat 1843 tavaszán megromlott, ui. Ká-
roly azt hazudta galaci vendéglátóinak, hogy a báró felszabadította 
Kelemen gondnoksága alól. Ezzel Kelement, aki kicsi kora óta a leg-
többet gondoskodott neveléséről, tanulásáról, mélyen megbántotta. 
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Ő is, az apa is ideiglenesen megszakította vele a levelezést, amíg meg 
nem javul, beismeri hibáját és bocsánatot nem kér.

„Megkérte Dósát, hogy a fiú két jellemhibáját, a léhaságot és a gya-
kori hazudozást próbálja meg helyrehozni. A fiú jobb megismerése 
érdekében elküldték a Károllyal való levelezésüket a professzornak.  
A báró levelet nem írt a fiúnak, de Kelement megkérte, hogy továbbra 
is viselje gondját »ha nem is a régi, szereteten alapuló kötődés, hanem 
az emberbaráti kötelesség miatt«”. (KA 215.)

Kiderült, hogy egy diáktársa társaságában el akart utazni a pozsonyi 
országgyűlésre. Wesselényi nem engedélyezte az utazást, ugyanis véle-
ménye szerint Pozsony rossz hatással van egy fiatalember erkölcsére. 

Károly „jóvoltából” megtapasztalta Wesselényi a szülői csalódás 
érzését is. Marosvásárhelyi tanulmányai alatt több alkalommal is ag-
gasztó hírek érkeztek a fiú magaviseletéről. Az 1843 karácsonyán 
kapott hírek nagyon lesújtották a bárót. Dósa jelezte Wesselényinek, 
hogy komoly problémák merültek fel Károllyal kapcsolatban. Végül 
apjának bevallotta, hogy könyveket, dohányt és a nyomdából betűket 
lopott, továbbá az apja nevével adósságba verte magát. 

A professzor vizsgálódása során kiderült, a fiú a megszokottól el-
térően nem adta el az ellopott tárgyakat; a könyveket beköttette és 
közszemlére tette a szobájában, a dohányt elosztogatta barátai között, 
a betűkkel pedig minden könyvbe saját nevét nyomtatta, majd azok-
nak külön tartót készített, és sajátjaként dicsekedett azokkal. Dósa a 
fiú tetteit nem lopásnak, hanem hiúságból fakadó ifjonti botlásnak te-
kintette, s a könyvek árának megtérítése mellett megpróbálta elintézni, 
hogy az ügyből ne legyen komolyabb eljárás, és Károly folytathassa 
tanulmányait. Wesselényi mindezek ellenére megbocsáthatatlannak 
tartotta fia tetteit, és a helyzetet reménytelennek látta: „aki lopott, ki 
levelet hamisított, abból lehetséges, hogy még talán minden válhatik, s 
még minden lehet, de Wesselényi fia többé nem.” (KA)

Sajnos semmi sem változott, ismét lopott, így el kellett hagyni Ma-
rosvásárhelyt. Az apa Károlyt a galaci gazdatisztjére, Bíró Miklósra 
bízta, hogy fogja be a gazdaságba, és naplóban rögzítse fia viselkedé-
sét és tetteit.
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Károly 1844 júniusában azt kérte, hogy hadd menjen Selmecbá-
nyára, korábbi elképzelése szerint. De hamar meggondolta magát, és 
korábbi tanult mesterségét akarta folytatni asztalosként. Végül 1844 
decemberétől 1845 júniusáig egy brassói asztaloshoz került, ahonnan 
– egészségi állapotára hivatkozva – fél év után eljött. Szeptemberben a 
báró utasította, hogy küldje vissza leveleit, és menjen vissza Brassóba. 
Az iratokban 1846-ig fordul elő Károly neve. 

Wesselényi saját szégyeneként élte meg fia tetteit, s azokat olyan 
szörnyűnek tartotta, hogy nemcsak lelki problémáit, de szeme állapo-
tának romlását is ennek tulajdonította. Ez az oka annak, hogy 1848-
as végrendeletében Károly már nem szerepel a Wersényi-gyerekek 
között. 

Wesselényi keservesen írta: „Egy fiatal korhellel, léhával, hazuggal 
s háládatlannal mikint kelljen bánni, erre készen voltam, de hogy egy 
– kimondani is borzadok, s éppen egy illy fiammal mit tegyek, illy 
esetnek lehetsége kívül lévén minden képzeletim s fogalmim körén… 
Igaz, hogy most széles e világon alig tudok valakit, kivel egy fedél alat-
ti léttől inkább borzadnék, mint az övétől.” (KA 215.) 

Károlynak teljes felmentést nem adhatunk, és nevelőit, gyámját 
sem ítélhetjük el, de nézzük meg a gyermekkorát. Mi vezethetett ide?

A gyermekek a zilahi és a galaci „udvarban” nevelkedtek anya nél-
kül. Gondoskodtak róluk, enni kaptak, ruhát kaptak, de mit láthattak, 
hallhattak a cselédek, jobbágyok között a tulajdonról a bárói udvar-
ban? Tanították betű- és számvetésre is, de ki tanította a jóra, a tisztes-
ségre, erkölcsre őket? Károly is akkor kezdett először származásáról 
ábrándozni 11 évesen, amikor elkerült a kollégiumba. Lehet, hogy ak-
kor tudta meg, hogy ki is ő valójában. Míg a lányok jó nevű intézetben 
tanultak, jó családokból jövő lányokkal, addig a fiúkat többnyire leve-
lezéssel próbálta nevelni az apjuk. 

A mai pedagógiai elvek ismeretével és a pszichológia mai állása sze-
rint, viselkedésére sokféle magyarázatot találnánk, akár fel is menthet-
nénk, de az akkori felfogás és Wesselényinek az e téren kinyilvánított 
szigorú erkölcsi elvárása oda vezetett, hogy 1843-ban megszakította 
fiával a kapcsolatot, több levelet nem írt neki (bár még egy ideig má-
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sokon keresztül üzent), talán többé a nevét sem ejtette ki. Károly 17 
éves volt, amikor magára hagyták.

Ma azt mondanánk, hogy a kamasz lázad, szabadulni akar legalább 
az egyik ellenőrzés alól (hazugság, utazási vágy, Pozsony, úgymond 
rossz ismeretségek stb.). 

Versényi Anna így fogalmazza meg: „Bárónak neveltek, mégsem 
vagyok az, az apám elismert, annyira azért mégsem, fia is vagyok, de 
teljesen nem, elvárják, hogy báró legyek… ám ha úgy viselkedem, 
mindjárt hozzám vágják, milyen alapon. Nem csoda, ha dacreakciókat 
mutatott, adósság, verekedés.”(VA) 

Az, ami Wesselényi szemében megbocsáthatatlan bűn, csapás, 
rosszabb, amit csak el lehet képzelni – már Károly professzora, Dósa 
Elek szemében is más megítélést kap. A fiú tetteit nem lopásnak, ha-
nem „hiúságból fakadó ifjonti botlásnak tekintette”. Ma vaskosabb di-
ákcsínynek is nevezhetjük. (Csak megemlítjük, hogy a nagy szeretettel, 
gondossággal nevelt, kitűnő képességű Kabós Ferenc 1834-ben rend-
szeresen elvette az Olvasó Társaság pénzét, hogy bálba mehessen.)

Wersényi Károly, akárcsak két öccse, László és István részt vett az 
1848-49-es szabadságharcban. Károly 1848 augusztusában belépett a 
Kolozsváron szerveződő 15. számú Mátyás huszárezredbe. Erdély-
ben, majd 1849 tavaszától a Temesközben harcolt. 1849. május 1-jén 
Bem kitüntette a katonai érdemjel 3. osztályával Freidorfon (ekkor 
tizedes). Az érdemrend, mely egy ezüst cserfalevél, az Ereklye Mú-
zeumba került Kolozsváron. (VK 3.) A múzeum utolsó őre, Bözödi 
György leltárában 1948-ban még szerepel egy fényképpel együtt, de 
mint annyi másnak, ennek is nyoma veszett. (AI) 

Július 3-ától parancsőrtiszt Ludwig Hauk alezredes mellett, augusz-
tus 1-jén hadnaggyá léptették elő. (MM 27.) A gyászjelentése szerint 
„24 magyarországi és 32 erdélyi csatában vett részt, a dicső szabad-
ságharcban”. 

Hogy mi történt vele a forradalom után, hogyan sikerült megúsz-
nia az osztrák hadseregbe való kényszerbesorolást, a Versényi családi 
legendából tudjuk. E szerint Ludwig Hauck vezérkari ezredes segéd-
tisztje volt. Hauck Vécsey Károlyhoz csatlakozott, aki Váradnál adta 
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meg magát, szökni próbált, de Biharkeresztesnél elfogták. (Ludwig 
Hauck osztrák tisztviselő volt, aki a bécsi forradalomban is részt vett, 
honvédnek állt, és Kossuth biztatására adta ki Az uralkodó ház utolsó 
órái című pamfletet. Ez lett a legnagyobb bűne. 1849 áprilisától Bem 
seregében szolgált. Elfogása után előbb 20 év várfogságot javasoltak, 
de Haynau ezt nem vette figyelembe. 1850. február 19-én kivégezték.) 
Károlyt Békés mellett egy kis faházba zárták be egy bajtársával együtt, 
ahonnan megszökött, Pestre ment, és Tasner Antalt, Széchenyi Ist-
ván titkárát kereste meg, akit Zsibóról ismert. Tasner egy asztalosmű-
helyben helyezte el, ahol asztalosként dolgozott. Ez igaznak látszik, 
ugyanis a szucsági református keresztelési könyvben 1852. február 26-
án ezt írta a lelkész: „Kereszteltem Mlgs Versényi Károly és nője Mlgs 
Korda Anna úr asszonynak Györgyöt. Keresztapák: Tks Tasner Antal 
úr a magyar Tudós Társaság és több honi egyesületnek választmányi 
tagja stb.”.

Honvédtársa, Sárkány Ferenc református kollégiumi tanár is részt 
vett a temesvári csatában, majd az országban bujdosott, 1854-től is-
mét tanított.

A szabadságharc után sokan kerültek börtönbe. A tiszteket bebör-
tönözték, a közkatonákat pedig besorozták az osztrák hadseregbe. 
Több harcostársa is komoly börtönbüntetést kapott. Jakab Elek 1849 
augusztusa és 1850 áprilisa között a nagyszebeni várbörtönben rabos-
kodott. Szigethy Cs. Miklóst, a piski hőst 1849 áprilisában a csatatéren 
szerzett érdemei elismeréséül a 3. osztályú érdemjellel tüntették ki. A 
dévai fegyverletétel után kötél általi halálra ítélték, majd az ítéletet 16 
évi vasban töltendő várfogságra változtatták. Hétévi kufsteini fogság 
után kegyelmet kapott.

Mindkét öccse, Wersényi László és István, apjuk, Wesselényi min-
den aggodalma és intézkedése ellenére katonák lettek, önként jelent-
keztek, hogy elkerüljék a sorozást. A szucsági Hari Sándor a forrada-
lom után 10 év katonáskodás után szerelt le. 

Wersényi Károly (míg lecsillapodott az önkény) 1851-től Szucságon 
gazdálkodott, asztaloskodott. 1866-ban ő a községi jegyző Szucságon. 
A halála előtti időszakban Zilahon volt törvényszéki tisztviselő. El-
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mondható, hogy minden serdülőkori botlása, könnyelműsége dacára 
„rendes ember” lett, gyermekeit derék emberekké nevelte, az anyagi 
nehézségek ellenére gyermekei mind tanultak.

Arról, hogy hogyan került Wersényi Károly Szucságba, csak sej-
téseink vannak. Lehet, hogy Kelemenné Bod Katalin nem szakította 
meg vele a kapcsolatot, és látogatóba jöhetett a faluba, ahova a kolozs-
vári tanuló évek alatt is járhatott. Lehet, hogy Kordáékhoz látogatott 
el. Korda György 1849-ben (honvédként) Besztercéről feleségéhez írt 
levelében azt írja, hogy Piskinél Lászó fiukat egy Wersényi nevű hon-
véd és az apa egy tanulótársa temette el. (VA 90.)

A családi legenda szerint Wersényi Károly a régi szerelmét vette 
feleségül (bár Korda György levelében nem tűnik ismerősnek, dehát 
az apák nem tudnak mindenről). Erről Versényi Anna így ír „még kis 
cetlit is küldött Nina (Anna) neki, így szólt: – Él-e még emlékeiben 
Korda Nina? – Nem tudom, ki vagy s miért teszed hozzám e kérdést, 
de annyit mondhatok, hogy azon becses hölgy emléke igen is él em-
lékemben… nem Nina (nem lett volna illő a kezdeményezés), hanem 
Lotti (a beavatott jó barátnő) írt Károlynak.” Lotti a híres Seres ügy-
véd lánya volt.

„Korda Anna előkelő nő volt. Nagy gyönyörűséggel tanulmányoz-
ta a történelmi műveket. Az ő családja is szívvel-lélekkel a szabad esz-
mék szolgálatában állott. A szabadságharc kitörése után mindhárom 
fiútestvére katonának állt, bár még gyerekek voltak.” (VK) 

Mindenesetre 1851 májusában Szucságon a háznál tartott esketé-
sen a 25 éves Wersényi Károly feleségül vette a 22 éves borosjenői 
Korda Annát. És jöttek sorban a gyermekek: György (1852), Gábor 
(1853), Anna Karolina (1854), Ilona (1856, meghalt 3 évesen), Eszter 
(1857) és Károly (1859).

A gyermekek keresztszülei közt megtaláljuk a közeli rokono-
kat előneveikkel (magyargyerőmonostori Kabós, borosjenői Korda, 
magyarnagyzsombori Sombori), Anna barátnőit (Szétsi Seres Máriát 
és Lottit), Károly két féltestvérét, Wersényi Katalint és Lászlót, de ott 
van az új földbirtokos lánya is, Kelemen Katalin és Tasner Antal, a 
Magyar Tudós Társaság tagja, Széchenyi István titkára.
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Amikor Versényi született, a család már nem volt igazán jómódú, 
de még őrizte a régi nemesi-értelmiségi hagyományokat, könyvesszoba 
(azaz könyvtár) volt a házban, festmények a falon. Az udvaron nagy 
gémeskút, lugas és nagy kerek kőasztal, ami köré biztosan sokszor 
kiült a család beszélgetni, mesélni (ez az asztal még megvan!).

Versényi György szülei, testvérei

Édesanyjáról, Korda Annáról keveset tudunk. Felszeghy Dezső 
írja, hogy „Korda Anna kiválóan művelt nő, költői hajlamokkal bírt”. 
(VGY 445.) Versényi György lánya, Klára pedig ezt: „Korda Anna 
előkelő nő volt. Nagy gyönyörűséggel tanulmányozta a történelmi 
műveket.” Egy fiatalkori festménye maradt fenn.

Wersényi Károly az önkényuralom idején Szucságon gazdálkodott, 
természettudományokkal is foglalkozott. Elővette apja tanácsára el-
sajátított mesterségét és asztaloskodott. „Oly szépen dolgozott, hogy 

A Fileki-féle kerti kőasztal
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előkelők számára kelengyék kiállítását vállalni képes volt.” (JE 158.) 
1867-ben adták el birtokukat Kelemennek, és elköltöztek az ősi Kor-
da-birtok maradékára, Hídalmásra. Szüleik, Korda György és Kabós 
Karolina innen költöztek Szucságba 1835-ben. 

Anna húga, Karolina is Hídalmáson élt mint Majtényi Sándorné, 
valamint elhunyt öccsének, Györgynek a felesége, Kabós Eszter kis-
fiával, Lászlóval. 

Később Zilahra költöztek, ahol Wersényi Károly díjnokként tör-
vényszéki tisztviselő volt. Korda Anna 1887-ben Zilahon temette el 
férjét, ugyanabban az évben Karolina húga is meghalt. 1888-ban Esz-
ter lányát, 1893-ban Karolina lányát is elvesztette. 

A művelt, jó módban nevelt borosjenői Korda lány idős korára 
szerény körülmények közé került, egyedül maradt. György fia Kör-
möcbányán élt, Gábor Kolozsváron. Végül Besenyőre, gazdatiszt fiá-
hoz, Károlyhoz költözött, aki nem nősült meg. Itt halt meg 1894-ben, 
64 éves korában, itt is temették el. (Annakidején Kabós Dániel még 
Bécsből is hazahozatta feleségét a szucsági családi temetőbe.)

Wersényi Károly „gyermekeit derék emberekké nevelte” (JE 158.), 
gyermekei mind tanultak. Gábor rajztanár lett Zilahon és Kolozsvá-
ron, Eszter 31 évesen meghalt, Karolina 1879-ben végezte el a ta-
nítóképzőt Kolozsváron, majd Zsibón tanított. Fiatalon, a második 
gyermeke szülésekor halt meg. Károly gazdatisztnek tanult, Besenyőn 
és Drágban Bethlen Ödön birtokát igazgatta. Hozzá jártak nyaralni a 
Versényi gyermekek. 
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A VÁLTOZÓ SZUCSÁG

1850-ben 840 lakosa volt a falunak, ebből 403 református, 50 ró-
mai katolikus, 5 izraelita, 3 unitárius és 378 görögkatolikus, 1 orto-
dox. Magyarok, románok és cigányok. A nevek nem sokat változtak az 
1770-80-as köznemesi összeírás óta, ma is ugyanazok a leggyakoribb 
nevek a faluban. Ma református cigányok nincsenek. (Sz700 51.) 

A kisnemeseken és a kevés jobbágyon kívül élt itt még néhány, 
többnyire elszegényedő család a régi birtokosok közül (Szarvadi, 
Kabós, Korda, Endes). A nagy gyermekjárványok múltával az 
idős Filekinek ekkorra már 36 ükunokája volt. A birtok szétap-
rózódott, elfogyott, többen elszegényedtek, a fiatalok többsé-
ge rendre elköltözött, tanultak, férjhez mentek. A faluban csak 
Kabós Miklósnak és Berde Áronnak maradt meg birtoka a Fileki 
leszármazottak közül.

Az ősi családok őrizték a hagyományokat, tartották a „régi rendet” 
(kocsis, cselédség), de nem tudtak alkalmazkodni az új eszmékhez, az 
újfajta gazdálkodáshoz. Pedig példa lett volna előttük. 1830-tól kezd-
ve, a valamikori Fileki-birtok nagy része rendre Kelemen Benjamin 
tulajdonába került, ő lett az új földesúr. Először a Szarvadi-kastély és 
-földek, majd a Sombory-, Kabós-földek nagy része.

A reformkori eszmék Szucságra is eljutottak. A jobbágyfelszabadí-
tás Erdélyben elsőként Kelemen Benjamin szucsági birtokán valósult 
meg, a törvény megjelenése előtt másfél évtizeddel. Korát megelőzve 
határozta el, hogy jobbágyait szabad kisbirtokossá teszi, a föld értéké-
nek évenkénti 6%-a megfizetése mellett.

A gazdálkodás a század első felében még csaknem feudális mód-
szerekkel folyt, viszont a második felében itt is nagy változások tör-
téntek. „Két fordulónk vagyon, amelyek közül az egyik jobbatska. 
Ősszel tiszta elegyes búzát és rozsot vetünk egy részibe, tavasszal 
vetünk búzát, alakort, tönkölyt, zabot és kevés törökbúzát. Szántyuk 
fölgyeinket ökörrel néggyel, tehénnel hattal. Egy véka vetésből lészen 
egy kalongya és egy kalongya ereszt 3 vékát.” (Sz700 71.) Ezeknek a 
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mozgatóereje a két felvilágosult, képzett és a haza gazdaságáért tenni 
akaró személy, Kelemen Benjamin és Berde Áron.

Erdélyben is elindult a felvilágosítás, a gondolkodás a mezőgazda-
ság fellendítése érdekében. 1854-ben az Erdélyi Gazdasági Egyesü-
let kolozsmonostori tangazdasága (ma az Agrártudományi Egyetem) 
kiállításokat szervezett, egyik kezdeményezője Kelemen volt. Berde 
Áron elindította a Hetilap című gazdasági közlönyt, továbbá megje-
lent az Erdélyi Gazda folyóirat.

Ebben az évben megszűnt az úrbériség, a jobbágyok tulajdono-
saivá váltak a földjeiknek, az úrbériséget vesztett nemesek kárpótlást 
kaptak. A kárpótolt birtokosok közül az 1893-as címtárban már csak 
Kelemen Benjamin veje, Szigethy Miklós szerepel komolyabb birtok-
kal. (Sz700 37.) 

Nagy változást hozott a gazdálkodásban a tagosítás. „A nagybir-
tokosok egy tagban, a nép 3 fordulóban, három tagban kapott any-
nyit, amennyivel bírtak úgy, hogy egyik őszi, a másik tavaszi vetésnek 
való, a harmadik nyomás legyen. Mívelés alá került az egész határ, 
minden darabka hely. Sertésnek, juhnak a nyomásban hagytak legelőt, 
vettek 12 000 forinton egy urasági nagybirtokot (Kabós–Lészai), azt 
marhalegelőnek használják.” (JE 168.) Ezt Kelemen Benjamin Berde 
Áronnal együtt vitte véghez négy év huzavona után, végül a katonaság 
segítségével, még halálos áldozata is volt. (Sz700. 74.) 

Kelemen Benjaminnak ekkorra jelentős nagyságú lett a birtoka. 
Észszerű, jól szervezett, tervezett és kalkulált gazdálkodást folytatott. 
Jelmondata: „Rossz föld nincs, csak rossz gazda”. Erdély-szerte is 
egyike volt az első mezőgazdasági tőkéseknek.

„Kelemennél az állattenyésztés az árutermelést szolgálta. Az 1830-
40-es években juhászata évi 4-500 fontnyi kiváló minőségű gyapjút 
szállított a pesti Wodianer céghez. Évente százszámra hajtott piacra 
kövér disznót. Ezeket részben Szucságon és Vargyason neveltette, 
részben az általa bérelt kolozsvári sörházból és malomból kikerülő 
melléktermékekkel (maláta, korpa) hizlalta. Szántáshoz váltóekét, ka-
páláshoz 3 vasú ekét használt. Cséplőgépet, forgórostát használt, a 
szecskavágónak egyik fajtáját maga tervezte. A szőlőgazdaságba sző-
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lőroncsolót és sajtót szerzett be. Pálinkaháza volt, szeszgyárat is fel 
akart állítani Szucságon. Megtette az első lépéseket a répacukorgyártás 
érdekében is. Gyümölcsösét, szőlőskertjét a pomológia tanításai sze-
rint telepítette, európai és amerikai nemes fajtákat használva, akárcsak 
a zsibói gazdaságban.” (CsE 173-174.)

Ugyanebben az időben telepített szakszerű, szép gyümölcsöst 
Berde Áron, a későbbi egyetemi rektor, aki ugyancsak sokat foglalko-
zott a mezőgazdaság modernizálásának (trágyázás, vetésforgók, váltó-
gazdaság) szükségességével.

Berde Áronnak 1847-ben jelenik meg a Légtüneménytan s a két 
Magyarhon égaljviszonyai s ezek béfolyása a növényekre és állatokra 
című műve. Ez az első magyar meteorológiai szakkönyv. (Temesi Fe-
renc író szerint a légtünemény a legszebb magyar szó.) Berde 1859-ben 
írta meg kitüntetett pályamunkáját: Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy 
jóllétre jusson? Ezzel a dolgozatával lett az Akadémia levelező tagja. 

A tudományban kételkedőknek írja: „Hát a cséplőgépek, a szecs-
kavágó, törökbúzafejtő, az aratógép, rétgyalu, a szénarázó és széna-
gyűjtő, a vetőgépek, a vasekék egy nagy része stb. nem valóságos 
nyeremények a gazdászatra nézve, s nem azóta állottak-é elő, mióta 
a gazdászat tudomány?” Ma különösnek tűnik, hogy a trágya hasz-
nosságát hirdeti, pedig akkor ez valóban új volt. „A trágya mind szén, 
mind ázot tartalma által hasznára van növényeinknek. Próbáljuk meg 
csak mentől nagyobb mértékben trágyázni nyers trágyával, és látni 
fogjuk, hogy növényeink a trágya arányában növekednek szén- és 
ázot-alkatrészeikben is, vagyis bő terméssel jutalmazzák fáradságun-
kat. Minden gazda tudja azt is, hogy még a legjobb minőségű szűz 
föld is folytonos használat mellett, trágya nélkül elsoványodik, elvégre 
kimerül és terméketlenné válik. A jó gazda a jövőre is szokott nézni, 
a jelen hasznáért nem áldozza fel a jövőt, a maga jólétét nem szerzi 
gyermekei boldogsága árán.” (BÁ 1859)

A vasút 1870-ben ért Kolozsvárra, Szucságra. Nagy lendüle-
tet adott a kőbányászatnak. Nagyon szabályos, építkezésre alkalmas 
mészkövet bányásztak, amit nagy mennyiségben szállítottak Kolozs-
várra, Szegedre, Budapestre. 
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A század végére a magyar lakosság körében nagyfokú számbeli 
gyarapodás tapasztalható, így a tankötelesek száma is többszörösé-
re nőtt. 1880-ban 66, 1890-ben 137 iskolaköteles gyermek volt. Az 
állami iskola 1882. december 13-án indult külön leány- és fiúosztá-
lyokkal. 1898-ban kisdedóvóval bővült. Az iskolagondnokság elnöke 
Berde Áron, az első jól képzett tanítónője Kabós Emma volt. Addig 
1876-tól a kollégiumba jártak elemi osztályokba Csiszér József, Papp 
Mihály és Sándor, Rozsnyai Miklós és Péter, felsőbb osztályokba Pap 
Zsigmond és Sándor, Botha Sándor és Szép Zsigmond.

VERSÉNYI GYÖRGY

Nevének kezdőbetűjét W-ről V-re vál-
toztatta, mivel szerinte a magyar nyelvben 
nincs kettős vé hang. 

„1852. február 2-án, a szabadságharc 
leverését követő elnyomatásban született. 
Egész gyermekkora az önkényuralom szo-
morú korszakára esik. Őket nem a mumus-
sal, hanem a zsandárral ijesztgették. Kará-
csonykor, az ajándékba kapott »német« 
babát moslékba dobják, aztán megégetik, 
gyönyörűséggel énekelve: »Jaj, de huncut a 
német!« Mire kétségbe esetten rohannak ki 
a vendégek, hogy hallgassanak, mert még 
meghallja a zsandár.

Költői tehetségét anyjától örökölte, aki kislány korában csinos 
verseket írt.” (VK 8.) Versényi édesanyjától korán – már iskolás kora 
előtt – megtanult olvasni. A haza iránti szeretetet, féltést már otthon 
magába szívta, hiszen családjának minden férfi tagja harcolt a magyar 
szabadságért, unokatestvérei, keresztapja úgyszintén. „Gyermekko-
rában szíve lelke megtelt a szabadságharc fényes, dicső és gyászos 
emlékeivel. Gyermekmesékül a vörössapkások ragyogó hőstetteiben 

Versényi György
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gyönyörködött, a hazai ellenség borzalmas gyilkolásait, az osztrákok 
szörnyű, zsarnok uralmát hallotta nap-nap után. Ily körülmények közt 
nem csoda, ha lelke megtelt izzó hazaszeretettel.” (VK 8.)

Tanulmányai
Mivel Szucságon nem volt iskola, és akkoriban a Nagyenye-

di Református Kollégium volt a leghíresebb református iskolája 
Erdélynek, őt is odavitték hét évesen. Enyed szellemisége egész 
életére kihatott, mindig nagy szeretettel gondolt a Bethlen Gábor 
alapította öreg „kollégyom”-ra, amely annyi szegény gyereknek lett 
második anyjává, az ott eltöltött négy elemi és öt és fél gimnáziumi 
osztályra.

„A 7 éves kisgyermek teljesen idegenbe került. Ettől fogva szülei 
alig költenek rá. Eddig nagy kényeztetésben nevelték, bekerülve a kol-
légiumba nagyon szerencsétlennek érezte magát. Gyötrődött a lelke, 
éjjel a Nádas partjáról álmodott, sokat sírt a mama után. Hamarosan 
megbarátkozott a kollégiumi élettel. A régi diákéletről egy egész kötet 
novellát írt, mely a legkedvesebb munkái közé tartozott (címe: Diákok 
papok, máig kiadatlan munka). Volt abban a kollégiumi életben szenve-
dés, szegletesség, nyersesség mellett sok kedves, nemes tartalom is: élet-
re valóság, szívből eredő jó kedv, humor és jellem edző valami.” (VK)

Versényi gyorsan halad a tanulmányaiban. Nagy tudásvágya tanítói 
elismerését is kivívta. Nyolcéves korában már olvasta Kölcsey és Pe-
tőfi verseit, ponyvákat és különféle történeteket. 

A Harminc év!-ben írja: „Ott volt egy vajasdi fiú, nagy mesemon-
dó. De főleg egy nagydiák, a szekundárius, Szilágyi Farkas, mostani 
jeles enyedi pap mondott esténként nekünk szép meséket. Nagyon 
szerettem hallgatni s továbbadni. Így ötlött eszembe, hogy szép tarka 
borítékos füzetekbe lejegyezzem. Ez volt az én első irodalmi mun-
kásságom.” (VGyB 204.) Harmadikos elemista korában megírja első 
versét, Zrínyi Miklós hősi haláláról. 

Vakáció alkalmával a szucsági pap, Kónya József  gyermekét taní-
tó kolozsvári nagydiáktól (aki már pipázhatott és úrnak szólították) 
hallott először az önképző körről, kifirtatta mindenről, s amint visz-
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szament Enyedre, megalapította a IV-es gimnáziumi osztálytársaival 
együtt az önképzőkört, osztálytanítójuk elnöklete alatt, melynek éltető 
lelke volt. Szenvedélyesen, lázasan dolgozott.

Verseket ír szerelemről meg mindenféléről. Szünetre már az ottho-
niakhoz is eljut a híre. „Halomra írtam a búbánatos, epekedő szerelmi 
dalokat a hűtlen leányról, s ebből elkövetkezendő korai, szomorú ha-
lálomról. Természetesen a mi kaszárnyaéletünkben leányt messziről 
sem láttunk, lány pedig minket még kevésbé, s így hűtlenül legkevésbé 
hagyhatott el. Hanem azért a bús dal csak zengett, egyre zengett. Mű-
veltem az epikát is. Garay-féle románcokban, balladákban gyilkoltam 
vad kéjjel hőseimet. Egész hírem-nevem kerekedett. Csombordig, Ba-
góig, Lapádig nemigen akadhatott párom” – írja a Jubiláris gondola-
tokban Hegyesy Vilmosnak. (VGyB 205.)

Versényi mindig kitűnő tanuló volt, szép ösztöndíjat, stipendiumot 
is kapott. Egy időben elterjedt, hogy az osztály szorgalma megcsap-
pant, ami igaz is volt, így súgással próbáltak valamit javítani. Versényi 
a vizsgán az egyik tanulótársának súgott, észrevették, és ő – mivel sé-
relmezte, hogy büntetésül az utolsó sorba ültették, és grádusát (rang-
sorozatát) elsőről másodikra rontották, Enyedről télvíz idején, vékony 
kabátban, gyalog hazament harmadmagával, családja nagy bánatára. 
Az anyja kétségbe volt esve, hogy rebellis lett a fia, oda a stipendium, 
így tán fel sem veszik a kollégiumba.

A kolozsvári református kollégium híres tanára, Sárkány profesz-
szor, Versényi György keresztapja, apjának honvédtársa a 48-as forra-
dalomban, a Honvédegylet jegyzője (Sz700 35.), kinek a Seres lánnyal 
való házassága révén birtoka volt a faluban, vakáció alatt Szucságon 
járt, és meglátogatta Versényiéket. A professzor gyorsan megvigasztal-
ta a családot, mondván Kolozsváron is lehet élni, nemcsak Enyeden. 
Ő vette pártfogásába a kis rebellist, és vitte be a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumba, ahol szintén mindvégig kitűnő tanuló volt, soha 
gyengébb minősítést a kitűnőnél nem kapott. 

Amikor átment Kolozsvárra, az önképzőkör lapját, a Tavaszt, már 
ő szerkesztette, és ebben jelent meg első verse, melyet a diáklap, a Re-
mény is átvett. 1868/69/70-ben már a Remény munkatársa.
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A református kollégiumban az 1869/70-es tanévben az Olvasó 
Egyesület jegyzője, akárcsak Kabós Ferenc 1834-ben. Már a kollégi-
um VII. osztályában fordított franciából, németből, latinból és apróbb 
verseket ógörögből. Később románból is fordított (Bolintineanu- és 
V. Alecsandri-verseket, népdalokat).

1871. július 1-én leteszi az érettségit. Bizonyítványa: Erkölcsi ma-
gaviselete: példás. Minden tárgyból: kitűnő. Érettségi után egy évig a 
Királyi Jogakadémiára járt, ez alatt a III. közosztályban mint közokta-
tó és az V. osztályban mint magántanító működött. Munkájáról kiváló 
minősítést kapott.

Többször ellátogatott Medgyes Lajos dési református paphoz, aki 
ünnepelt költő volt, és akinek fiával együtt járt Enyeden. Ez a kör az 
ifjú hazaszeretetét és a költészet iránti rajongását még jobban növelte. 
Medgyes a szabadságharc dalnoka, majd az elnyomatás alatt a vigasz-
taló. Maga is fogságba került. Medgyes Tompa legjobb barátja volt, de 
rajta kívül megfordultak nála a kor legkiválóbb költői, írói, művészei, 
köztük Petőfi is. Versényi itt találkozott Medgyes lányával, Eszterrel, 
akit gyermekkora óta ismert, de most gyönyörű fiatal lányként látott 
viszont. Így találkozott a szerelemmel, a csodaszép lányba beleszere-
tett. Hosszú levelezés után, mielőtt Pestre ment, Désre látogatott és 
megkérte a lány kezét.

1872. szeptember közepén kezdte el az egyetemet Pesten. Sokat 
nyomorgott, de szorgalmasan járta az előadásokat, színházba, könyv-
tárba, gyűlésekre járt. Dolgozott és ki-
tűnően kollokvált. Tanárai állandóan 
dicsérték. Írásai rendszeresen megjelen-
tek egyes újságokban. 1873 áprilisában 
a Vasárnapi Újság belső munkatársa lett. 
Folyamatosan írt, sok cikke névtelenül 
jelent meg. Első költeménye nyomta-
tásban csak 1874-ben jelent meg a Jász-
kunság 28. számában.

1874. július 27-én letette a dokto-
rátust az esztétikából mint főtárgyból, Medgyes Eszter
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filozófiából és magyar irodalomból mint melléktárgyból summa cum 
laude minősítéssel. „Meglehet, hogy gyermekes öröm, de én igen ör-
vendek – írja menyasszonyának. S az, bevallom, hízeleg ambitiómnak, 
hogy már régtől fogva senki sem nyerte ezt a legmagasabb fokozatot, s 
mindig a ritkaságok közé tartozik. Szerelmed megsokszorozta erőmet, 
s megfeszített szorgalommal igyekeztem kitűnni.” Doktori dolgozata: 
Az aesthetika hazánkban. Greguss Ágost esztéta, akadémikus nagy 
elismeréssel szólt róla egyetemi előadásain, 1879. február 20-án egy 
új példányt kért, mivel az övét egy angol tudósnak küldte el. (VK 29.)

Nagy reményekkel tekintett a jövőbe. Szeretett volna Kolozsvárra 
kerülni állami intézetbe, majd később egyetemi tanár lehetne. De ha 
nem Kolozsvárra, akkor Pestre, az irodalmi élet központjába, ahol ter-
veit is meg tudná valósítani. Előbb jönnie kellett a katonaságnak, így 
1874 októberében Bécsbe ment. Kihasználta a császárváros előnyeit, 
sokat járt operába, múzeumba.

Pályája és munkássága

Egy évnyi katonáskodást követően nem talált állást Pesten (októ-
berre, mire megérkezett, már mindet betöltötték), így 1875 novem-
berében kinevezték a lőcsei főgimnázium helyettes tanárává. Magyar 
irodalmat tanított a felsőbb osztályokban, és vezette az önképzőkört. 
Nagyon jól érezte magát, szerették tanártársai, és igen népszerű volt 
a városban is. Dolgozott a Szentesi Lapokban. Pályázott pesti iskolá-
hoz, de nem kapta meg az állást. Lőcsén szeretne maradni, de refor-
mátus létére nem maradhat a katolikus gimnáziumban. Állás nélkül 
maradt. 1876. szeptember 6-án váratlanul kinevezik a Körmöcbányá-
ra, ahol az Állami Főreáliskola rendes tanáraként 18 hosszú évet töl-
tött el (1876–1894).

1876. december 29-én végre megnősülhetett, hat év levelezés 
után elvehette menyasszonyát, Esztert, akitől hét gyermeke született: 
Elemér (1877), Márta és Borbála (1880), Zsolt (1881), Eszter (1883), 
Tibor (1885), György (1887). Felesége 36 évesen 1891-ben meghalt, 
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Körmöcbányán temette el. A hét árva felnevelésében sógornője, 
Medgyes Klára segített, akit később feleségül vett. Ebből a házas-
ságból született két lányuk, Klára (1895) és Piroska (1899). A kilenc 
gyermek felnevelése és taníttatása állandó anyagi gondot jelentett, így 
állandóan megpróbált Körmöcbányáról eljönni, és valami jobb állás-
ba kerülni. Ebben apósa, Medgyes Lajos is igyekszik segíteni, így ír 
Versényinek: „Azt leginkább szeretném, ha … helyére Kolozsvárra 
jöhetnél az egyetemre. E tekintetben írtam Gajzágónak és Torma 
Károlynak, hogy ügyedet mozdítsák elő, mint személyes barátai Tre-
fortnak. Beszéltem Veér Zsigmondnéval és Bethlen Andrással, hiszen 
Sárosi tanítványa volt…” (VA 196.)

A mindig kitűnő, tanárai által agyondicsért Versényi György egész 
életét a megjósolt fényes karrier helyett, az örökös vergődés, a célhoz 
nem érés jellemezte. A nagy kolozsvári vagy pesti álmok, az egyetemi 
tanári vágyak füstbe mentek Körmöcbányán. Egy eldugott kisvárosba 
került, ahol terveit nem értették meg, tehetségét nem érvényesíthette. 

Szálfaegyenes, szókimondó ember volt. Fiatal tanárként vitába ke-
veredett Klamarik tankerületi főigazgatóval, pedig csak az önképző-
kört védte. Klamarik haragra lobbant és megfogadta, hogy amíg ő 
a főigazgató, addig minden erejével megakadályozza, hogy Versényi 
elérje célját és feljusson Pestre, vagy ahova vágyott. Ettől kezdve ver-
gődés az élete. Minden alkalmat megragad, hogy Pestre jusson, de 
mindhiába. 

Annak ellenére, hogy Körmöcbányán annyira nem találta helyét, ha-
talmas munkát végzett a magyar irodalom terjesztése és megerősödé-
se érdekében. Ő eszméket, nemzeti érzést, magyarságot is tanított. A 
18 hosszú év alatt alaposan megismerte a bányaváros életét, népeinek 
nyelvét, szokásait, szájhagyományának világát. Tanári munkája mellett 
verseket, cikkeket, tanulmányokat írt, és elkezdte gyűjtőmunkáját. 

1880. február 15-ére összehívta a város művelt közönségét a Ma-
gyar Egyesület létrehozása céljából. Megalakulás után műkedvelő elő-
adásokat rendeztek. Egyesületi könyvtárat alapított, maga is sok köny-
vet vett, de a kiadóktól is kért gyermekirodalmat. 1880 márciusában 
megkezdték a magyar nyelvi oktatást. Felolvasó és társas estélyeket 
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rendeztek. Jeles költeményeket 
szavaltak. Törekedtek a magyar 
zeneszerzők bemutatására (so-
kan művészien tudtak zongo-
rázni). Ő volt az egyesület lel-
ke, szervezője, mindenese. Volt, 
hogy a kályhát is ő rakta.

Az egyesületnek már a máso-
dik estélyén terjedelmes előadást 
tartott a Bányavidéki hagyomá-
nyokról. Felhívta a közönség fi-
gyelmét a néphagyományok fon-
tosságára, melyekből megismer-
hetjük a nép lelkét. Előadásokat 
tartott a hagyományok gyűjtésé-
nek fontosságáról, a népszoká-
sokról, mondákról és babonák-

ról. Ismertette gyűjtőmunkájának eredményeit és magyarázatokkal 
tűzdelte. A gyűjtés fontosságáról szóló előadását, az Ethnographia 
megjelenése előtt tíz évvel olvasta fel a Magyar Egyesületben.

1894-ben tér vissza szülőföldjére a kolozsvári Állami Felsőbb Le-
ányiskola magyarnyelv- és irodalom-, történelem- és földrajztanára-
ként. De Gerando Antonina igazgató (Telki Blanka nővérének, Em-
mának a lánya) és az iskola tantestülete úgyszólván becsempészte az 
intézetbe, volt igazgatója, Klamarik már nem tudta megakadályozni.

Kolozsváron az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjaként, titkáraként 
buzgólkodott, és más erdélyi ügyekbe is bekapcsolódott (Erdélyi 
Kárpát Egyesület). Tagja volt a Mátyás király szülőházát felújító bi-
zottságnak, a kolozsvári Biasini-házra az ő kezdeményezésére került 
fel a Petőfi-tábla (Gaal György közlése). Ott volt mindenütt, ahol a 
magyar kultúra érdekében tehetett valamit.

A 30 éves írói munkássága (1874-ben jelent meg első verse) alkalmá-
ból a Jubiláris gondolatokban ír hitvallásáról: „Kora gyermekségemtől 
fogva babonás szeretettel csüggök a költészeten, az irodalmon, s műve-

Medgyes Klára és Versényi György
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lem és tanulmányozom… Meg-
győződésem, hogy jövendőnk 
alapjai: a magyar nemzeti öntudat 
ébrentartása, a magyar nemzeti 
érzés erősítése és a magyar nyelv 
terjesztése. Minden erőmmel 
igyekeztem ebben a szellemben 
munkálkodni.” (VGyB 215.)

1906-ban nyugalomba vonult, 
1917-ig Budapesten élt, ahol a 
Veres Pálné Leánygimnázium 
tiszteletbeli igazgatója volt. Utol-
só napjait Kolozsváron töltöt-
te. 1918. június 20-án halt meg.  
A Házsongárdi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. 

„Különösen Erdély volt szívéhez nőve, odavaló törzsökös család-
ból sarjadt… Megjelenésre tipikus erdélyi magyar: kenetteljes szavú, 
látszólag lassú aktivitású, de folyékony előadásából kivillant éber bel-
ső élete, friss lelkivilága, mely legvégig lelkes vonzalommal csüggött 
mindama tudományokon, melyek a néppel s a magyarsággal kapcso-
latosak… A néprajznak becses munkását, a magyar tudós tanárnak 
ritka nemes típusát vesztettük benne.” A magyar folklór négy évti-
zeden át ernyedetlen munkatársától búcsúzik így az Etnographiában 
Solymossy Sándor néprajztudós, az MTA tagja, 1918-ban.

Irodalmi és néprajzi munkássága

Az irodalomtörténet Versényi Györgyöt íróként, költőként, eszté-
taként tartja számon, bár folklorisztikai munkássága lényegesen jelen-
tősebb, a folklórkutatás történetében pedig különösen kiemelkedő. 

A hagyományok szakszerű gyűjtésébe Körmöcbányán kezdett, és 
1881-ben jelentős eredményekről számolt be a Magyar Egyesület es-

Versényi György sírja
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télyén. A Bányavidéki hagyományokról című dolgozatának bevezető-
jében kifejti, hogy a hagyományok gyűjtése miért is fontos egy nép 
számára. Ebben a tanulmányában Körmöcbánya és vidékének össze-
gyűjtött regéit, mondáit, adomáit, népi történeteiket meséli el. „Már 
Magyarország sok vidékéről gyűjtöttek, de ez a mi bányavidékünk 
még egészen parlagon áll. Sőt a bányásztárgyú műdarabok is oly rit-
kák s rendesen oly értéktelenek, hogy bátran mondhatjuk: a bányász-
világ ismeretlen a magyar népköltészetben… Igen fontosak továbbá 
a babonák, mert azok nagy része a népmesék egyes helyeivel az őshit 
töredékeit képviselik.”

Babonás napok című nagy tanulmányában (1892) összefoglalta 
jeles napról napra haladva a kalendáriumi szokásokat és babonákat. 
Fontosnak tartotta a népszokásokat, népi játékokat, a keresztelési, la-
kodalmi és temetési szokásokat. Különböző cikkekben írt a karácso-
nyi, szilveszteresti, nagyheti és lakodalmi babonás szokásokról, a kü-
lönböző neves napokhoz kapcsolódó történetekről. A bányarémnek 
külön tanulmányt szentelt. (HJ) 

A népmondák gyűjtését Körmöcbányán kezdte, három mondakör-
be sorolta:

– történeti mondák (híres személyekről, bányákról, kincses helyek-
ről);

– természeti jelenségekről (sziklák, hegyek, folyók stb.);
– hiedelemalakokról (törpék, óriások, tündérek, kísértetek stb.).
Kiemelten foglalkozott a bányászlegendákkal, bányásztörpékkel, 

bányarémekkel és a bányászok körében élő legendákkal, és előadáson 
is ismertette gyűjtését.

„A népmonda köréből legjelentősebb publikált cikkei: Felvidéki 
népmondák, Erdélyi népmondák (megjelentek az Ethnographia ha-
sábjain). Köztük történeti és hiedelemmondák, eredetmagyarázó és 
személyekhez kötődő történetek egyaránt találhatók. Példaként említ-
sük meg: a Tordai-hasadék, a Túri-hasadék, Donát, Törökvágás, 
Detunáták, Sólyomkő, Fülek vára (ahonnan a hagyomány szerint a 
Filekiek Szucságba kerültek). Számos mára elfeledett mondát mentett 
meg a magyar mondakatalógus és az emlékezet számára. A folklórku-
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tató Versényinek jelentős érdemei vannak a gyermekfolklór, gyermek-
költészet felfedezése terén is… Szülőföldjére visszatérve a szöveg-
folklór verses, énekelt műfajai közül a népdalra és a balladára is több 
figyelmet fordított. Az Ethnographia 1902. évi kötetében hét saját 
gyűjtésű balladát tett közzé.” (VGyB 12.)

Szülőfaluja, Szucság érzelmileg is 
hozzájárult nemcsak a gyűjtéshez, ha-
nem költészetében is megjelenik a falu. 
Babonákat, népmesét, hiedelmeket, táj-
szókat, helyneveket gyűjtött a faluban. 
Ritkaságszámba ment, hogy egy faluból 
69 csujogatást közölt valaki. Itt gyűjtöt-
te A pávás lány és a Bátori Kalári címen 
közreadott balladát, melyek először je-
lentek meg teljes terjedelemben (1903).

Versényi, a saját gyűjtőmunkája mel-
lett, nagy energiát fordított mások meg-
nyerésére is. Levelet írt Magyarország 
bányakapitányainak, felhívást intézett ta-
nítókhoz, saját diákjait is próbálta meg-
nyerni a gyűjtésre. Minden felhívását, 
cikkét ezzel fejezi be: „amit még meg 
lehet menteni, gyorsan mentsük meg!”

Teendőink az ethnográfia terén című munkájában írta: „Azokra 
vár a kutatás, feldolgozás, akik mindig a nép körében élnek. Ismerik 
minden mozdulatát, szívének minden dobbanását, belátnak a veséjéig.  
A tanítók, papok, gazdák állandó rendes munkájára van itt szükség… 
A művelődés örvendetes terjedésével a becses hagyományok egész 
tömegére a feledés rétege rakódik le, soha ki nem áshatjuk alóla.”

A népdalokkal, balladákkal kapcsolatban írta: „a műnépdalok – ki-
vált a népszínművek révén – mindinkább kiszorítják a valódi népdalt”. 
(CsI 185.) 

A Kolozsvárvidéki népdalokban írja (EM 253.): „A népköltészet 
megtermékenyítette az irodalmat, az újabb közviszonyok (iskolás-

Versényi György könyvének 
címlapja
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könyv, daloskönyvek, lapok, színház) mintha eltorlaszolnák a népköl-
tészet egykor üdén bugyogó forrásait. Csak itt-ott serken ki egy-egy 
vékony erecske. Katonák, cselédek, diákok évekig laknak a városban, 
hazaviszik a divatos, kivált népszínművek nótáit. Nem törik a fejüket 
új dalon, ott van minden készen.”

Válaszút, Kide, Szászlóna és Györgyfalva énekelt dalai között leg-
több az ismert költők verseiből (Petőfi, Kriza, Tóth Kálmán) szerzett 
dalok vagy népszínművek dalbetétje (Tolonc, Gyimesi vadvirág, Pró-
baházasság stb.). Megjelentek a távoli vidékek népdalai is, melyek a 
Tisza, Szeged, Balaton, Maros stb. tájairól szólnak. Ezért buzdít gyűj-
tésre: „legalább azt mentsük meg, amit még lehet”.

Népdalgyűjtésének jelentőségét emeli, hogy néhány évvel később Bar-
tók és Kodály ezeket a falvakat járva fonográfra rögzíti a dalokat a helyi 
idősek tolmácsolásában, majd később feldolgozzák műveikben. Így isme-
ri meg az utókor azokat a népdalokat, melyeket már Versényi is gyűjtött.

Két ballada című cikkében (1903) közli a Szucságon gyűjtött Bátori 
Kalári és A pávás lány balladákat, és azon kesereg, hogy „Fogy a nóta 
a nép szívében, a nép ajkán… feledik a régi, igaz, szépséges nótákat, 
viszik haza léha operettek, veszekedett, csúfra született népszínművek 
piszkait, hülyeségeit.” (Ellenzék 1903/66.)

A tanár Versényi

Rendes tanári munkáját Körmöcbányán kezdte 1876-ban, mint a 
magyar irodalom és bölcsészet tanára és a VIII. osztály főnöke. Már 
az 1876. tanévben megalapította a Toldy-kör nevű önképző kört, 
melynek ő volt a tanárelnöke. Alapos, mindenre kiterjedő nyolcoldalas 
alapszabályzatot alkotott, mely nagyon hasonlít a kolozsvári kollégium 
Olvasó Társaságának az alapszabályzatához.

A társulat célja: az önképzés általában és különösen magyar nyelven. 
A kör feladata tudományos vagy szépirodalmi szabad dolgozatok készí-
tése, jelesebb idegen művek fordítása. Kizárt a napi politikával, vagy a 
hazai hitfelekezetek dogmáival foglalkozó téma. A dolgozatokat felol-
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vassák, megvitatják, elbírálják. Minden munka ugyanis két önként vál-
lalkozó tagnak adatik ki bírálat végett, kik írásban foglalt észrevételeiket 
a legközelebbi gyűlésen olvassák fel, vagy ha a munka terjedelmesebb, 
a tanárelnöktől bírálatok elkészítésére hosszabb időt is nyerhetnek.  
A bírálóknak észrevételek megtételében egymástól függetlenül kell el-
járni. E bírálatok felolvasása után a kör mindenik tagja megteheti a maga 
észrevételeit akár a művet, akár a bírálatokat illetőleg. Végül a tanárel-
nök mondja ki véleményét, s tulajdonképpen ez dönt a munka sorsa fe-
lett. Ha bírálók önként nem ajánlkoznak, a tanárelnök jelöl ki bírálókat.  
A legjobbak pénzbeli kitüntetést is kapnak. Ünnepi üléseket is tarta-
nak. A körnek rendes és pártoló tagjai vannak, tagjai havi díjat fizetnek. 
Akinek a befizetése elmarad, illetve aki többet hiányzik, azt kizárják a 
körből. Rendes tag csak a VII. és VIII. osztályos diák lehet. 

Többször tartott ünnepi beszédet, mint például 1880-ban a király 
és királyné megkoronáztatásának évfordulóján rendezett iskolai ün-
nepélyen, ahol elszavalták az Óda a körmöcbányai főreáliskola fenn-
állásának 25-ik évfordulójára című költeményét és a Vadász szeren-
cse című bányászregét. Mindkettő az iskolai értesítőben jelent meg. 
Ugyanitt jelent meg a Kisfaludyról szóló dolgozata is 1877-ben, vala-
mint a Babonás napok 1891-ben. 

Minden évben az iskolai értesítőben nagy terjedelemben számolt 
be a kör tevékenységéről. Felsorolta cím és név szerint a beadott dol-
gozatokat, díjakat, a támogatókat. 

Tanárként is minden alkalmat megragadott az ifjúság néprajz irán-
ti érdeklődésének felkeltésére. Az iskolai értesítőkkel foglalkozó NS 
névjeggyel szereplő író az Élet folyóirat 1893. III. évf. 2. számában, az 
iskolai értesítők értelmét és hasznosságát-haszontalanságát elemezve 
kiemeli a sok hasznavehetetlen, felesleges írás közül Versényi György 
dolgozatát, a körmöcbányai m. kir. állami főreáliskola 22. évi értesítő-
jéből: „Versényi e dolgozatban nagy számát állítja össze azon babonás 
szokásoknak és hiedelmeknek, melyeket hazánk különböző népei – 
különösen a magyar, aztán a felvidéki tót és német, s az erdélyi oláh 
– a hét, a hónap s az év bizonyos napjaihoz fűznek. Az évkört Miklós 
napjával kezdi.
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A tanuló ifjúságot akarja megnyerni néprajzi följegyzésekre, nép-
hagyományok gyűjtésére, s ezeknek egyik legérdekesebb irányára néz-
ve ad naptári sorrendben könnyen áttekinthető, s az alkalmi megfigye-
lésre – kivált szünidei gyűjtésre, összehasonlításra – serkentő példákat.

A szülők és egyéb házbeliek sok egyező, hasonló vagy új babonára 
fognak emlékezni, s ezeket szívesen közlik a gyermekekkel. Ha ezek a 
Versényi babona-kalendáriumából kiindulva, napról-napra feljegyzik a 
közlötteket és észrevetteket, ők ezzel nemcsak maguk megfigyeléshez 
és hasznos munkához szoknak, hanem a néprajzi gyűjtés e legköny-
nyebb módjával rengeteg sok becses és más úton alig megszerezhető 
adalékot nyújthatnak a folklór tudománya számára. 

Én sokkalta hasznosabb dolognak tartom, mint pár tucat elvont fi-
lozofáló értekezést, amelyet tanuló és szülő már csak azért sem ért meg, 
mert a szerző sem értette. Versényi György e program-disszertációval 
tanulságos példáját adta annak, mit tehet a néprajz érdekében a tanár.” 

Már Kolozsváron az 1899-1900-as tanév iskolai értesítőjében el-
sőként írt az álomfejtésről (amit a Magyar Nyelvőr is leközölt). Az 
V. osztályban írásbeli dolgozatot készíttetett az álomfejtésről, a Ko-
lozsvárt látható népviseletekről, az erdélyi gyermekek saját maguk ké-
szítette játékairól. Megismertette a diákokkal a gyűjtés módszerét. A 
tanév végén mondja: „Most jön a nyári nagy szünet. Szétmentek, ki 
erre, ki arra. Mennyi alkalom a megfigyelésre, gyűjtésre, jegyezgetésre! 
Fel akartam hívni a búcsúzásnál újólag mindezekre figyelmeteket.”

Tankönyveket és diákoknak szóló könyveket írt. A Benedek Elek Kis 
Könyvtára ifjúsági könyvsorozatba rövid elbeszéléseket írt, de írt ifjúság-
nak szóló tanmeséket a magyar történelem fontos eseményeiről, a helyes 
viselkedésről, az emberi tulajdonságokról is. Poétika tankönyvet írt a gim-
názium 7. osztálya számára, hogy a diákok megszeressék a költészetet.

Bár az utókor elsősorban néprajzi munkásságáért értékelte újra, 
érdemes megismerni tanári munkájáról írt vallomását, mely ma is ér-
vényes tanári hitvallás.

„Nem véletlenül léptem a tanári pályára. Gyermekkoromtól, első 
elemista koromtól tanár akartam lenni. Arra törekedtem, hogy a tan-
anyagot megértessem. Igyekeztem a tárgyat érdekessé tenni, hogy a 
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figyelmet lekössem, szeretetet keltsek iránta a szívekben. Igyekeztem a 
tárgyat nemcsak tanítni, hanem megtanítni. Meggyőződésem, hogy a 
középiskolai tanárnak ez a feladata. Nem az, hogy buktasson. Ez igen 
könnyű mesterség. Meg kell tanítani a növendékeket, s meg is lehet. 
A buktatás is utolsó eszköz a tanításban, amelynek csak elvétve volna 
szabad előfordulnia. Tanítani, megtanítani kell, nem ítélkezni. Mi nem 
vagyunk bírák, becsüsök, végrehajtók, hanem tanítók. Igyekeztem 
mindig nemcsak tanítani, de a szívre, jellemre hatni.” (VGyB 216.) 

Versei, költészete

Az 1874-ben megjelent első versét kö-
vetően folyamatosan jelentek meg költemé-
nyei, különböző újságokban és lapokban, 
később kötetekben, melyek kiadása nagy 
nehézségekbe ütközött. Sokszor saját pén-
zén vagy támogatók után futkosva tudta 
csak megvalósítani terveit. Előfizetőket, 
vásárlókat keresett, amiben húga is próbált 
segíteni. Húga, a tanítónő Linka szomorúan 
írja, hogy előfizetők után járva csak ígére-
teket kapott. „Eszter néni (Kabós Eszter) 
egyedül az, aki minden effélére kész áldoz-
ni” (1888. július 13. Hídalmás). Egy év-
vel később: „Lelkem kedves Györgyöm!  
A könyvet megkaptam, úgy szintén az ősz-

szel a másikat… itt általános köztetszésre talált, de azért mégis, senki 
sem rendelte meg, igazán nem értem, miért. Azt a tankönyvedet oda 
adtuk Petri Mórnak, ő tanítja, nem tudom mit fog mondani, nem remé-
lek tőle semmi jót” (Zilah 1889. március). (VA 156, 201.) (Petri ekkor a 
zilahi református kollégium tanára volt, Ady Endrét is tanította.)

„Versényi György hátrahagyott versei közül kiemelendőek a szü-
lőföld értékeit, szépségét, nyelvi gazdagságát felidéző költemények.  

Gyopárok. Versényi György 
verseskötete (Bp. 1892)
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A költőt elkísérik az elhagyott 
otthon képei, a hajdani derűs 
családi otthon békés hangulata 
már csak emlékeiben él (Szülő-
házam). Úgy idézi fel az elha-
gyott templom képét, mintha 
előre látta volna a 21. század el-
hagyott templomait Erdélyben: 
„Szavára bölcs papoknak itt, / 
nem hallgat immár senki se (...) 
Pusztult a templom és vele, / 
Elpusztult az ős tanyán, / El-
pusztult, züllött a magyar, / és ellenség sarjad nyomán”– írta a Puszta 
templom című versében. Felidézi a mártírrá lett Dávid Ferenc emlékét 
az a kő, melyen állva a prédikátor az új hitet hirdette: „Egy, csak egy 
az Isten!” (Ez a kő ma a kolozsvári unitárius templom ereklyéi között 
található.) 

Versényi szülőföldjének szépségét nem egy verse őrzi, a rohanó kis 
patakban saját életútját idézi: „Állok a hídon, s megpihen / Szemem 
a tajtékzó habon, / (...) Oh, életem is hova tűn! / Most valék futkosó 
gyerek”. A 20. század elején felgyorsuló kivándorlás, az új világ csábos 
hívására figyelmeztet a Kivándorlókhoz című versében: „Ne hagyd el a 
honi tájat, / ne keress kinn boldogságot, / Ami csillog, csak káprázat, / 
Soha fel ott nem találod.” Szociális érzékenysége jelenik meg a kétkezi 
munkások nehéz életéről szóló verseiben: A szlatinai sóvágó, Széles 
Kata, A bányász. 

„Talán a mai olvasó számára különleges színfolt a versek régies 
nyelvhasználata, hiszen a korabeli szavak régen kikoptak a nyelvünk-
ből, de ma is szívünkben őrizzük ezeket az elfeledett szavakat: zugoly, 
fülemile, rege, eltűntenek, törzsök, fölleg, kisded...

A századforduló versirodalmának nem feledhető értékei Versényi 
György költeményei.” (Serdült Benke Éva)

A kritika mindig nagyon pozitívan reagált, és dicséretekben 
sincs hiány. Verseiről, költészete korabeli értékeléséről leghitele-

Dávid Ferenc e kövön állva hirdette ki 
Tordán 1568-ban a vallásszabadságot
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sebben az 1900-ban megjelent Száll az ének (Költemények, Ko-
lozsvár 1900, 207 költemény) kötetének a Vasárnapi Újság (47. 
évf. 2. sz., 1900. jan. 14.) beharangozójából és az Irodalmi Szem-
léből értesülhetünk:

„Irodalmunknak buzgó és érdemes munkása harminchárom ív ter-
jedelmű hatalmas kötetbe összegyűjtve teszi közzé az utóbbi nyolc év 
alatt írt költeményeit. Szíve, képzelete a hazai földből szívja táplálékát; 
költeményeiben nincs semmi idegen, se szín, se hang; még a versalak 
is csaknem mindig magyaros. Nem csekély érdem ez mai napság, mi-
dőn nemzeti sajátságainkat kezdjük mindjobban levetkőzni.”

„Körülbelül 6-8 év munkája: eszméje, öröme, búja, vágya, reménye 
van itt megénekelve. Száll az ének a Versényi szívéből, ajakáról, hol a 
humor, hol a költői panasz hangján. A humor mellett a panaszt leg-
jobban szereti. Ha a természetről dalol, majdnem mindenik versének 
végén ott van életének küzdelmeire vonatkozó reflexió, az élet fáradal-
mainak kifejezése. Versényi alapjában elégikus, mint kedvenc poétája, 
Tompa, akinek hatása meglátszik költészetén. Sok a humoros és jóízű 
naivsággal írott gyermekverse.” (VGY)

Versein, balladáin megfigyelhető a népköltészet hatása, a népies-
ségre való tudatos törekvés. Versényi legjobb versei többnyire élet-
képek, amelyekben világosan és megkapón rajzolja meg a tájat és az 
embereket. Verselése pontos, könnyed, az olvasót magával ragadó. 
Verseiben megjelenik az ősökhöz és falujához, Szucsághoz való szo-
ros kötődése. Ezek a legszebb versei közé tartoznak.

Körmöcbányán a bányászszokások, legendák és babonák gyűjtése 
közben sok, a bányászok életét bemutató bányászverset is írt. (VGyB)

Tanulmányok

Versei és néprajzi gyűjtései mellett jelentősek a kortársairól írt 
tanulmányai (Bodor Lajos, Medgyes Lajos, Hory Farkas, Vörös-
marty Mihály, Jókai Mór, Tompa Mihály, Erdélyi József, Kriza Já-
nos stb.). Tankönyvet is írt elemzésekkel a diákoknak. 1900-ban 
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írt egy operát is a Tetemrehívást – Arany János balladája alapján 
–, zenéjét Farkas Ödön szerezte, melyet a Királyi Operában be is 
mutattak.

Kiadta a Szíveket újító bokréta 
című kötetet, mely zömmel szerel-
mes verseket és dalokat tartalmazó 
18. századi kéziratos könyv. A da-
lok és versek többségének szerzője 
ismeretlen. Versényi nemcsak szer-
kesztette, de jegyzetekkel is ellátta 
a könyvet. Bevezetőjében ezt írta: 
„Pár év előtt Kolozsvárt egyik tanít-
ványomtól, Gagyi Mariskától, bőr 
sarokkal kemény táblába kötött, lap-
számozott, gondosan másolt kézira-
tos könyvet kaptam. Teljes címe: Szí-
veket újító bokréta, mellynek kedves 
illatos, külömb-külömbféle virágait, 
e világ kedvére élő fiainak és leánya-
inak mulatságokra, rész szerint maga elmés fáradtságával tulajdon 
maga kertjébe plántáltatott virágokkal bővített egy ifjú, Vénus tenge-
rén való bujdosásában magos halmok módjára feltornyozott sokféle 
viszontagságai s nyomoruságai között. A. D. MDCCLXX (1770)

A tábla belső felén piros tulipánágra fektetett körben: Amor omnia 
vincit. Szemközt az első levél külső oldalán szintén pirosra festett s 
középütt körrel átrajzolt virág. Belső oldalán későbbi írással: Temp-
lomba menetelkor könyörgés: Imé, elmégyek, Uram, a te házadba. 
Adjad, oh én Istenem, hogy amit cselekszem, úgy cselekedjem, mint-
ha színről-színre látnálak. Felejtessed el velem ez világot, hogy marad-
janak ez világon való gondok a te házadnak küszöbén kívül és velem 
bé ne menjenek. Ammen!” (mek.oszk.hu).

A magyarázatok után teljes terjedelmében közli a kéziratos könyvet 
(I–XCV. számú dal), melyben a dalok többsége a szerelemről szól. 
Román nyelvű kesergők is vannak a versek között. Megjelentetésével 
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nagy szolgálatot tett, megmentette az utókornak a régi dalokat, melye-
ket a nép régen énekelt.

Lábádi Gergely (1975–2017) szegedi kutató hívta fel a figyelmet a 
kötet fontosságára: „1914-ben jelent meg a Régi Magyar Könyvtár 35. 
köteteként a Sziveket újitó bokréta. XVIII. évszázbeli dalgyüjtemény 
című kiadvány. A könyv egy 1770-ben, feltehetően Erdélyben össze-
állított dalgyűjteményt tartalmaz. Az elektronikus változat elkészítését 
több körülmény is indokolja: a 18. századi kéziratos magyar irodalom 
egyik jellegzetes szövegtípusáról van szó.” 

Megemlítjük még az 1891-ben megjelent: Egy régi szabályrendelet 
című írását. Ebben a besztercebányai tanács 1723. december 14-én 
meghozott érdekes rendeletét közli.

Bevezetésül elmondja, hogy „a megelőző hosszas háború terhei, 
a nagy adók és a bányákban az áldás megszűnése, sok polgárt, városi 
lakost nyomasztó szegénységre juttattak, nagy adósságba keverték. 
Mindamellett lakodalmaknál, keresztelőkön, temetések alkalmával, 
céhlakomákon hallatlan kihágások, visszaélések történnek, különösen 
pedig ruházkodásban, férfiak is, nők is annyira fényűzők, hogy egye-
nesen kihívják magok ellen Isten haragját, ki nem is pihenteti büntető 
ostorát”. E fölösleges kiadások és pénzpocsékolás ellen hozták a ren-
deletet. 

A törvény a lakosságot előkelőkre, középosztályhoz tartozókra és 
szegény sorsúakra osztja, és részletesen felsorolja kinek-kinek a meg-
felelő, elvárható viselkedését. A rendelet külön szabályozza az eljegy-
zés, a lakodalom és egyéb mulattságokon megengedett pénzköltést, 
fogyasztható ételek mennyiségét, a viselhető öltözetet, és az ellensze-
gülőknek járó pénzbüntetést is. Az ajándékozást megtiltja.

Két példa: „Torták és pástétomok csak előkelőeknél kerülhetnek 
az asztalra, középsorsúaknál kivételesen, szegényeknél éppen nem… 
A mesterembereknek, ha városi hivatalban nincsenek, nem szabad 
semmi szín alatt hollandi vagy angliai posztóból készült ruhában járni, 
cobolysüveget, selyemszövetet, arany-ezüstzsinóros, sárga vagy piros 
karmazsincsizmát, viselni, hanem más tisztességes, egyszerű ruháza-
tot kell hordani.” (VGyB 77-78.)
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Visszatekintése a pályájára 

Harminc éves írói pályájának összefoglalásaképpen írta önéletrajzi 
írásait (30 év, Jubiláris gondolatok, Évfordulón). Meghatóan vall pá-
lyájáról, tanári munkájáról, el nem ért vágyairól és csalódottságáról (ez 
a pesszimista hang műveit is végigkíséri). A Jubiláris gondolatokban 
írja: „az én harmincéves pályám története sok eljátszott élet története. 
Korrajz. S ha nekem nincs is hasznom a felidézésében, tanulságokat 
lehet levonni belőle. Hasznos lehet másokra. Hadd mondom el hát, 
ami idetartozik.” (VGyB 214.)

Végigveszi élete állomásait: iskoláit és kitűnő eredményeit, gyer-
mekkortól élő tanári elhivatottságát, budapesti egyetemi tanulmányait 
és nélkülözéseit, a lőcsei és körmöci éveit. Levezeti és indokolja ke-
serűségét, hiszen a kitűnő eredményei, rengeteg munkája ellenére a 
megérdemelt vágyainak a közelébe sem jutott.

„Voltak nekem is vágyaim, ideáljaim. A magyar irodalom egyetemi 
tanára akartam lenni, mégpedig, mivel evvel is határozott tervem, cé-
lom volt: a kolozsvári egyetemen... Arról álmodoztam, hogy szerete-
temmel, szívós munkaerőmmel megírom Erdély irodalomtörténetét. 
Nyomozom azt a szellemet, amely ezen a sajátos földrajzi fekvésű és 
politikai viszonyú magyar földterületen lüktetett, alkotott, amelynek 
hasznát veszi nemcsak az irodalom, hanem a népek boldogításán fá-
radozó kormányzás is. Szóval: tervszerűleg tenni, dolgozni akartam.” 

Kifejti, hogy akiben volt valami tehetség vagy akarat, az mind el-
érte a célját, de ő ott sínylődött Körmöcbányán a Klamarikkal történt 
összetűzése következtében.

Ugyanitt a közéletre mindig érzékeny író szigorúan ostorozza a 
közerkölcsöt. Az érvényesülés egyetlen útja a protekciózás, a tudás-
nak, munkának nincs becsülete. Ebben a légkörben a tehetséges em-
berek háttérbe szorulnak, és belefásulnak a kilátástalan küzdelembe.

A Gyermekkori emlékekben csodálatos frissességgel írt gyermek-
koráról, szinte előttünk zajlanak le az események: „A völgyzugolyban 
elrejtett kis falunkban minden úgy megragadta képzeletemet: erdő, 
mező, forrás, patak. Van egy gyermekbosszantó: elmondjam a veres 
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kakas meséjét? Ennél a kérdésnél tovább sose haladt a dolog. Éppen 
ezért engem folyvást izgatott a veres kakas. Egy nyáron, aratás után 
apám a hunyadi vásárra ment tehenet venni. Engem is magával vitt. 
Hadd lássak országot, világot. Kapuson a kocsmánál megállottunk. 
Gyuri cigány kifogott, hogy etessen. Alig szállok le a szekérből, hát ott 
pompázik a szemétdombon egy szép, nagy veres kakas. Ez az! Szívem 
csak úgy dobogott. Nem győztem betelni a látásával! Alig bírtam ott-
hagyni. Azután is mindig láttam álmomban, éberen. Hallottam, hogy 
fut a szekér után… 

Amint szekerünk tovazörgött az öreg országúton, láttam, hogy 
szállnak a galambok seregestül a borsóföldekre. Olyan édes, fényes 
galambok voltak. Áhítattal néztem rájok. Meg mertem volna esküdni, 
hogy Hamupipőke jószívű galambjai. Ha csak egyikkel beszélhettem 
volna!” (Nemzeti Hírlap 1905/64.)

Munkásságának összefoglalása

Irodalmi lexikonok verseit, elbeszéléseit, dalművét és egy 18. szá-
zadi dalgyűjtemény kiadását említik. Tudományos munkásságáról 
nem szólnak. 

Valójában igen termékeny szerző volt, akinek 52 éves koráig (1904-
ig) megjelent versei, prózai írásai, tudományos dolgozatai 23 kisebb-
nagyobb füzetben, kötetben láttak napvilágot. Munkatársa volt a Ré-
vai lexikonnak, tankönyveket is írt. 

Rendszeresen írt lapokban (Pesti Hírlap, Figyelő, Hon, Felvidé-
ki Hírlap, Koszorú, Fővárosi Lapok, Szegedi Napló, Irodalomtörté-
neti Közlemények, Egyetemes Philologiai Közlöny, Magyar Ifjúság, 
Közoktatásügyi Szemle, Felvidéki Nemzetőr, Ellenzék, Erdély Népei  
stb.). 

Élete nagy álmát – hogy megírja Erdély magyar irodalomtörténetét, és a 
kolozsvári egyetemen a magyar irodalom professzoraként taníthasson – a 
hosszú körmöcbányai elszigeteltsége miatt nem tudta megvalósítani.
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Az utókor értékelése

A Magyar néprajzi lexikon megfeledkezett róla, írásaira ritkán hivat-
koznak, legfeljebb egy-egy apró lábjegyzetben. Folklorisztikai munkás-
ságát Ujváry Zoltán fedezte fel újra, és helyezte el a magyar néprajz-
tudomány történetében. Megállapította, hogy Versényi folklórgyűjtői 
munkássága jelentős, a hazai folklórkutatás történetében pedig különö-
sen kiemelkedő. Nagyszámú közleménye a folklór majd minden terü-
letét érinti. Egybegyűjtve tekintélyes kötetet tenne ki. Ujvári Zoltán a 
magyar folklór gyűjtőjét, tudós kutatóját látta meg Versényiben (VGyB).

A Magyar folklórtörténet I. kötetében (Debrecen 2007) a Debre-
ceni Egyetem professor emeritusa, néprajztudósa, Ujvári Zoltán Jeles 
napok, babonás napok. (Versényi György 1852–1918) című terjedel-
mes írásában elemzi és mutatja be munkásságát: „Versényi Györgynek 
a folklór majd minden ágára kiterjedt a figyelme. Egy-egy témát rész-
letesen igyekezett megvizsgálni és feldolgozni. Közleményei, cikkei el-
sősorban anyagközlőek, de számos olyan szempontra, gyűjtési irányra 
hívta fel a figyelmet, amely sok tekintetben a modern vizsgálatoknak 
is megfelel. Műveltsége, nagy irodalmi ismerete, tájékozottsága, filo-
lógiai jártassága, tudatos gyűjtőtevékenysége révén a néphagyomány 
tudományos igényű művelője volt… Versényi György munkásságá-
nak egyik érdeme, hogy a bányászhiedelmek a folklórműfajok közé 
kerültek… bányászfolklórnak, valamint a bányavárosok, bányászte-
lepülések (nemcsak bányász-) folklórjának gyűjtése és kutatása terén 
valóban sokat köszönhetünk Versényi Györgynek.” (UZ 371.)

Ezt az érdemét hangsúlyozza Paládi-Kovács Attila is, amikor 
a következőket írta: „A német földön a Rajna-vidékig követhető 
bányatörpével és bányaszellemmel kapcsolatos hiedelemtörténetek 
Versényi György révén már 1890-ben bekerültek az Ethnographia 
lapjaira, és ezzel a néprajzi kutatás tematikájába.” (VGyB 225.)
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VERSÉNYI SZUCSÁGI KORTÁRSAI

Fileki Polixénia és Kabós Sándor gyer-
mekei közül itt élt Kabós Miklós, aki egy 
időben szolgabíró, kora hibáit jól látó és kri-
tizáló, jól fogalmazó megyei tisztségviselő 
volt. „Egy rendkívül eleven, szikrázó elmé-
jű vidám ember, ki minden dolgot nevetsé-
ges oldalról szokott venni. Kár, hogy kevés 
pénzzel és állhatatossággal bír valaminek 
kivitelére.” (KF 117.) Jakab Elek szerint ő 
uszított a tagosítás ellen.

Felesége báró Kemény Eszter (Kabós     
Dániel sógornője), aki azután ment férjhez 
Miklóshoz, hogy Kabós Ferenc, akibe sze-
relmes volt, eltűnt Bécsben. Miklós leszár-

mazottjai a faluban maradtak, az utolsó leszármazott, Kabós Eszter 
1994-ben halt meg.

Három fiuk (Zoltán, Orbán, Dénes) után született Emma, aki a 
nevet nem örökítette tovább, mégis róla tudunk a legtöbbet. Kabós 
Emma az első szucsági nő, aki a M. Kir. Állami Tanítónőképző Inté-
zetben 1883-ban szerzett képesítést (harmincöt évesen, hajadonként), 
de az 1882. december 13-án alakult Szucsági Állami Iskola első lány-
osztályát (harmincnyolc 10-15 éves lány) már ő tanította. Ő lehetett az 
első tanult nő, aki alkalmazottként dolgozott, fizetést kapott. Eszes, jól 
képzett, jó humorú, művelt nő volt, akárcsak az apja. Gyönyörű írása 
volt. A napló pontosan kitöltve, statisztika a tanulók állapotáról, ami 
évekkel később teljesen elmarad. 1900-ban írta meg a falu rövid törté-
netét az Erdély Népeiben, az Erdély című folyóirat néprajzi mellékle-
tében. Komoly néprajzi ismeretről vall az írása. Alaposan (és kritiku-
san) mutatja be a falu lakosságát (kisnemesek, parasztok), viseletüket, 
szokásaikat, életmódjukat. Szakszerű tudósítást ad a gazdálkodásról is. 

A Versényi-legendáriumban így emlékeznek rá: tanítónő volt, föld-
jein gazdálkodott, ökrös szekérrel hajtott be a városba, férfiruhában 

Kabós Emma
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járt, kurta pipa lógott a szájából. Az 1800-as évek vége felé a refor-
mátus egyház létrehozott egy „magtárat”, amiből kölcsön lehetett 
venni egy bizonyos mértékű kamat fejében. Kabós Emma ennek a 
magtárnak sokszor, sokáig tartozott. „Nagyapám szempontjából a 
legvonzóbb tulajdonsága, hogy rettenetesen tudott káromkodni… Rá 
még Nagyapa sem akasztott csúfnevet, pedig szokása volt. Komolyan 
vette, társaságát kereste.” (VA 119.) Lehetett ebben sok igazság, mert 
a 1990-es évek elején még élt olyan szucsági, aki látta pipázni.

Az értékes, exlibrisszel ellátott könyvtárát a református egyházra 
hagyta, és a három fennmaradt levele igényes fogalmazásról, jó hu-
morról tanúskodik (kettő Kabós Éva, a harmadik Kelemen Benjamin 
hagyatékában). 

Kabós Emma majdnem egyidős volt Versényi Györggyel, Emma 
1848-ban, Versényi 1852-ben született. 

Fileki Eszternek és Kabós Mihálynak négy gyermeke volt. Dániel, 
Mihály, Karolina és Ferenc. Bár Kabós Dániel az 1860-as években 
vonult vissza a bécsi Kancelláriáról szucsági birtokára, lányai – akik 
egy ideig Bécsben is nevelkedtek és németül, franciául tudtak – sokat 
voltak a faluban. Különösen Giza, aki nem ment férjhez (ő tanította 
Györgyöt franciára és látta el francia irodalommal). Eszter első uno-
katestvérének, Korda Györgynek – bár eredetileg az elesett Lászlót 
szerette – lett a felesége. 

[Eszter apja, Dániel és György anyja, Karolina testvérek voltak. 
Dániel az 1830-as években Kolozsváron viselt megyei tisztséget, majd 
ítélőmester volt Marosvásárhelyt. Képzett, művelt, okos férfi volt. 
Kabós Dániel nem tartozott az ellenzékhez. Konzervatív volt, aki el-
ítélte a forradalmat is. 1849 után Bécsben élt, mint udvari tanácsos; kis 
ideig ideiglenesen Erdély alkancellárja is volt. 1881. augusztus 1-jén 
halt meg. Felesége, báró Kemény Katalin Bécsben halt meg 1857-ben, 
de hazahozták Szucságba eltemetni. Az övé lehet az a lekopott, ere-
detileg nagyon szép sírkő, az egyetlen, ami megmaradt (talán a súlya 
miatt) a Kabós-temetőben (28 jeltelen sírhant még kivehető).]

György hét év kényszerkatonáskodás után betegen szerelt le az 
osztrák hadseregből, a leszereltetésére ráment a nádasi jószág (VA). 
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Eszterrel Hídalmásra költözhettek, mert György itt halt meg 35 éve-
sen, 1865-ben. Eszter újra férjhez ment, Hídalmáson temette el a fiát, 
Korda Lászlót, az utolsó Kordát, aki 1878. december 31-én halt meg 
14 évesen. Vele a valamikor híres Korda név is sírba szállt, lévén a 
család utolsó férfi ivadéka.

Amikor Versényi György húga, Linka 1888-ban Hídalmáson előfi-
zetők után járt, egyedül Eszter néni (Kabós Eszter) fizetett elő.

Kabós Mihályról kevés szó esik Kabós Ferenc naplójában, Versényi 
is csak annyit ír, hogy ritkán fordult meg Szucságban. Annyi kiderült, 
hogy nem nősült előkelő nemesi családból. A Versényi családi legen-
da szerint: Fleischmann Borbálát, kinek jómódú családja volt, nem 
akarták hozzáadni, hát elrabolta. (VA 218.) Két fiuk közül az elsőt, 
Kálmánt Szucságban keresztelték 1831-ben. Ő írt Kossuth Lajosnak.

Özv. Kabós Mihályné Fileki Eszter azért, hogy a tehetséges fia, 
Ferenc Bécsben tanulhasson, 1834-ben elosztotta a földeket. Mihály 
Kolozskorpádon kapta a részét, Dániel Szentmiklóson. Mivel Dáni-
el csak 1860 körül került haza, a szamosszentmiklósi földeket Mihály 
használhatta (Korpádtól Szentmiklós kb. 10 km-re van). Mihály ide 
hozatta az akkor ismert pénzhamisító Gyarmati metszőt. Türelmetlen 
lehetett, mert állítólag a még nedves bankókkal ment Tordára marhát 
vásárolni. A kupec ismerte, nem akarta azonnal jelenteni, szólt előbb. 
Ám Mihálynak állt feljebb, kitartott bankói eredetisége mellett, persze 
hogy hamar a szamosújvári várbörtönben találta magát. Innen az 1867-
es koronázáskor hirdetett kegyelem okán szabadult ki. Még tíz évig élt, 
nem hallatott magáról. (VA 218.) Nem Szucságban temették el.

Megszakadhatott a kapcsolat vele, mert Versényi, aki megőrzött 
minden családi vonatkozású emléket (nagyszülei, unokabátyja festmé-
nye), tud Ferenc naplójáról, bár soha sem látta, két írásában is foglal-
kozik az eltűnésével, mégsem tud a nagybátyja, Kálmán (anyjának első 
unokatestvére) Kossuthoz írt leveléről. Kabós Emma jó kapcsolatban 
volt Kálmán húgával, Micivel (Mária). Ő Kolozsváron élt, Szucságba 
is gyakran kijárt. (KÉ 121.)

Kálmán a mezőségi Nagyiklandon vette el Szacsvai Vilmát, aki 
maga is tanult lány volt. Kálmán járt a párizsi világkiállításon, szép 
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és helyes írása volt, a családban őrzött képen Deák Ferenc mellett 
ült. Fia, Kabós (2) Kálmán tanult, művelt, jól képzett, világot látott 
ember volt, modern, gépesített gazdaságot alakított ki Nagyiklandon. 
Dohányt és cukorrépamagot termesztett, modern villát építtetett. Éva 
lányát és László fiát innen telepítették ki 1948-ban. A gazdasági épü-
leteknek, kútnak, háznak és sírjának nyoma sem maradt. László fiának 
leszármazottjai élnek Szatmáron. (KÉ 252.)

Ferenc eltűnte után, barátja, Bodor Lajos ide költözött és felesé-
gül vette Linát, eltűnt barátjának, Ferencnek a szerelmét. A szép Lina 
fiatalon meghalt. Szucságon írta meg az Élet és ábránd című drámá-
ját, amelyben emléket állít barátjának, Kabós Ferencnek. A drámát 
Bethlen Farkasnak ajánlja, Versényi 1894-ben az Erdélyi Múzeumban 
mutatja be.

Bodor egy ideig a Korda-gyermekek nevelője is volt. Amint a sza-
badságharc megkezdődött, beállt a hadseregbe. 1848 nyarán a rácok 
ellen vívott csatában megsebesült, és a kórházban halt meg. Az ő kis-
birtoka is Kelemenhez került.

Ide kívánkozik Versényi Györgynek abból az időből való szucsági 
története, amikor még mind élnek, fiatalok, jókedvűek, és még messze 
van 1848. 

Drámát (pl. Osztozók, Kabala és szerelem), verset, Ferenc és barát-
ja, Bodor Lajos is írt, valamint fordított. Ezeket elő is adták a szucsági 
színházukban: „Kabós Ferenc édesanyját, Kabós Mihálynét, ezt a 
finom műveltségű úri nőt meg-meglátogatták gyermekei és unokái 
Szucsákon. Időnként nagyon kedves, vidám, művelt, minden ízében 
magyar társaság gyűlt itt össze. Kabós Ferenc, anyja engedelmével egy 
színnek használt kőépületet színházzá alakított át. Belé színpadot épít-
tetett. A függönyt és díszleteket Bodor és Török festette. Volt paraszt-
ház, kert, erdő, úriház. E díszletekkel később Latabár Endre, Török 
Ferenc sógora évekig vándorolt mint színigazgató. A színházat nagy 
ünnepséggel nyitotta meg a kis műkedvelő társulat. A prológot, mely 
így kezdődött: „Íme itten Tháliának templomocskát emelünk” – az 
akkor még kisleány Korda Anna mondta el avval a lapsus linguaevel, 
nyelvbotlással: templommacskát emelünk. Ez a kis társaság szintúgy 
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szervezve volt. Kordáné volt a primadonna, Kabós Miklósné a naiva, 
Kabós Dániel intrikus, Kabós Ferenc hősszerelmes, Bodor Lajos apa, 
Kabós Miklós és Török Ferenc komikus. Énekesnő nem volt. Ha éne-
kelni kellett, Korda Rózsi (György testvére) a színfalak mögött éne-
kelt. Szépen tudott énekelni, de játszani nem akart. Váltakozó tagjai is 
voltak a társaságnak. Így Nagy Péter, a későbbi ékesszóló püspök, ki 
például Az éjjeli vendégben a mennykő volt, vagy Bod Elek, a kis dok-
tor, a nagyhírű Bod Péter unokája, Kelemen Benjamin szucsáki birto-
kos sógora, vagy Pataki József, akit árva Pataki Józsefnek híttak, mert 
egy pap árvája volt. Nővérét Kabós Mihályné vette magához.” (BL)

Kelemen Benjamin (1792–1882) 1830-tól Szucságban élt feleségé-
vel, Bod Katalinnal (1804–1885) és lányaikkal, Polixéniával és Katalin-
nal. Jakab Elek Bod Katalint az erdélyi nagyasszonyokhoz hasonlítja, 
aki komoly támasza volt férjének. Évekig egyedül igazgatta az egyre 
növekvő szucsági gazdaságot. Kelemen több mint 250 levelet írt fele-
ségének. Levelei Édes Katicámmal kezdődnek, de az első mondat már 
a lovak lábára való kenőcsről, a vetőmagról, a küldött gyümölcsfa- és 
eperfacsemetékről, a szántás mélységéről szólt, és arról, hogy vigyáz-
zon az udvarbíróra (Kelemen Fond). Bod Katalin református lelkész 
lánya és annak a felsőcsernátoni Bod Péternek az unokája, aki 1766-
ban megírta az első magyar irodalmi lexikont, a Magyar Athenast, 
amely több mint ötszáz magyar írót mutat be. 

Két lányuk érte meg a felnőttkort: Polixénia (1830–1915) Zathu-
reczky Gedeonnak lett a felesége, Katalin (1835–1902) pedig Csehi 
Szigethy Miklós (1824–1904), a Kufstein börtönét megjárt honvéd fe-
lesége lett 1860-ban. Szigethy Miklós együtt raboskodott Teleki Blan-
kával és Leövey Klárával, sokat segített nekik a börtönélet kegyetlen 
viszonyainak enyhítésében. 

Szigethy az 1868-ban megjelent Adatok a XI. zászlóalj történetéhez 
című visszaemlékezésében megírta a híres kolozsvári veressipkás zász-
lóalj történetét, melynek parancsnoka volt. Ez a zászlóalj többnyire a 
három kolozsvári kollégium diákjaiból szerveződött. Az ő zászlóaljában 
harcolhatott a két Korda fiú is. László Piskinél esett el. A dévai fegyver-
letételig Bem tábornok mellett harcolt. Orbán Balázs a „hősök hős-
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ének”, Kőváry László „piski-i hősnek” nevezi. Írását megrendítő sorok-
kal fejezi be: „Még egyszer és utoljára vezényeltem a XI. zászlóaljat tisz-
telgésre parancsnokunk előtt. Ezután »Lábhoz! Gúlába! Ne felejtsétek 
soha, hogy e zászló alatt harcoltatok!« Szavam elakadt, könnyeim ömle-
ni kezdtek, mert zászlóaljam a gúlába rakott fegyverekre borulva zoko-
gásba öntötte ki leírhatatlan fájdalmát. E megrendítő jelenetet soha 
semmi emlékemből elmosni képes nem leszek. Ami ezután történt, azt 
leírni nem tudom és nem is akarom. Megnyílt nemsokára a sír az én 
számomra is, s élőhalottként hét esztendeig tartva Kufstein vára szűk 
börtön falai között… Fő feladatomnak tekintettem mindig szeretett ha-
zám és nemzetem ügyét tehetségem szerint szolgálni. A kitüntetésem 
még most is a 48-as atillámon álmodozik a régi dicsőségről.” 

Kelemen nem csak az Erdélyi 
Gazdasági Egyesületet szervezte, 
segítette, hanem az 1859-ben gr. 
Mikó Imre kezdeményezésére 
(és tetemes adományából) létre-
jött Erdélyi Múzeum-Egyesületet 
is. Lánya, Katalin már az első 
múzeumbálban is jelen volt, cél-
tudatosan „egész magyarban”, 
ami akkor még nem volt általá-
nos. Katalin ruhájáról, pártájáról, 
majd a posztóról Kelemen veje, 
Zathureczky Gedeon ír az 1860. 
január 22-én kelt szüleihez írott 
levelében: „Kati egész magyarba 
volt a múzeumbálban, igen he-
lyes, de mondhatni, túl drága, csak 
a párta gyémántkövei 700 p[engő]
frt-ra vagynak becsülve. Már ma-
gam is magyar öltönyről gondol-
kodom, mert itt sehova se mehet 
az ember anélkül.” (GE 274.)

Kelemen Katalin  
(Veress Ferenc felvétele)
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A honi ipar pártolását célzó Védegylet munkája egész Erdélyre ha-
tással volt, nemcsak a magyar ruha, hanem a székely posztó is divatba 
jött. (GE 310.)

„Az unitárius egyház 1868-ban ünnepelte törvénybe vételének 
300. évfordulóját. A tordai zsinaton jelen volt Angliából a híres tudós 
tanár és londoni unitárius pap, Tayler János Jakab leányával, Hannával.  
A zsinat után Paget János kíséretében fölkeresték Kelement szucsági 
házánál, amikorra Kelemen 80 vendéget hívott meg, s tiszteletökre 
igaz magyaros ebédet adott.” (JE 164.) A vendégségen az unitárius 
egyház színe-java részt vett. Néhány név: Paget János, Kriza János 
püspök, Brassai Sámuel, Gyergyai Ferenc (akiről Kabós Ferenc is 
csodálattal ír naplójában), több Mikó, Berdéék, a kolozsvári és tordai 
Unitárius Kollégium Göttingát és Jénát járt tanárai, és még sokan 
mások.

Sok időt tölt itt Berde Áron (1819–1892) és két fia a szakszerű-
en telepített gyümölcsösükben, kúriájukban (1927-től ortodox paró-
kia). Berde Áron boldogtalan családi élete miatt, mikor csak tehette, 
Szucságra menekült. Felesége, Szarvadi Karolina ugyanis beleszere-
tett Berde Mózesbe, Áron unokatestvérébe, aki a forradalom leverése 
után, 1856-ban szabadult fogságából, és Kolozsváron Berdéék fogad-
ták be. (Sz700 223-224.)

A szenilissé vált Berde Mózest Berde Béla gondozta, mégis teljes 
vagyonát az unitárius egyházra hagyta. Berde Áron szerette Szucságot, 
ő kutatta először levéltárakban, családi iratokban a falu és a Fileki–
Szarvadi család múltját. Erre alapozva írta meg fia, Béla 1914-ben 
Szucság történetét (GGY).

Szétsi Seres László (1789–1864) Szucságon született Szétsi Seres 
István és Süveges Mária gyermekeként. (Herepei János feltevései sze-
rint a szucsági Szétsi Seresek annak a híres kolozsvári polgárcsaládnak 
a leszármazottjai, akik a fejedelmi időkben több generáción át híres, 
megbecsült mestereket adtak a városnak, Seres János sírkövét a ko-
lozsvári Történelmi Múzeumban őrzik.)

A Református Kollégiumban tanult. A guberniumi idők egyik leg-
híresebb ügyvédje volt. Iratait az Országos Levéltár őrzi. Ügyvédként 
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a szucsági egyház és Kelemen Benjamin ügyeit is intézte, az egyház-
nak gondnoka is volt.

Seres László sógora Méhes Sámuel, országgyűlési képviselő, tanár, 
hírlapkiadó. A Méhes és Kabós családok jó kapcsolatban voltak, Sá-
muelnek 1816-ban született fiát (aki később Kabós Ferenc osztálytár-
sa is volt) Kabós Mihály és Fileki Eszter keresztelte Kolozsváron. 
Kabós Ferenc naplójából tudjuk, Sámuel sokra tartotta és óvta, szeret-
te Ferencet. Kabós Dánielnek is jó barátja volt. A képet Barabás Mik-
lós rajzolta.

Seres László, a híres kollégiumi tanár (matematikus) Méhes György 
lányát, Krisztinát (1799–1876) vette feleségül. Lányai, Mária és Lotti 
jó barátnői voltak Korda Annának. Lotti titkos közvetítője volt An-
nának, Mária pedig keresztanyja Györgynek. Férje, Sárkány Ferenc 
kollégiumi tanár, Wersényi Károly honvédtársa, évekig a szucsági re-
formátus egyház gondnoka volt. Ő vette pártfogásába a kis Versényit.

A szucsági birtokot fia, Sárkány Lajos, a kollégium igazgatója adta 
el 1913-ban, de a családban még most is élnek a Sárkány nagymama 
szucsági meséi. Az unoka, Nagy Elek (írói neve Méhes György) is 
többször említi a falut regényeiben.

36 évig volt lelkésze a közösségnek Kónya József  (1847–1883). 
Felesége a szucsági Lázár Mária. Az ő gyerekeit tanította az a nagyobb 
diák, akitől Versényi György az önképző körről hallott. Lujza lánya és 

Szétsi Seres LászlóSeres Lászlóné
Méhes Krisztina

Méhes György
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lelkész férje építtette a mai református parókia épületét, amit a falu 
1921-ben vásárolt meg nagy áldozatvállalással a kitelepülő örökösök-
től. (Sz700 115.) 

Mivel a nemesek nagy részének is kevés földje volt, a jobbágyfel-
szabadítás után nem volt nagy vagyonbeli különbség a falu lakosai 
között, ugyanis módosabbak is akadtak az egykori jobbágyok között 
a teljesen elszegényedett nemeseknél. Legfeljebb a cselédek, zsellérek 
voltak szegényebbek. Miközben az ősi birtokok eltűnnek a század vé-
gére, a valamikori köznemesek közül 2-3 új család tett szert jelentő-
sebb vagyonra.

Horváth Sándor az 1860-as években az egyház kurátora, a magtár 
kezelője s a falu bírója. Ritka szép írása, szakszerű, pontos kimutatásai 
arról vallanak, hogy tanult, jól kalkuláló ember volt. (Lásd Horváth 
Sándor és Wersényi Károly aláírását alább.)

Horváth Sándor volt az egyike annak a néhány gazdának, akik al-
kalmazták a Berde Áron és Kelemen Benjámin által javasolt új gazdál-
kodási módszereket.

Ilencfalvi
Sárkány Ferenc

Méhes Sámuel
(Barabás Miklós rajza)

Sárkány Ferencné
Szétsi Seres Mária

Szucság község költségvetése az 1866. évre (Sz700 69.)
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Zsuzsanna lányát 1875-ben vette el a szászlónai Varga Bíró Ferenc. 
Ők vásárolták meg a Kabós Dániel birtokát és belsőjét. Ekkor kerül le 
az 1761-ben készült Fileki-címer a szép boltíves kapuról. Zsuzsanná-
ról az a hír járta, hogy özvegyen erőskezű gazdaasszonyként kezelte a 
legnagyobb Kolozs megyei parasztbirtokot.

Magyarsárdról a 27 éves Ujvári Béla 1877-ben nősült Szucságba, 
elvette a 17 éves Papp Lujzát. Ujvári Sámuel fia Ujvári Ferenc 
(1922–2010), aki fiatal jogászként részt vett és felszólalt az 1946-ban 
Szucságon tartott FIKE (Főiskolások Ifjúsági Keresztény Egyesüle-
te) konferenciáján, mely a szárszói gondolatok folytatása akart lenni. 
(Sz700 135.) 59 évig tagja volt a román ügyvédi kamarának, magyarul 
soha nem védhetett. Az 1980-as évek közepétől következetesen java-
solta az egyházi intézményekben az anyanyelvi oktatás megszervezé-
sét az óvodától az egyetemig, hangosan kiállt a határon kívül rekedt 
nemzetrészek jogaiért. 1989 előtt többször védte Tőkés Lászlót a bí-
róságon. Mint a törökvágási református gyülekezet tiszteletbeli gond-
noka tevőlegesen hozzájárult a Donát úti Makovecz-templom anyagi 
fedezetének előteremtéséhez.

A Sámuel unokája, Ujvári Samu az egyetlen gazdálkodó, aki nem 
lépett be a kollektívbe. 2020-ban megkapta a Népművészet Mestere 
címet (felesége Szép Anna).

A Papp család az 1800-as évek második felében a legnagyobb bir-
tokkal rendelkező köznemesek voltak. Papp József  1831-ben a ne-
mesek hadnagya volt. Versényi szülőházát, a Fileki-féle házat is Papp 
József  nevű vette meg (kocsmának is használták). (BB 9.) Papp Zsig-
mond 12 unokája közül a faluban született Györffy Anna grafikus és 
Györffy György történész. Györffy István szemészprofesszor vissza-
emlékezést írt Szucságról. 

A Horváth és Papp család vagyonos famíliák voltak, a jövevények 
és fiaik észszerű gazdálkodással tovább gyarapították a vagyont. A va-
gyonokat a 20. századi kollektivizálás vitte el.

Szép Károly 1882-ben 23 évesen, vagyon nélkül („egy szekercé-
vel”) érkezett a faluba, és a 18 éves Hari Ilkát vette feleségül (levele 
alapján szerelemből, versét lásd a Dokumentumokban).  
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A Hari család nem volt vagyonos, de már Ilka nagyapja is járt isko-
lába (onnan állt be nemzetőrnek), majd 10 év katonáskodás után lett 
Kelemen Benjamin udvarbírója.

Szép Károly nagyapja, a türei Mille János szintén honvéd volt, ő 
volt Szabó Dezső író nagyapja is. Károly tanult iparos volt, kerekes és 
ács, talán az első a faluban. Ő szintén járt a református kollégiumba 
(85 évesen még beszélte a latint). Részt vett az új iskola, a Kendeffy-
villa, a Népház építésében és a századfordulón bíróként bolthajtásos 
kőhidat építtetett a patakra. Ő készítette saját kezűleg Kovács Dezső-
vel a templom szószékkoronáját. Jövevényként még kurátora is volt az 
egyháznak. Ilona lányát Horváth Sándor unokája, Bíró Ferenc vette el, 
Zsigmond unokája pedig Kabós Eszter férje lett.

Öt gyermeke (Zsigmond, Károly, Sándor, Domokos, Ilona) közül 
a fiúk és azok fiai is jártak a kollégiumba, legtöbben iparosok lettek 
(bútorasztalos, szűcs, csizmadia). 14 unokája és 30 dédunokája szüle-
tett, 29 a faluban. A dédunokái közül az egyik az öcsém, Szép Gyula, a 
Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, aki Versényivel egy napon szü-
letett, csak száz évvel később. 
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Ezek a családok jó kapcsolatot ápoltak egymással. Kelemen és 
Berde együtt szervezték a tagosítást, az 1868-as ünnepi ebéden Ke-
lemennél még ott volt Berde Áron is a családjával, de a kezdeti jó 
kapcsolatuk épp a tagosítás kapcsán, a költségek elszámolása miatt 
romlott meg. A kezdeti levelek kedves komám megszólítása helyett, 
később csak perlekedő leveleket írtak egymásnak. Mindkettőjük élet-
útját neves szakemberek mutatták be (Kelemenét Jakab Elek, aki sokat 
tartózkodott Szucságon, és Csetri Elek akadémikus, Berde Áronét Gál 
Kelemen és Gaal György), de nem említik kapcsolatukat. Unitáriusok 
voltak (ahogy életrajzíróik is), és sokat tettek Erdély mezőgazdaságá-
nak felvirágoztatásáért, legaktívabb tagjai voltak az Erdélyi Gazdasági 
Egyesületnek. 

A jeles szucsági embereknek nem csak a saját érdekük, hanem a 
haza boldogulása is fontos volt. Ezt igyekeztek szolgálni tanítással, 
írással (Kabós Emma, Berde Áron, Szigethy Miklós) vagy a gazdálko-
dás példamutató szervezésével és az erre vonatkozó ismeretek terjesz-
tésével (Kelemen Benjamin, Berde Áron), vagy csak az egyház, a falu 
szolgálatával.

A szucsági szószékkorona
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VERSEK

Füleki Sándor  

Ahogy a tornácon 
Magamban mélázok,
Családi temetőnk 
Hantjaira látok.

Ott a hegytetőn fenn
Kék ég borul rája,
Messzire kilátszik 
Szépapám kriptája.

Hogy ki volt, hogy mi volt,
Ékes versek zengik,
Följegyezvén ő sok
Dicséretes tettit.

Gondolta-e, hogy majd
Késő unokái
Idegenül fognak
Ősi földjén járni

Ha a mennyországból
Borús tekinteted 
E nyűgös világra
Ide miránk veted:

Ne szánj! Unokáid
Csak a becsületnek, 
A kötelességnek 
Vértanúi lettek.
(Nemzeti Hírlap, 1904/6.)  
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Szülőfalum

Tán nem is olyan szép, de nekem a legszebb,
Szívem mindenünnen csak feléje reszket.
A Nádas partján egy kis vakvölgy ölében,
Ottan húzódik meg, búvik el szerényen.

A dombok oldalán kétfelől a házak
Gyümölcsösök közül ki-kikandikálnak.
Meleg tűzhelyekről száll a kémény füstje,
Gondos gazdasszonyok sürögnek körülte.

Lombos, árnyas erdők ormán a hegyeknek,
Dalos lányok benne gombát szedegetnek.
Körül a vetések, édes füvű rétek,
Rajta nyájak, csordák vígen legelésznek.

Kristálytiszta, hideg, gyöngyöző kútfejek
Buzognak mindenütt; szomjuk ez oltja meg.
Dús források vizét ki csak egyszer issza,
Világ végéről is ide vágyik vissza.

Garmadája vagyon megkövült csigáknak,
S miket egykor tenger hullámai hánytak,
Furcsa állatoknak. Rege se szól rólok:
Hogy maradtak itten, hogy esett a dolgok.

Öreg havasok is ott a messzeségben
Ágaskodva néznek kémlelődésképpen:
Mi lehet abban a zugolyban?
Szép hírét hallják csak fülemileszóban.

Nincs már nekem benne talpalatnyi földem,
Csak őseim csontja fenn a temetőben.
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De szívem a világ, hogyha megsebezte,
Itt találok írt csak sajogó szívemre.

Szepegő gyermekét, mint mikor az anyja
Az ölébe veszi, csókkal csitítgatja:
Az én bús lelkem is könnyebbülést érez, 
S megacélozódik újabb szenvedéshez.
   (Ország-Világ, 1903/3.)

Szülőházam   

Itt az ősi házban, újra csak itt járok…
Ezek a szobák, de nem ismerek rájok.
Kedélyes ebédlőnk piszkos korcsmaszoba,
Pálinkát nyakalni botorkálnak oda.

A nyugalmas háló, édes álmok fészke,
Valami gabonás zsizsik örömére.
Nappali, könyvesház, mind olyan idegen,
Akárhová száll is borús tekintetem.

Lóca, holmi lim-lom fal mellett, zugolyban.
Az a sok családi kedves készség hol van?
Mely emberöltőkön firól-fira szálla,
Meg volt mindennek a maga krónikája.

S künn a virágos kert talán elsüllyedett?
Jázminbokrok, rózsák! Nyomuk is elveszett.
Szirmok ragyogása, illat édessége,
Senkit sem boldogít szellő libbenése.

Elpusztult a gyeppad s kőasztal mellőle,
Nem várnak, nem hínak senkit pihenőre,
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A szomorú kőris sem hajlik reájok.
Egy árnyékos fának mi hasznát is látod?

Kőlépcsők magasra s kígyózó ösvények
Nem visznek, ezek már rég eltüntenek.
S zamatos gyümölcsök, ó hát műértőleg,
Szeretettel miért is oltottak az ősek?

Nincs a zsongó méhes, álmatag lugasok. 
Jó ismerős után hiába kutatok,
Még az udvar sem az, ami egykor régen,
Idegen, idegen, akárhogyan nézem.

Csak a kút van még meg az udvarszögletben,
Szélyes vályujával, kopottan, verdetten
Ott búsul egyedül a múlandóságon,
Elmerengve a sok szertefoszlott álmon.
   (Ország-Világ, 1904/16.)

Szülőfalum temploma

A művészet csodás remekjét,
Láttam sok ékes templomot.
Hallottam fenséges zenét és 
Elbűvölőn szóló papot.

De lelkem mégis messze-messze,
Szülőföldem halmára száll,
Hol ragyogás és pompa nélkül
Az Úr egyszerű háza áll.

Egyik ősöm építteté, és 
Akkor is kis harangja szólt,
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Mikor születtem: egy cigánypár
Vígságos lakodalma volt.

Temetés illett volna inkább,
Ha igaz jósként szól vala.
Bár a cigányság ringye-rongya
Híven éltemhez tapada.

Az udvarunkra mosolyogtak
Csillogó bádog gombjai.
Belé hány véka búza férne,
Tusakodánk megmondani. 

Ott hallottam először azt a 
Mélyen felbúgó orgonát,
Amely szívembe önté édes,
Rezgő, ájtatos dallamát.

Ott hallgattam jámbor papunkat,
Ékes szónoklat volt nekem.
És hittem, hogy a nyelvem kivágja,
Ha szólani merészkedem.

E kis templom hallotta az én
Legelső vallástételem,
S az Úrnak asztalához itten
Járultam ünnepélyesen.

Itt hirdettem a szent igéket,
Mint ifjú, később magam is,
Zsenge ésszel, őszinte hitben,
Nem mint aki maga sem hisz.
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Oh, ha e hitből csak felényi
Hevítné ma is szívemet,
Nem roskadnék csüggedten így le,
Erőm, kedvem nem törne meg!

Nádasterén kis…  

Nádasterén kis fennsíkon,
Ősember tanyája
Maradványit a tudomány
Kikutatja, felássa.

Én egy redves fűz törzsökén
Pihenve elmélázok:
Szülőföldem szép halmain
Tudás, hogy mit kurkászott.

Hej, azok az ősemberek
Az én őseim lehettek!
Lám, konyhahulladékot ott
Utánok sem lelhettek.
   (Újság, 1905/184.)

A Nádason

A kanyargó Nádas fölé
Öreg fűzek hajolnak,
Rekkenő hőségtől megóv
Hűs sátra a lenge lombnak.
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Szitakötő csillogva száll
A parti kis virágra,
Csigolya bokrok ágira
Meg-megzizzenő nádra.

A nádi veréb itt vesz el
Mint bujkáló egérke,
A köveken elúszó patak
Csörög, kereng feléje.

S a mélyebb fövényesbe csap,
Hol fürdünk gondfeledve,
A parti fekete iszap
Gyógyít, ki hiszen benne.

Mindenfelől vidám sikoly,
Sikongó asszony, gyermek,
Ki drága fürdőn feszítesz,
Bizony nem irigyellek.

Víz árkolta dudvás útjaim, miért bolygok,
Miért is jöttem ide látni e bozótot,
Hadd élt volna üdén, mosolygón lelkemben,
Mint nagy alkotója szép lelke tervezte.
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Egy falusi templom 
(Részlet)

Mennyezeten, karzatokon, 
A padokon, a szószéken, 
Úrasztalán, mindenfelé 
Festett virág ragyog szépen.

S mindenfelől őseimnek
Sugározik rám emléke:
Ezt az egyik, azt a másik 
Alkotta az Úr dicsére.

Az én halottjaim 
(Részlet)

Lobognak a mécsek, sírokon hamvadnak…
Az én halottjaim szerteszéjjel vannak. 
László bátyám véres csatatéren maradt,
A többi hősökkel pihen egy domb alatt.

Az öreg ház

Kis roskatag ház ó templom tövében.
A kályha lángja nyájasan lobog.
Fáradt fejem kezemre hajtva nézem,
S áldatlan életemre gondolok.

Zsellérként hány ház bús lakója voltam!
Melyikbe volt gyötrőbb a szenvedés?
Hol, miért remegtem? Hol miért zokogtam?
És az öröm? Óh az nagyon kevés!
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S vaj innen merre, hová költözöm ki?
Talán a csöndes domboldalra ott,
Hol nem kell többé szívsebet kötözni,
Hol én is nyugalmat találhatok.

Ki tudja, ím az avatag lakásból
Hányan költöztek megtörten oda?
Előttem itt lágyan suhanva táncol
Halovány árnyak libbenő sora.

Miként, ha minden nedves szögletébe’
Halálhörgés zokogna. Borzadok.
Bagoly huhog kívül, sikong a vércse,
Vihar veri, tépi az ablakot.

Óh megpihenni ? Milyen édes volna! 
Az óra üt, munkára szólogat:
Az éjszakának is megvan robotja,
Lelkemre nem hoz színes álmokat.

Megyek, megyek... elő, elő a jármot!
Ím itt vagyok, az igát fölveszem. . .
Óh szép az élet! Rajta! Daloljátok!
Nem zúgolódom, békétlenkedem.

Falusi mulatság   

Hull az eső ebéd óta,
Elfogyott a munkás nóta
Hazajöttek a kapások,
Sutban lapít a kapájok.
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Unalmokban mit tegyenek?
Ajkokról a szó megered,
Kiülvén a kapu elé,
Egész utca harsog belé.

Szóból szó jön, mind hevesebb,
Nyelvök gyorsan csereg-pereg.
Zúg az egész Medvéstorok.
Ordít asszony-, férfitorok.

Egymás minden csínyét, titkát
A piacra kiszállítják.
Hej, sok épületes dolog
Nagy szájokon hogy megforog!

Az országban olyan nyelvek,
Mint itt, sehol nem teremnek.
Ezeket is mind levágja
Túrósné. Jaj nincsen párja!

Éppen Samut kezdi már ki,
Ahogy csak bír kiabálni.
De Samu sem jön zavarba,
A szapulóüstöt kapja.

Veszi a kis vaslapátot,
És dobolást olyat vágott,
Hogy Túrósné vércsehangja
Elhal a pokoli zajba.

Toporzékol, zöldül, kékül.
Féltenék a szélütéstül,
Nevettében félelemre,
De nem gondol egy lélek se.
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Megtépázni odamenne, 
Rá rohanna, ha lehetne;
De a patak úgy megáradt,
Túrósné rajt át nem szállhat.

Samu dobol nagy nyugodtan,
Túrosné dúl-fúl mind jobban,
Majd megfojtja a nagy harag,
Rogyásig az utca kacag.
   (Uram Bátyám, 1901/20.)

Évfordulón

Óh, egy évszáznegyed
A végtelenségben
Tovatűnő semmi,
Egy kis buborék sem.

De arasznyi élet
Görgeteges útján,
Megtörik a lélek
Idegölő munkán.

Kezdtem fiatalon,
Acélos erővel,
S állok kimerülve,
Őszbe borult fővel.

Kezdtem reményekkel,
Nagy hittel szívemben.
Nézek a jövőbe
Kétségbeesetten.
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Vidámság derűje
Lelkem beragyogta,
Bánat éjszakája
Borult rá azóta.

Bizalommal néztem
Emberek szemébe,
Nem sanda gyanúval,
Veséket fürkészve.

Szeretve szerettem
Az egész világot,
Gyűlölség körme még
Szívembe nem vágott.

Oh, ez évszáznegyed
Vadul kiforgatott,
Magamnak visszája,
Már nem is én vagyok.

A végigbukdácsolt
Áldatlan, bús pálya,
Rettenetes hosszú!
Vaj sok van-e hátra?!

Puszta templom

Felötlik ím, a dombtetőn,
Amint a vonat elrohan,
Egy gubbaszkodó, elhagyott,
Egy puszta templom komoran.
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Imára nem csendül harang,
A mohos torony hallgatag.
Seregestül fészket talál
Benne a csóka, a galamb.

Nem száll belőle égre föl
Az ájtatos nép éneke.
Szavára bölcs papoknak itt
Nem hallgat immár senki se.

Ajtaja csukva, nem nyílik
Rozsdás závára föl soha.
Környékén dudva, nem vezet
Barátságos ösvény oda.

Hős Hunyadink építteté,
Nagy lelke tudta, hogy miért.
De satnya, velőtlen utód
Megtartani már rá nem ért.

Pusztult a templom és vele
Elpusztult ott az ős tanyán,
Elpusztult, züllött a magyar,
És ellenség sarjadt nyomán.

Távolban

Rengő tónak tükörére 
Fenyőfák árnyai hajlanak. 
A fecske rá-rácsap vizére, 
A mint nyílalva átszalad.



86

Selyemlágy fű között pihenve 
Szívom a kertek illatát, 
A lomb alól boldog madárkák 
Csicsergő dala hangzik át.

Violaszín hegyek mögé ím, 
A nap lassan-lassan leszáll. 
A harmatos virágkehelyben 
Aranyos kis bogárka hál.

Kicsiny szállóját hűn megóvja, 
Bársonyszirommal béfedi, 
S a lassan szálló esti szellő 
A színes bölcsőt rengeti.

A csorda zajogva hazaszéled, 
Meglapul fészkén a madár. 
A légbe csak az éjbogárka 
S az odvak denevére jár.

A tiszta kék egen kigyúlnak 
A rezgő fényes csillagok, 
Csípős szél kezd már lengedezni, 
Lassanként tova ballagok.

Tanyájára tér végre minden, 
A legszegényebb ember is. 
Meleg szobácska, puha párna, 
Meleg szó jut még neki is.

Csak rám borul idegen földön 
A távozó nap égi fátyla. 
Feleségemhez, gyermekimhez 
Visz tán az éjjel lelkem álma.
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Virágnyílás

Bimbó fakad, virág nyílik
Domboldalon, bokor alján.
Virág fesel az erdőben. 
Hímezik a rétet tarkán.

Mintha öröm  könnye égne,
Selyemszirmán harmat rezeg,
Játszi szellő fuvatára
Így susognak a levelek.

Játszi szellő enyelegve
Tova rebben, tova szárnyal
Napsugárban sütkérező
Szép virágok illatával.

S a fűszeres, édes illat
Erdőn, mezőn szerte  árad.
Mámoros lesz tőle lelked.
El-kiszáll a gond, a bánat.

Szép virágok vagytok ti is,
Víg mosolygó kisleányok.
Ifjúság tavaszában
Ragyogó nap süt reátok.

De mi illat a virágnak,
A léleknek jóságának?
Nem az arcnak tündöklése,
Ennek fog meg bűve-bája.
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Alkonyatban

Lemenő nap utolsó sugára
Odatűz a szobám ablakára.
Piros fénye az üvegen játszik,
Tárva-nyitva szélesen a másik.

Orgonafa lilaszín virága
Illatot ont hallgatag szobámba.
Édes illat kebelembe árad – 
S kél szívemből zokogó búbánat.

Az én kedves orgonavirágom!
Az is, az is bút hoz rám immáron.
Eszembe jut anyám koporsója,
Orgonafavirággal beszórva.

Erdőben 

Kihamvadt rég a máglyatűz. 
Köröskörül víg cimborák, 
Galyágyakon aludva ki 
Az esti cécó mámorát. 

Csak én vagyok már ébren, 
Hogy álmaimból fölvere 
A sűrűségbe csattogó 
Fülemilének éneke. 

Lelkem gyönyörrel megtelik, 
Az édes dal szívembe foly. 
Óh, bűvös ajku énekes, 
Kicsiny madár, csattogj, dalolj! 
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Ne félj, nem vagyok kritikus, 
Nagyképüsködve mondani: 
„Nem lelkesül, másról se tud, 
Csak boldogságról dallani!”

Bolondos mátyás, fészkiben 
Pihenve, nem kelt háborút: 
Kopók hangját nem mímeli, 
Kétségbeejtve nyúlfiút. 

Azt mondaná tán a bohó, 
A sast de nagyra nézitek, 
Ki lelkesedve arra tör, 
Hol a felhők keringenek. 

Nem lelkesülés vezeti: 
A magasban prédára les. 
Az égre tör, de földre néz: 
Kövér bárányt, gidát keres. 

A boldogságról, csalogány, 
Óh csak dalolj szép éneket! 
Hogy nem vagy utca dalnoka, 
Hisz tenned arról nem lehet. 

Derengni látom az eget, 
Gyerünk a hegyi rétre ki! 
Kicsiny pacsirta éneke 
A kelő napot keresi. 

Kicsiny pacsirta, óh dalolj! 
Hisz kritikus én nem vagyok. 
Nem szégyellem megvallani, 
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Hogy elbűvölnek e dalok. 
Nem mondom: „dalod szükkörű!” 
Boldog vagyok, hogy élvezem. 
Csak szállj magasra s énekelj, 
Így egyszerűen, melegen! 

Az egész erdő dalra kél. 
A kenderike, tengelíc, 
A vörösbegy s a zöldike, 
A havasi pinty és a csíz. 

Daloljatok, daloljatok! 
Kritikus én nem, nem vagyok. 
Eszembe sem jut mondani: 
Kottám szerint daloljatok. 

Mi szívetekből felbuzog, 
Mint Isten tudnotok hagyá, 
Daloljatok, daloljatok! 
Gyönyörrel hallgatok reá.
(Vasárnapi Újság, 1899)

Illatot lehelő...

Illatot lehelő, csillagos az este,
A rétség zsongása szűrődik szívembe.
Néha ki-kicsendül
Egy-egy messzeható kolomp méla hangja
A harmatos gyeprül.

Megállunk a hídon, mélázva csendesen
Csillagfényben úszó kalászos tereken,
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S szemközt ím közeleg
A rohanó vonat, vörös szemével, mint
Valami szörnyeteg.

A híd alatt gyorsan alattunk áttörtet,
Hosszan elmaradva hamuszín füstfölleg.
S aztán dübörgése
Lassan-lassan elhal. Mi is tova kelünk
Széles út mentébe.

Világos ablakú kicsi fehér házak
Ragyognak elénkbe, miként ha hínának.
S amint végig megyünk,
Frissen sült kenyérnek ínycsiklandó szaga
Ingerkedik velünk.

Most... De össze-vissza én mit is beszélek?
Az ablakban ülünk, kedvesem mesélget.
S az én méla lelkem
Aranyos szárnyakon szava után röppen,
Röppen önfeledten.

Emlékezet köve
(Dávid Ferenc emlékére)

Felbúg az orgona, nem cikornyás ének  
Szól hivságosan az ősök Istenének.  
Egyszerű zsolozsma, az áhítat szárnyán  
Mennyei szent trónhoz alázattal szállván. 
Nincsen itt külső dísz, égre törő falak  
Képráztatás nélkül fenséggel állanak.  
Csak a megindult szív őszinte érzése  
Vonja az arcokat ragyogásba, fénybe. 
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Künn templom falának rejtett szögletében  
Kerek görgetegkő vonul meg szerényen.  
Mint valami kincsnek, úgy viselik gondját,  
Esőtől, vihartól kegyelettel óvják. 

Óh, e szürke kőről fényes  sugárkéve  
Ragyog a merengő álmatag lelkére,  
Sugárözöne a hű emlékezetnek,   
Mikor nagy eszmékért éltek, lelkesedtek. 

Szegletkő volt akkor valami ház sarkán.  
Szabad gondolatok folyama áradván,  
Dávid Ferenc a nagy apostol rajt’ állott,  
Hirdetve az igét, örök tanuságot. 

S delejes áramként szava bűve, bája  
Ezereknek szívét-lelkét általjárta.  
Ezerek ajkáról tört fel igaz hitben,   
Megszentelt erővel: Egy, csak egy az Isten ! 

Óh, ez a szürke kő győzelem emléke,  
Erős meggyőződés dicsőítésére,  
Mikor nem önérdek, igazság szózatja  
Vitt a küzdelembe, tüzelt viadalra. 

Lelkünket kicsinyes tusák szennyezék be,  
Ez egyszerű kőnél tán magához térve,  
Újra nagyokra tör tisztán, szennytelenül,  
Bús szürke egünkön talán új fény derül. 

(Megj.: A kő a kolozsvári unitárius templomban van. Olyan gömbkő, ami 
sok volt Kolozsvár környékén.)
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Stubnyán

I.
Szomorúfűznek lombjai 
Reám borulnak szelíden. 
A természet oly hallgatag, 
Még a szellő is elpihen.

Eleven sövény közein, 
Miként, ha sűrű ködön át, 
Távoli hegyek körrajzai 
Elmosódva bámulnak át.

Emitt virágház, hő legű, 
Szemben a kisded svájci lak. 
Olyan nyugodtan, csendesen, 
Oly elégülten állanak.

Gyepágy terül előttem el, 
Jóleső zöld a szőnyege. 
Fehér levelű cserje rezeg. 
Széles lapun színes lepe.

Körül kései rózsaág, 
Sok piros s apró, kék virág. 
S mintha öröm fakasztaná, 
Harmattól fénylik lombos ág.

Miként, ha tündérhatalom 
Gyógyító, enyhe balzsamot 
Csöpögtetne szívemre is, 
Úgy elcsitult, elhallgatott.
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II.
Csörögve siklik a patak 
A fehér kavicsok fölött. 
Árnyas szigetke lombjain 
A nap sugára megtörött.

Állok a hídon, s megpihen 
Szemem a tajtékzó habon, 
Majd elkísérem a gallyat, 
Ragadja az ár szilajon.

Óh, éltem is hova tűn! 
Most valék futkosó gyerek, 
S a dér sűrűn megeste már 
Gondülte nehéz fejemet.

Még egy-két fájó dal talán, 
Aztán halotti énekem. 
S ki tudná majd megmondani: 
Miért volt egész életem?

Kivándorlókhoz

Állok, állok két országnak
Határánál s elmerengek,
Itt is havas sziklaszálak,
Levegője a hegyeknek.

Itt is oly szép minden,
Mint amott a völgyszorosban,
De mégis a mezsgyén innen,
Ó, a szív már nem úgy dobban.
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A vén Bucsecs, nem látjátok,
Mily szomorú, mily mogorva?
Mintha szólna ti hozzátok:
Vissza, vissza falutokba.

Ne hagyd el a honi tájat,
Ne keress kinn boldogságot.
Ami csillog, csak káprázat,
Soha fel ott nem találod!

Szegény népem, szegény népem
Hisz van itt elég fájó sebed,
A szeretet hű ölében
Itthon mégis enyhül, heged.

Nem törődik más bajával,
Föl sem veszi az idegen.
Vissza, vissza ne menj által,
Ne menj által a hegyeken!
(Predeal)
(Ország–Világ, 1901/12.)

Vasvári sírjánál

Rohanvást az idő csak rohan előre... 
Szószólója, ékes szavú hirdetője 
Szabadságnak, nemcsak lángnyelven beszélő, 
Harcolt, vértanúi halállal halt érette. 

Ötven esztendő ím, tovatűnt azóta, 
Mégis mint hogyha csak tegnap esett volna; 
Regemonda helyett, dajkamese helyett, 
Csodás történeten eszmél föl a gyermek. 
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Nagy idők példáján ifjú lelkesedik, 
Ez edzi munkára férfikar erejit, 
S örömkönny tölti meg szemeit az aggnak, 
Áldásnak igéi ajkunkról áradnak. 

Óh, csodás varázzsal ragyogó nagy évek! 
Mikor szennyes önzés eltűnt, elenyészett, 
Az ember az embert testvérül ölelte, 
Szeretettel telt meg csordulatig lelke. 

S mint mikor vad sínylik hosszas szolgaságba, 
Vág a rozsdás láncvas eleven húsába, 
Könyörületes kéz oldani akarja, 
Szabadítójának kezét megharapja. 

Reánk úgy támadott sok százados szolga, 
De vérző kézzel is láncuk leoldotta, 
A szabadság régi, örökös nagy népe, 
Nem kérve, nem várva semmit is cserébe. 

Itt a havasok közt, zúgó rengetegben, 
Ha csak rá emlékszem, megremeg a lelkem! 
Sok szabadsághősnek hogy esett halála, 
Hány ifjú dalia kora sírt talála. 

Te is, ifjú vezér, itt álmodol tovább, 
Szíved porában is folytatván ostromát. 
Sudár fába, fűbe, havasi virágba, 
Zuhogó patakba, szállt mohos sziklába. 

Szellőbe, viharba átment a te lelked, 
Hogy halva is élvén, országul hirdessed: 
Elvész a gyarló test, fennmarad a szellem, 
Szabadság szelleme soha ki ne vesszen. 
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Minden egy magyarban, de lobogjon, égjen, 
Általverekedve bár tenger veszélyen, 
Soha ne lohadjon, sose tétovázzon, 
Míg teljes diadalt ül a szolgaságon!

(Funtinell, 1899. július 10. Vasárnapi Újság, 1899/30.)

A bányász 

Irgalmas Istenem! Zsigmond-akna szája
De nagyot sóhajtott… Mit akar, mi bántja?
Menyecskék, leányok, veszedelem rátok;
Szegény kis gyermekek, ott lenn van apátok.

Ím alant a tárnán halovány hevérek,
Lecsüggesztett fővel, szomorún kilépnek,
Kis létrára rakva, durva daróc rajta,
Társukat, szegényt, haj, hozzák vérbe fagyva.

Rútul összezúzva koponyája, arca.
Nehéz szikla boltja fejére szakadva,
Halál éjszakája ereszkedett rája,
Reá borul, jajgat, sikongat a párja.

A halottat immár sírás föl nem kelti,
Csókkal maga lelkét belé nem leheli.
Óh, aluszik mélyen, hidegen, fehéren,
Barna szeme meg nem csillan szerelmében.

Még egyszer lemegyen a földnek mélyébe,
Nem a létrasoron, fokról fokra lépve.
Permetező szemmel bánatos társai
Maguk eresztik le szomorú énekkel.
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Nem fényes ezüstért, nem aranyért mégyen.
Másokért törődni, tűrni a vak éjben.
Vége a napszámnak! Fölé hantot vágnak.
Úgy várja angyalát a feltámadásnak.

Széles Kata

Meredek oldalon,
Hosszú haránt sorba
Csillog a sok fenyőfáklya,
Libegve-lobogva.

Bányász szívében is
Fellobog a bánat;
Reszketve tartja kezében
A világló szálat.

Kótogó elhallgat
Akna szája mellett,
A hevérek imádkozva
Verdesik a mellet.

Mondja az igéket, 
De nem ügyel rája;
Mással van tele a szíve,
S mást rebeg a szája.

Létráról létrára
Haladnak a mélybe,
Kísértetien világít
Pislákoló mécse.
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Súlyos kalapáccsal
A sziklát döngeti.
Súlyosabb a bánat, amely
Magát reá veti.

S mint a sziklafalról
A vízcsepp aláfoly,
A két szeme úgy patakzik
Könnyek záporától.

Katát úgy szerette,
Úgy megbízott benne,
Tisztább angyalt nem hihetett
Odafenn a mennybe.

S bástyatorony alján
Ott sínylik most vasba,
Harmat teste nyirkos almon,
Kő szép feje alja.

Cifra generális
Elszerette tőle,
Megejtette, eszébe sincs
Vinni esketőre.

Kicsike teremtés,
Vétek fogantotta.
Szégyenében, fájdalmában
Szegényt megfojtotta.

A szigorú bírák
Ítéletet mondtak:
Kivégezzék, fejét vegyék
A gyermekgyilkosnak.
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Heiszter generális,
Bűnre csábítója,
Megkegyelmez nagylelkűen:
Bűne le van róva…

A szigorú bírák,
A város bírói,
Vezeklésül odateszik
Dögvészest ápolni.

Holtak, haldoklók közt
Nem borzong a lelke;
Nagyobb bajjal, félelemmel
Van a szíve telve.

S ím, a betegek közt
Megcsalt szeretője
A halállal most vívódik…
Odarogy melléje.

Ráborul zokogva,
Egymást átölelik,
Egy patakba folynak össze
Megáradt könnyeik.

Egy hangot sem szólnak
Minden megbocsátva…
Úgy költöznek együtt tova
Ama jobb hazába.
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A szlatinai sóvágó

Egy szegény sóvágó fáradott, dolgozott,
Konyhára a munka de keveset hozott;
Nem volt áldás rajta. Végínségre juta,
S annyi a gyereke, mint a rosta lyuka.

Most is, hogy egy kicsi fia született,
Azt se tudja, hogyan körösztöltösse meg.
Munkaidő elmúlt, s dolgozik egyedül,
Egypár garassal tán mégis csak több kerül.

Hát ím a bányarém egyszerre megjelen,
Hogy a sóvágónak segélyére legyen,
Csak azt kötvén ki, hogy ami pénzt kap érte,
Atyafiságossan osztozzék meg véle.

S rövid idő alatt annyi sót kivágott,
A napszám megtöltött két közepes zsákot.
Másnap a bányarém pontosan megjelen,
S osztozni kezdenek hallgatag, csendesen.

Csak egy kis pénz marad végre a kezében.
Szól a bányarém: „Hát ez már kié legyen?”
„Tiéd – sóvágó mindjárt ráfeleli –, 
Hiszen az egészet jó szíved szerezi.”

„Emberséges ember vagy te, most már látom;
Legyen mind a tiéd, édes jó barátom.”
Volt keresztelőre, maradt is banknóta,
S a szerencse nem is hagyta el azóta.
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SZUCSÁGI GYŰJTÉS

Helynevek, tájszók

Versényi György 1893-ban gyűjtötte össze a falu helyneveit. Ezek 
nagy részét használták, ismerték 1941-ben is, amikor Szabó T. Attila 
gyűjtött a faluban. Szucságon más falvakhoz képest is sok helynév 
van, valószínűleg a sok kisbirtokos, kisnemes miatt.

2007-ben 168 helynevet írtunk össze (szántók, rétek, kaszálók, 
erdők, legelők, források, kutak, utcák). Leginkább azok a nevek 
tűntek el, amelyek a valamikori birtokosokhoz kötődtek (Gál, Far-
kas, Kabós, Tandi), és amelyek kiestek a falu emlékezetéből, mint a 
Bociszentegyház. A középkorban is használt nevek ma is ismertek 
(Szilvás, Körtvélyes, Cseresznyés, Eperjes, Diósberek, Szőlőtető, 
Ótoványos), csak ma a gyümölcsösök helyén szántók, kaszálók van-
nak. A Versényi által erdőként jelölt 28 helynévből csak egypár jelöl 
ma is erdőt. (Sz700. 14.)

Tájszók

bagojtüdő: étel különböző aszalt gyümölcsből
bálmos: polenta szerű étel
boldogasszonylapu: egy szagos levelű növény
borostyán: orgonafa
bulz: kis sajt
bürüzű alma: borízű alma
cibre, korpacibre, szilvacibre: egy leveses étel
csonka hét: sátoros ünnepek alkalmából az ünnep hete
daraszol: útból, ösvényből kapával takarítja a gazt
döblec: sütőtök
egres: köszméte
fenyőtöröbúza: fenyőtuboz, fenyőbarjú
gübbenő: gödör a patak medrében
gyűszű: széles bőrtüsző



103

harisnya: halina nadrág
henderika: hengergőzés
kártya, kártyus: dézsa
kecskebuka: bukfenc
koválni diót: a dió külső héját levenni
kupa: két icce 
kürtöskalács: dorongfánk
lapító: nyújtódeszka
laska: metélt tészta
laskanyújtó: nyújtófa
légely: csobolyó
mérevaló: bőrből készült meleg mellény
motyó: kis csomag
murok: sárgarépa
orda: juhtejből készült édes sajtféle étel
osztováta: szövőszék
rigófütty, lélekhajgáló: egy tésztás étel
röstöllő: szilke
szengyörgyvirág: primula
szuszék: nagyobb festetlen láda
tokmány: kaszakő tokja
török szilva: datolya
ugorkabagzó: uborka közé vetett porzó növény
veres szőlő: ribizke
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Csujogatások

Tánc közben: 
1.  Egye meg a tyúk a meggyet,

 Ne szeressünk ketten egyet.*)
2.  Ej, de pogány kedvem van,

 Két liter is bennem van.
3.  Most van kedvem, majd nem lesz,

 Ha az uram itthon lesz.
4.  Ki az urát nem szereti,

 Sárgarépát főzzön neki,
 Este későn adja neki,
 Hogy a nyavalya törje ki.

5.  Ide nézz te figurára,
 Nem az anyád csizmájára.

6.  A szucsáki legények 
 Bocskorosak szegények.

     A bocskort is úgy kötik,
 Hogy az utcát megseprik.

7.  Nincsen a csizmámba ták,
 Kivágták a leánykák.

8.  Nincsen a csizmámba kéreg,
 Megette a palackféreg.

9.  Medvéstorok, keskeny árok,
 Ott teremnek karcsú lányok.
 Karcsú, karcsú, mint a nádszál, 
 Hajlik, mint a rozmarintszál.

10. Felső utca, keskeny árok,
Ott teremnek karcsú lányok.
Karcsú, mint a boroshordó,
Hajlik, mint a tölgyfabutykó.

11. Nagygazda volt az apám,
Hej, sokat is hagyott rám!
Hat ökörnek kötelit
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S három vasvilla nyelit.
12. Szénavágó szekerce,

 Fából rakott kemence.
13. Kerüld meg az osztovátát,

  Szorítsd meg az oláh fátát.
14. Piros a kend lánya képe,

 Lyukas a kend háza vége,
 Adja nekem kend a lányát,
 Mert én befedem a házát,
 Vagy zsendellyel, vagy deszkával,
 Vagy a jó Isten átkával.**

15. Lapu, lapu, lapulj meg,
Kedves rózsám hajulj meg.

16. Te vagy a magasabb,
 Ha meghajulsz, csókot kapsz.

17. Ne nézd rózsám, szennyes vagyok, 
 Mert én kovács legény vagyok.
 Ne nézd az én szennyességem,
 Mert az az én mesterségem.

18. Én nem bánom akárhogy is zeng az ég,
 Az én búzám úgy sem veri el a jég.

19. Nekem még a pap sem papol,
 A míg a sírba nem pakol,
 Akkor is csak úgy papol,
 Hogyha jó mélyen pakol.

20. Csíkszereda, Madaras,
 Ott a pap is fazakas.

21. Mezőségi leányoknak 
 Lopótökkel harangoznak.

22. Ez a leány túrót árul,
 Piszkos a pendelye hátul.

23. Arra való az öreg,
 Hajtson köszörűkövet 
 Öreg apó régi jó,
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 Kerékfűnek volna jó.
24. Táncoltasd meg Juliskát,

 Ad az anyja pálinkát.
25. Komámasszony jó gazdasszony,

 Tepsibe süti a lepényt,
 Úgy csalogatja a legényt.

26. Nem kell nekem a kend lánya, 
 Három araszos a szája,
 Elég volna nekem fele,
 Felit egye meg a fene.

27. Nem fél a magyar a ráctól,
 Tizenkettő háromszáztól.

28. Összeverem a bokám
 S az palacsinta pofám.

29. Húzd rá cigány, három a tánc, 
 Megadom a húrod árát.
 Ne sajnáld a húrodat,
 Kirúgom a fogadat.

30. Három cigány a kuckóba 
 Gyönyörködik a bankóba.
 Ne gyönyörködj a bankóba,
 Ad még, aki aztat adta.

31. Jóízű egy pipa dohány,
 Nincsen náladnál szebb leány.
 Illik a te szádra csók,
 Mint a szegeletbe a pók.

32. Jóízű a túrós lepény,
 Nincsen náladnál szebb legény.

33. Van már szűröm, bocskorom,
 Én is megházasodom.

34. Cuki leveskor, ne suttogj,
 Lázár Bori, ne pattogj.

35. Ki a zsidónak nem köszön,
 Átalesik a küszöbön.
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36. Elveszett a pincelakat,
 Már Szucsákba bement a pap.
 Hát a kántor hogyne volna,
 Mikor a paptól tanulja?

37. Sír az út előttem, bánkódik az ösvény, 
Még az is azt mondja: áldjon meg az Isten!**

38. Ahol én elmegyek, még a fák is sírnak, 
Gyenge ágaikról a levelek hullnak. 
Hulljatok levelek, sirassatok engem,
Az én édes anyám sírva keres engem.**

39. Ez az utcaszegelet
 Merre nyújtsak most kezet?

40. Ujuju!
 Nagy hasú.

41. Kicsi nekem az a pajta,
 Kidugom a fejem rajta.

42. Kerüld meg a favágót,
 Szorítsd meg a szolgálót.

43. Húzzad cigány hegedűs,
 A te kezed nem ezüst.
 Sem nem ezüst, se nem réz,
 Csak egy büdös cigánykéz.

44. Kerüld meg a kemencét,
 Csókold meg a menyecskét.

45. Felmászott a nyúl a fára,
 Piros csizma van a lábán,
 Nem süt a nap a szemébe.

46. Rúgd ki lábom, rúgd ki most,
 Nem parancsol senki most.

47. Káposztalé, fuszujka,
 Úgy korog a hasamba.
 Csak a kenyér, szalonna
 Nem dudol a hasamba.

48. Káposztalé kiszijjel,
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 Eredj Isten hírivel.
49. Két köröndi, egy csíki,

 Két kisasszony, egy úrfi.
 Aló, Isten hírivel!

50. Mintsem veled táncolnék,
 Inkább vízbe ugranék.

51. Ha szememet reád vetem,
 Minden búmat elfelejtem.

52. Ég a gyertya, ha meggyújtják,
 Táncol a lány, ha meghíjják.

53. Itt törik a magyarót,
 Amott pedig a diót.
 Itt forgatják a leányt,
 Amott pedig az anyját.

54. Úgy szeretem a barnát,
 Mint a bürüzű almát.

55. Húzzad cigány, disznót adok,
 Nem túrja fel az udvarod.

56. Úgy táncolok Vistába,
 Mint a liszt a szitába.

57. Kolozsvári leányok,
 Sárga cipőbe járnok.
 Sárga cipő, fakilincs,
 Az asztalon málé sincs.

58. Tiszteletes udvarán
 Szaporodjék a bárány.

59. A szucsáki határon
 Nem volt eső a nyáron.
 Aprón maradt a kender,
 Csepüből lett a pendely.

60. Kicsi csupor, új lábos,
 Misi Bérci új házos.

61. Kicsi csupor, cseresznye,
 Pap Róza már menyecske.
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 Akármennyi az irigye,
 Pap Róza a felesége.

62. Aranybárány, aranykos,
 Szép menyasszonyt hoztunk most.

63. A menyasszony szép virág,
 Koszorúja gyöngyvirág.
 Ki azt mondja: az enyém,
 Boldog az a vőlegény.**

64. Ez az utca végig gyepes,
 Itt lakik a tiszteletes.

65. Azért jártunk ilyen messze,
 Anikónak szép a neve,
 Szép a szája, szép a szeme,
 Szép a magaviselete

66. Le az utcán, le-le-le!
 Piros alma levele.
 Szakasztottam belőle,
 Itt van a kebelembe.

67. Túrót eszünk, nem ordát,
 Asszonyt viszünk, nem leányt.

68. Azért vagyok olyan víg,
 Mert a vőlegényünk szíp.
 A menyasszonyunk csinos,
 A ruhája csillagos.

69. Azért vagyok olyan víg,
 Hogy a menyasszonyunk szíp. 
 A vőlegény hasonló,
 Mint a fogatlan sarló.

*Rendesen minden verset evvel végeznek: Ujujú! 
** Tévedésből kerülhetett a csujogatások közé

(Erdély Népei 1901/1.)
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Népmesék, babonák, hiedelmek

Versényi György az alábbi népmesét és babonákat kiejtés szerint 
jegyezte le. Ezekben sok olyan kiejtési móddal találkozunk, amelyek-
kel az idősek még ma is élnek.

A régulás asszony

Eccer vót, hun nem vót, vót a világon egy asszon. Aszmongya 
neki egy reggel a zura: Na, én kimenyek szántani, csak késő öste jövök 
haza. Itt van egy zacskó pindz, eriggy bé a vásárba. Marci szomszíd 
idatta a szekerit; vásárojj bé mindent, mire szükségünk van. A zasszon 
elis ment a vásárba. Felvásárolta a zegisz pindzt. Egyebet se vett, csak 
cserépedényeket. Úgy megrakta kisebb-nagyobb fazékkal, csuporral, 
röstöllővel a Marci szomszéd szekerit, hogy alig birta a két puci lú. 
Miko haza írt, sorba felakasztotta űket a falra. Úgy megtőtt a zegisz fal, 
hogy egy kis ződ mázos röstöllőnek suhun se jutott hejj. Próbálgattya 
ideis, odais; há csak nem lehet biza.

– Ennye kuttyateremtette nagy dögei, így bántok a kicsi 
tesvíretekkel? Mingyá megtanítlak én titeket becsületre. Evel eléveszen 
egy nagy botot s piff-puff, szabja vele űket jobbra-balra. Miko csere-
pekbe mind a fődön hevertek amennyin vótak, a legnagyobbik szegre 
felakasztotta a kis röstöllőt. Ippeg akko írkezett meg a zura.

– Hé te asszon, micsináltál? Kérdeszte ámulva-bámulva.  
– Nízze csak kéd, mind felvásároltam asok pindzt, edényeket vet-

tem vele. A zúton bíkességbe megvótak, de itthun kesztek ágálni s 
eszt a kis röstöllőt nem akarták magik közzé ereszteni. De megis taní-
tottam űket becsületre; megmutattam, hogy ki parancsol a háznál. A 
szegíny embert majd kitörte a nyavaja, de egy szót se tudott szóllani, 
csak a haját tipte, mindha megbolondult vóna.

(1887. Szucsák, Kolozs m.)
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Babonák

Mikor a gabonát vetik, a főd szélire pozdorját szórnak, hogy a 
vetíst meg ne igizzék s a zegér meg ne egye. Ha a zállatba fíreg esik, 
keresnek égymás mellett nőtt két fődi bodzát. Fejül összefogják s aszt 
mongyák a zégyiknek: Hallod-é, te bodza? Nekem van égy fejér szőrű 
disznóm, amejéknek a fülibe fíreg esett. Ha harmadnapok alatt onnan 
kinem hull, akko nem úgy jársz, mind az a másik, hanem ide jövök. 
Akkor én tégedet kilenc kapával kiváglak, kilenc baltafokkal összetör-
lek, megszárasztalak s a porodat a szélnek eresztem. Megértetted jól? 
Akko, amejéknek nem mondott semmit, tűből kivágja, a fejin keresz-
tül hánnya s elmenyen, hogy vissza ne nízzen. 

Hogy a veréb ne egye a búzát, így csinálnak: valaki levetkezik csó-
réra, napfelkelte előtt kimenyen a főggyire, háromszor megkerüli s 
aszt mongya folyvást: égy nem égy, kettő nem kettő, három nem há-
rom, négy nem négy, öt nem öt, hat nem hat, hét nem hét, nyóc nem 
nyóc, kilenc nem kilenc, akko kilenc szálat összeköt s újból kezdi, ad-
dig amég háromszor megkerüli a fődet.

Miko tavasszal először hajtyák ki a marhákat, a gazda vagy bíres 
béteszi a zuccaajtót, kinyittya kétfelől a kaput, a szekérláncot átalköti 
a fődön saszmongya: „Egísz nyáron úgy összetarcsatok, mint ennek a 
láncnak a szemei. Értitek?”; avval a bottal mindégyiket megüti. 

Ha aszt akarják, hogy a míhek gonoszok legyenek, tavasszal elő-
ször farkasgígén bocsáttyák ki, vagy veress posztón, vagy kokasvírrel 
kenik bé a kijárást. 

Ha a hagyma nagyon csípős, azír van, me aki ültette vót, fingott 
amég ültette.

Ha elveszett állatot vissza akarsz kapni, vagy azt akarod, hogy valaki 
hozzád mennyen, píntek vagy kedd nap kiácsd a kíminybe: ez s ez addig 
se ne egyék, se ne igyék, se ne szarjék, se ne aluggyék, amég ide nem jön.

A búzára és aratásra vonatkozó babonák és népszokások között em-
líti a Szucságban 1901-ben gyűjtött babonát: Abból az ingből, amely-
ben valaki meghalt, egy darabot lehasítanak s boronáláskor a boronára 
kötik; akkor a veréb nem fogja majd a búzát kiverni. Mikor az aratóból 
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jönnek haza, ha valaki kebelébe két búzakalászt tesz, hazaérve, nézze 
meg, s ha ott találja, ahová tette, nem csúszott el, szereti az, akire gon-
dolt. Aki az aratásnál elmarad, azt mondják, hogy templomban maradt. 
Addig nem tud valaki jól aratni, amíg el nem vágja az ujját. 

(Erdély Népei, 1901)

Régebbi feljegyzés
„Jakab Ferenc szucsáki tanító (1890-tól 1911-ig tanított a faluban) 

egy iskolás fiú kezében szétszakított papírdarabkákat vett észre. Meg-
nézvén, kéziratos feljegyzésekre akadt. De a füzet, melynek roncsai 
a szeletkék, már végkép elkallódott, megsemmisült. A legszorgosabb 
utánjárással sem akadhatott nyomára. A megmentett papírrongyokat 
beküldte Versényi György dr-hoz, aki a következő érdekes babonákat 
betűzte ki a régi (50-60 éves) feljegyzésekből. 

1. Ha azt akarod, hogy elein eresszenek a méhek. A kast jártasd 
meg erős hangyákkal, mikor is be akarod fogni, h …zd meg elsőben, 
azután füstöld meg fenyőszurokkal. 

2. Hogy a raj el ne fusson. Mikor disznót ölsz, a sonkát tedd el, és 
tavasszal bocsásd rajta, el nem megyen.

3. Hogy a méheket el ne űzzék. Kend meg a kosárt mályvavízzel és 
soha el nem mehetnek.

4. Hogy semmi hideg ne ártson. Lenolajat csiánmaggal törd össze 
és avval kend testedet. 

5. Vérellen. Írd meg ezeket egy kis papirosra: Rubit X Ubit X gatba 
és azt valamiben egye meg; eláll. 

6. Fényességet ha akarsz csinálni. Szedj egy nehány Szent János 
bogarát. Tedd egy üvegbe, tölts vizet reá, tedd meleg ganéra. Négy na-
pig hadd álljon benne. Azután szedd ki és szúrd ki. Tisztán látsz nála.

7. Hogy a tehennek a tejét el ne vegyék. A szekérkenőből tégy egy 
csuporba, ahol a tehén fekszik és az ördögök oda nem mennek. 

8. Ha valakitől valamit akarsz kérni. Írd meg ezeket az igéket a jobb 
karodra: Egope vox adatott. És megadja. 

 9. Kígyómarás ellen. Idd vele a kőrisfának levelit a borban. 
10. Vér ellen. Nagy bürökmagot vevén igyad. 
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11. Fogfájásról. A losgyát gyökerével együtt törd meg jó borban.
12. Szemfájásról. A nyúltüdőt kösd a szemedre és ismét mosd az-

zal, ha gyógyulni kezd. 
13. Hogy senki semmit ne ártson. A farkasnak a szemit köntösöd 

aljában hordozzad. 
14. Hogy senki meg ne csaljon. A büdösbankának a szívét hordozd 

az erszényedben. 
15. Hogy meg ne foghassanak. A hollónak a szívét hordozd az 

övedben. 
16. Hogy semmit el ne felejts. A denevérnek szívét hordozd nálad. 
17. Akinek szívére nyilallás esik. Fejér borban kámfort, szarvas-

gombát, sáfránt, veresírat egyben kell elegyíteni, és hogy meghidegül-
jön, egy kevés ecetet is hozzá és egy kalánnyal. 

18. Torokfájásról. Méz, timsó, székfű, rózsavízpogácsa, nádméz; 
törd meg ezeket s temperáld; kenjed véle, meggyógyul. 

19. Gyomorfájás ellen. A kőrisfának haját aszald meg, törd meg és 
add meginnya, de megfőzd először fejér borban kenyérhaj alatt.

Egypárnak csak az eleje meg vége van meg. Hogy milyen terjedel-
me lehetett ezeknek a hasznos háziszerekről szóló feljegyzéseknek, 
mutatja az, hogy közleményeinkben az 1. számú babona a kéziratban 
a 166. számú. Nagy kár az efféléknek az elkallódása. De még sokat 
meg lehetne menteni egy kis figyelmes körültekintéssel, egy kis jóaka-
rattal. Ki tudja, hány ilyen feljegyzés lappanghat még egyes házakban, 
hol épen, hol csonkán?! Ne engedjük elpusztulni, mentsük meg a tu-
dománynak.” (1885, Versényi) 

A vakságra pedig a gyógyír Versényi György írásában így szól: 
„Szucságban van egy kút a Csepegő-oldalban. Nyaranta hajnalonként 
újhold alkalmával egy ezüstkígyót lehet belőle kijőni látni. Ha a vak 
akkor szemét megmossa, látását visszanyeri.” Az 1960-as években 
még élt a hiedelem, miszerint ha valaki a fehér kígyót megöli, rövide-
sen meghal. T. Jánosné P. Margitról mondták, hogy a házba bekerült 
fehér kígyónak levágta a fejét, és nemsokára meghalt. (Hari Etelka 
hallotta gyermekként a Medvés-torokban.)

(Ethnographia 1893/110.)
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Adalékok a gyermekekről szóló magyar néphithez

Hogy ne legyen gyermek…
Hogy fiú vagy lány legyen…
Terhes asszonynak nem jó kutyához rúgni, mert a gyermek szőrös 

lesz.
Viselős asszonynak nem szabad káromkodni vagy rosszat kívánni, 

mert a születendő gyermekre esik vissza.
Ha virág ér a hasához, folt lesz a gyermeken.
Összenőtt kettős gyümölcsöt nem tanácsos enni, mert kettős gyer-

mek lesz.
Ha a gyermek foggal vagy burokban születik, szerencsésnek tart-

ják.
Ha az újon szülöttet ócska ruhába öltöztetik, szegény lesz.
Ha a gyermek nyavalyatörős, a nevét el kell változtatni másra, vagy 

a ruhát eldobni, hogy ne találják meg a rossz szellemek.
Ha a gyermeket hideg leli, három holdújuláskor ki kell vinni az 

udvarra.
Kereszteletlen gyermeket nem szabad más házába vinni, a születés 

után 8-10 nappal tartják meg a lakomát.
Elviszik a gyermek vagy anya álmát, ha belép a házba, le kell ülni 

egy kicsit.
Igézés ellen, ha megigézték verős szeműek (az összenőtt szemöl-

dökűek), szenes vizet kell kilenc szál elégett gyufából készíteni, ebből 
itatni és a homlokára és a mellkas közepére keresztet írni a vízzel. 

Szucságban a gyermeket mamással ijesztik, ez zsákban viszi el: 
„megy a mamás, hol kap szállást: itt, itt, itt!”

Ezeknek a hiedelmeknek, babonáknak nagy részét még ma is isme-
rik Szucságban.
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Karácsonyi kántálás

Paradicsom Kűkertyibe
Aranyszűnyeg leterítve.
Azon van égy aranybőcső,
Abba fekszik a zúr Jézus,
Jobb kezibe aranyalma,
Bal kezibe aranyvessző.
Megzúditta aszt a vesszőt,
Zúg a mező, zeng az erdő.

(1888)

Két ballada

A két balladát Versényi Szucságon gyűjtötte. A Bátori Kalári a tö-
röknek eladott lányról szól. Addig egy töredékes változata volt ismert, 
mely Boriska címmel jelent meg a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. 
kötetében (1872. 148). A török hódoltság idejére emlékeztető ballada 
egy kolozsvári napilapban jelent meg (Ellenzék XXIV. 1903/66).

Bátori Kalári

– Bátori Kalári, kedves szép leányom,
Állj fel a kűpadra, nézz ki az ablakon,
Mit látsz lányom, mit látsz Törökország felé?
– Nem látok egyebet, három üveg hintót,
Három üveg hintót, kilenc arany zászlót.

– Bátori Kalári, kedves szép leányom,
Mit tűröm-tagadom, most meg kell vallanom,
Most utánad jőnek, talán el is visznek
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Nagy Törökországba; drága arany pénzért
Adtalak el téged.

– Bátori Ferencné, kedves édes anyám,
Hát nem volt tenéked egy darab kenyered?
Egy darab kenyered, egy-két ital vized?
Oda adál engem idegen földjére, idegen földjére,
Törökök kezére.

Ruháim, ruháim szegről lehulljatok,
Szegről lehulljatok, földön rothadjatok!
Lássa az ín anyám, hogy engem gyászoltok,
Hogy engem gyászoltok, s értem szomorkodtok, 
Értem szomorkodtok.

Virágim, virágim, tűbűl száradjatok,
Tűbűl száradjatok, földön rothadjatok!
Lássa az ín anyám, hogy engem gyászoltok,
Hogy engem gyászoltok, értem szomorkodtok,
Értem szomorkodtok.

Bátori Kalári keservesen síra,
Hogy eladá ütet az ő édes anyja.
Ráborula szépen felvetett ágyára,
És nagy keservében szíve meghasada,
Szíve meghasada.

– Bátori Ferencné nyisd ki a kapudat!
Nyisd ki a kapudat, add ki szép lányodat.
– Várjál török, várjál, még ki nem nyithatom,
Az én szép lányomat még ki nem adhatom,
Még meg nem mosdatom.
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Hadd öltöztetném fel ünneplő ruhába,
Ünneplő ruhába, fekete mély gyászba,
Fekete mély gyászba, úgy vigyétek őtet,
Nagy Törökországba, császár udvarába,
Császár udvarába…

Mondd meg lányom, mondd meg, melyik úton mész el?
Hadd szántsam én azt fel aranyos ekével,
Hadd vessem én azt be szemenszedett gyönggyel,
Boronáljam is el sűrű könnyeimmel, 
Sűrű könnyeimmel...

Elment az én lányom ki Törökországba,
Visszaizent vissza, menjek el utána.
Nem menyek, nem menyek idegen országba,
Inkább felfogadom, holtig meggyászolom,
Délig feketébe, délután fehérbe,
Éjféltől reggelig tiszta rózsaszínbe,
Tiszta rózsaszínbe.

Versényi másik, szintén Szucságon gyűjtött balladája A pávás lány. 
Első változata kéziratból való (1789), ponyvanyomtatványok révén is 
terjedt. Részlete Szigligeti Ede színművében, a Cigányban is előfordul. 
Az elcsábított lányról szóló Versényi által gyűjtött ballada a legszebb 
variánsok közé tartozik. 

Versényi mindkét balladáját Kertész Miklósné Rozsnyai Ilkától 
jegyezte le. „Elhalt öreg nénjétől, Lázár Györgynétől tanulta. Tudja 
nemcsak szavát, de nótáját is. Vikár Béla, ha erre jár majd a fonográf-
jával, felveheti.” 

Ma, 2022-ben is énekli Nagy Istvánné Hari Mariska (1952. 02. 28.), 
Szucság, 147 sz. alatt lakik. Dédanyjától, Bán Árpádné Cserei Máriától 
(1878–1973) tanulta. Ma, tudomása szerint nem tudja rajta kívül senki 
(a húga, Etelka valamennyire).
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Cserei Mária kései leszármazottja az első szucsági tanítónak, Tserei 
Márton de Apátzának, aki 1777-től 1820-ig, haláláig tanított a faluban. 
Rokona volt Apáczai Csere Jánosnak. Mária nővére, Cserei Zsuzsa 
Rozsnyai Balázshoz ment feleségül. Kertész Miklósné Rozsnyai Ilka, 
akitől Versényi gyűjtötte a balladákat, lehetett akár közeli családtag is.

A pávás lány

Egy szép szűz az hegyek között,
Egyedül csak pávát őrzött.
Jöttek hozzá jövevények,
Három ifjú, szép legények.

– Te szép szűz, mi arra kérünk,
Az erdőre jöjj ki vélünk.
– Ha véletek utom lészen,
Az pávámat hová tészem?

– Az pávádat hajtsd forrásra,
Mert azt nem bízhatod másra.
– Ha az pávám eltévedne,
Az én szívem megrepedne!

Elindulának ők négyen,
Kiérének az erdőre,
S a szűz hogy elfáradt, ledült.
És mély álomba bémerült.

A legények mikor látták,
Hogy aludnék, megvizsgálták,
Csókot adtak ajakára,
Szíve vigasztalására.
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Elmenének a legények,
S a szép szűz is felébrede,
Látá magát a pusztába,
Sír és így szól önmagába:

– Isten, Isten, ki lakozol,
Az ki mi reánk vigyázol,
Verd meg őket ostoriddal,
Mennybűl hulló tűzlángoddal.
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MEGJELENT ÍRÁSAI

Az irodalomtörténet Versényi Györgyöt íróként, költőként, esz-
tétaként tartja számon, bár folklorisztikai munkássága lényegesen je-
lentősebb, a folklórkutatás történetében pedig különösen kiemelkedő. 
Írt verseket, elemzéseket, kritikákat. Tanított Lőcsén, Körmöcbányán, 
majd Kolozsvárott. Magyar egyesületet alapított, könyvtárat, jóté-
konysági társulatot.

Sorra jelentek meg verseskötetei. Rendszeresen írt lapokban. 
Munkássága szerteágazó, írásait – a teljesség igénye nélkül – az 

alábbiakban soroljuk fel.

Tanulmányok, értekezések

Az aesthetika hazánkban (bölcsészdoktori értekezés)           1874
Kisfaludy Károly 1878
Beszédek 1880
A bányavidéki néphagyományok gyűjtéséről 

(Elmondatott a körmöcbányai Magyar Egyesület 
1880. március 28-án tartott estélyén Petőfi Selmecen 1881

Adalékok Czakó Zsigmond életéhez 1882
Széptani kritika az első magyar hírlapban 1883
Egy érdekes eltűnés (Kabós Ferencről)   1888
Poétika: a költői műfajok elmélete megfelelő olvasmányokkal 1890
A hűséges szolga (elbeszélés a régi történetből) 1892
Bodor Lajos  1894
Medgyes Lajos élete 1895
Hory Farkas  1896
Berzsenyi ódái 1897
Újfalvy Krisztina 1897
Erzsébet királyné emlékezete 1898
Malom Lujza 1898
Debreczeni Márton emlékezete 1899
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Vörösmarty Kolozsvárt 1900
Szerencsefia (apró elbeszélések) 1900 
Szentmártoni Bodó János 1902
Kolosi Török István 1902
Indali Gyula emlékezete 1903
Jókai emlékezete 1904
Új templom (a szászsebesi ev. ref. templom felszentelése

alkalmából) 1904
Harminc év 1904
Jubiláris gondolatok 1905
Gyermekkori emlékek 1905
Kriza János emlékezete 1905
Életképi elemek Csokonai költészetében 1905
Otthon és idegenben. Elbeszélések az ifjúság számára 1908
Erdélyi János emlékezete 1914
Tompa népies költészetéről   1917

Versek
Havasi Rózsák: lyrai cyklus 1877
Képes könyv (humorisztikus költemények) 1880
Költemények 1888
Újabb költemények 1890
Gyopáros 1892
Klára 1893
Kis pokol 1896
Zöldike 1890
Száll az ének 1899
Apró elbeszélések 1900

Tetemrehívás (operaszöveg) 1900
(Arany János balladája után írta, zenéjét Farkas Ödön szerezte. 
Bemutatták a magyar Királyi Operaházban október 5-én.)
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Folklorisztikai gyűjtései és dolgozatai

A bányavidéki néphagyományok gyűjtéséről 1880
Mennyegzői babonás szokások az észteknél 1881
Úrvacsorai babonás szokások az észteknél 1881
Karácsony- és szilveszteresti babonák 1881
Nagyheti babonák 1882
Lakodalmi babonás szokások 1882
A fecske népünknél 1882
Babonás szokások az észt keresztelőkön 1882
Az észt népdalokról 1882
Szent Iván-est a Felvidéken 1883
Felvidéki néphagyományok 1883
Húshagyó kedd a Felvidéken 1883
A bányarémről (bányászhiedelmek Körmöcbányán)  1890
Körmöcvidéki gyermekversikék és mondókák 1892
Székely balladák 1892
Babonás napok 1891
Ének a szép Szabináról 1893
Adalékok a gyermekekről való magyar néphithez 1894
A néphagyományok gyűjtéséről 1894
Mátkatál 1894
A keresztcsőr 1885
Felvidéki népmondák 1895
Az álomfejtésről 1895
Húsvéti szokások 1900
Kolozsvárvidéki népdalok 1901
Erdélyi népmondák 1901
Betlehemes játékok 1901
Népies rigmusok 1902
Nyári Lőrinc és Bars vezérek históriája é. n.
Két népballada (Bátori Kalári, A pávás lány) 1903
Kolozsvár és Kolozsmegye néphagyományairól 1906
XVIII. századi orvosi tanácsok 1910
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Egy XVIII. századi kéziratos daloskönyv 1912
Szíveket újító bokréta: XVIII. évszázadbeli dalgyűjtemény  1914
Oláh gyermekversikék és mondókák 1916

FELHASZNÁLT IRODALOM

BÁ – Berde Áron: Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai 
s ezek béfolyása a növényekre és állatokra. 1847

BÁ – Berde Áron: Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jóllétre jusson? 
1859

BB – Berde Béla: A Kolozs megyei Szucság története. Budapest, 1914
BL – Versényi György: Bodor Lajos, Erdélyi Múzeum XI. kötet, VII. 

füzet, 1894
CsE – Csetri Elek: Kelemen Benjamin, a haladó gazda. Kelemen La-

jos emlékkönyve. Bukarest, 1957
CsI – Család és Iskola, XXI. évfolyam 19. sz. 1895. december 1.
EM – Erdélyi Múzeum XVIII. kötet, V. füzet, 1901
GE – Szőcsné Gazda Enikő: Maradok holtig hív testvéred. A Zathu-

reczkyek családi levelezése. 1850–1884. Sepsiszentgyörgy, 2021
GGy – Gaal György: Berde Áron útja a természettudományoktól a 

közgazdászatig. Erdélyi Tudományos Füzetek, Kolozsvár, 1993
GyJ – Gyöngyössi János: Magyar versek, Pest, 1803
JD – Dan-Ionuţ Julean, Dana Julean: Recomponând fragmente. O 

microistorie a familiei Korda de Borosjenő în context. Elektroni-
kus könyv. Kolozsvár, 2022

JE – Jakab Elek: Kelemen Benő élete és jelleme. Budapest, 1883 
KA – Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kapcsolatrendszere. 

Doktori disszertáció, Budapest, 2017
KÉ – Kabós Éva: Volt egyszer egy kút. Visszaemlékezések. Csíksze-

reda, 1997
KF – Az elfelejtett. Kabós Ferenc naplója 1834 (Előszó és jegyzetek: 

Antal Szép Ildikó) Kolozsvár, 2017
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MM – Merényi-Metzger Gábor: Wesselényi Miklós törvénytelen gyer-
mekei. Valóság, 2016/9.

Sz700 – Antalné Szép Ildikó – Bán Mária: Szucság hét évszázada. 
Kolozsvár, 2007

UZ – Ujváry Zoltán: Magyar folklórtörténet I. Debrecen, 2007
VA – Versényi Anna: Elejtett példányok.  Debrecen, 2018.  Elektro-

nikus könyv
VGY – Felszeghy Dezső: Versényi György. Erdélyi Lapok 1911. VIII. 1.
VGyB – Versényi György: Bányák, bányászok, hagyományok. Válo-

gatott tanulmányok és költemények. Rudabánya, 2011 (Összeállí-
totta, a bevezetést és a kísérőtanulmányt írta: Hála József. Előszó: 
Paládi-Kovács Attila)

VK - Versényi Klára: Dr. Versényi György élete és költészete (egyete-
mi szakdolgozat) 1921
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FÜGGELÉK

Dokumentumok
Gyászjelentések, levelek
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Az 1868-as Tordai Zsinat alkalmával Kelemen Benjámin által 
Szucságon tartott ebéden jelenlévők névsora:

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény
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Leövey Klára levelei

Leövey Klára tanítónő volt a Teleki Blanka Lánynevelő Intézetében 
(Vasvári Pállal együtt). A forradalmárok rejtegetése és segítése miatt 
1851-ben mindkettőjüket letartóztatták. Klára 1856-ban, Teleki 
Blanka egy évvel később szabadult Kufsteinből. Teleki Blanka halála 
után 1865-től Kendilónán tanítja a Teleki Miksa gróf  gyermekeit. 
Innen írta levelét Kelemen Benjaminhoz. (Leövey Klárát tartják az 
első újságírónőnek.)

Egy fiatalember jelentkezett, aki magát Teleki Blanka és Wesselényi 
Miklós gyermekének vallotta. A per végére bebizonyosodott, hogy 
hazugság az állítása. Erre a perre készül Leövey Klára és Kelemen 
Benjamin, mint Wesselényi Miklós érdekeinek a képviselője. (Kelemen 
Fond.) Leövey levele:

„Kendi-Lónán, december 28-án 1873.
Tisztelt Kelemen úr!
Az említett levelet bizalmas felhívása következtében küldöm. 

Jelenleg csak másolatban, hanem szükség esetén az eredetivel is 
szolgálok. Azt hiszem egyelőre ez is megteendi a szolgálatot.  

Ami a tárgyalásra való menést illeti, nagyon fogok örvendeni, ha azt 
egyszerre tehetem meg Kelemen úrral. Csak arra kérem, legyen szíves 
tudatni, hogy hol találkozunk. Ha a kolozsvári vaspályával történend az 
utazás, akkor ott lehet a találkozás, ha pedig talán másfele akarna utaz... 
Hogy ki léphetne fel a család tagjai közül a Teleki Blanka grófnő fényes 
nevének védelmezésére, azt meg nem mondhatnám, mivel senki sincs 
itt most a családból, kivéve a három apró gyermeket, akik velem vannak. 
Teleki Emma grófnő, De Gerandoné, Blanka testvére, jelenleg Pesten 
van, Miksa grófné is Pesten van... Így tehát csak annyit mondhatok, 
hogy én bizonyosan fellépek, miként azt a nagyváradi törvényszék 
elnökének be is jelentém. Mégpedig fellépek úgy, hogy ha a család nem 
is pótolja költségemet. Megteszem azt a magam szegény erszényére 
is. Erkölcsi kötelességemnek tartom, az áldott emlékű Blanka grófnő 
mellett kimondani az igazságot, s meghazudtolni a rágalmakat, melyek 
reá mondatnak… mivel nem tudom véleményeiket. Mindenki irtózik az 



129

ilyen bűnvádi perben fellépni, roppant nagy ragaszkodásnak kell lenni 
az elhunyt emlékéhez, hogy ilyen bonyolódott csúnya ügyben fellépjen, 
mint ahogy tettem én is.

Magamat szíves figyelmébe ajánlva maradok különös tisztelettel
Lövei Klára
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...Nagyon örvendettem annak megtudására, hogy Szigeti úr a ke-
gyed veje. Gyakran emlegettük hálásan a grófnővel, mivel sok szíves-
séggel volt hozzánk, kufsteini szigorú fogságunkban. Kérem átadni 
Szigeti úrnak legszívesebb üdvözletemet, maradván kegyednek 

tisztelője 
Lövei Klára
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Kabós Kálmán levele Kossuth Lajoshoz
Nagy Ikland febr. 21-én 1891.

 Nagyon tisztelt Kormányzó úr
 Legalább is botsánatot kell kérnem, hogy minden bémutatás és 

személyes esmereten kívül, bátor vagyok jelen soraimmal alkalmatlan-
kodni, mit az alábbi ügy különös voltánál fogva reméllek is megnyer-
hetni töb alkalommal - u.m. a Párisi kiállítás alkalmával is személyesen 
volt szándékom tiszteletem tenni, de mindanyiszor akadályozva vol-
tam, ’s igy tartva, hogy az időből a magam részéről is kifogyva leszek, 
alkalmatlankodom jelen soraimmal...

Nagybátyám nejétől Báró Kemény Esztertől hallottam volt... a 
Posonyi országgyúlés alatt Kabós Ferencz eltünve lett, … igy a mai 
napig nem tudom mi történhetett vele, mert holtteste soha nem lett 
megtalálva.- hanem gyanú volt és van, hogy mint magas szellemü és na-
gyon szabadelvű egyéniséget, ki éjjelenként a Kolozsvári Református 
auditoriumba is beszédet tartot az ifjuságnak, mint az akkori kormány 
politikájára veszélyes egyént, a politika  eltüntette megsemmisitette.

Kabós Ferencnek testvérei Mihály, az atyám, Dániel, Károlina, 
özv. Korda Györgyné – már mind néhaiak –, amíg éltek annyira fájlal-
ták testvérek elvesztését, hogy egész életben egyik családban is soha 
megujitva  a fájdalom nem lett, igy emlités soha nem lehetett – engem 
pedig a tudni vágy anyira gyötör, hogy annak birása nélkül nem akarok 
meghalni, de már a valót nints senkitől kitől megkérdezni.

Végül megjegyezni kivánom, Szutság nevü községbeli mester, hol 
Kabós Ferencnek birtoka volt, és azon mester az udvar megbizotja volt 
és sok javával élt, haldokló óráiban bévallotta, hogy az akkori kormány-
tól meg volt bízva, Kabós Ferencről hetenként tudósitást küldeni egy 
héti 1 Ft dijért, de ő lelkére mongya soha semmi roszat nem küldött.

 Ujbol is botsánatját kérem hogy alkalmatlankodtam, de az előttem 
igen nevezetes ügyben senki sem levén ki bármi kis felvilágositást te-
gyen, ez okból reméllem nem is fogja megtagadni, mit a legmélyebb 
őszinte tisztelettel megköszönve maradtam és vagyok mindörökre

a legkiválobb tisztelője
Kabós Kálmán
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Kossuth Lajos levele Kabós Kálmánnak

Turin, Via dei Mille Marczius 10., 1891

Nagyon sajnálom, hogy azon ügyben, mely febr. 24-kei becses 
levelének tárgyát képezi, Önnek semmi nemű felvilágosítással nem 
szolgálhatok.

A Kabós név mint egyik előkelő erdélyi család neve nem ismeret-
len előttem, de arra teljességgel nem emlékszem, hogy ezen család va-
lamely tagjával szerencsém volt volna személyes érintkezésben lenni. 
Több mint egy fél évszázad  múlt el azon  idő óta, amelyre az Ön be-
cses levele vonatkozik, s nekem e fél század alatt annyi s oly rendkívül 
viszontagságos tengerárja zúgott el vállaim felett, miként bizony nem 
csoda, hogy ez ár hullámjai elmosták ősz fejemből nevek, személyek s 
ötven év előtti futólagos magánviszonyok emlékezését.

Nem emlékeszem, hogy az Önt annyira s oly méltán érdeklő rejté-
lyesen tragikus eseménynek csak hírét is hallottam volna valaha.

És nem emlékszem, hogy Kabós Ferencet valaha ismertem volna.
Az emlékezés nem függ az akarattól. Egyik átka a sorsnak, hogy 

az ember soknak nem tud emlékezetétől megszabadulni, amit el nem 
felejthetni kár, és sokat felejt, amire emlékezni szeretne.

Sajnálom, de nem szolgálhatok

Kossuth

Kabós Kálmán úrnak Nagy Iklandon
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Wersényi Károly levele:
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Fileki Sándor sírfelirata

TEKINTETES, NEMES SZÚTSÁKI 
FILEKI SÁNDOR ÚRNAK,

Sir-halmán emeltetett Nagy Kőre, maga Udvara
felett lévő Szőlős-Dombnak tetején, Szútsákban.
Írtam Tekintetes Vejeinek kérésekre illyen forma
Versekben, 1801-ben.
NEMZETI Földéből, nagy erőss Élő-fa tövéből,
Egy Tzedrus, (FILEKI SÁNDOR ez) itt döle-ki:
Attya’ Nevét bíró, Szútsákrol bírtokot író;
Détsei Vérből vett Annya, ’Su’sánna Nevet.
Folyt-el Ezer, Hét-száz Harmintz-ötig, a’ mikor ez Ház,
Pólát e’ született Magnak ölébe vetett.
Sírja felett hantját ki-nyomod, jeles érdeme fontját,
Nagy piatzon esmérd, keskeny araszra ne mérd.
Élete mig pályát futa, mind szolgálta Hazáját
Rendeiben kötözött tiszt-viselési között.
Volt Protocollumban Jegyző; de kit érdeme nyomban
Majd pennát viselő Tisztnek-is ültet elő.
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Ezt közel Ispányság követé: Kolos erre bizonyság,
Mellynek emelte saját válla Megyeje’ baját. (a)
Ettől-is el-válván, Districtusi Tábla fel-állván,
Széket ülő nevezet itt foga vélle kezet. (b)
Változik e’ Szék-is; deKolos,sőtTordavidék-is
Újra tanáts mellé ülteté Tagnak elé. (c)
Mellybe maradtt holtig. Haza tudja Szamostól az Oltig
Hogy, ha mit észszel mért, abba tanáttsa mit ért.
Mélly vize folyt lassan, de mosott folyamatja magassan
Partokat: Itt az erő volt tapogatva merő.
Még napokat vélvén, ösi fénnyét délre nevelvén,
Élete’ Párja, GERÉB JULIA hal-meg elébb.
Kit maga rendének díszére, Geréb Elekének
Sáfártol maradott Sára szüléssel adott.
Folyt-le Kilentzven-négy, Ezer-is Hétszázzal elől mégy,
Akkor ez angyali kép mennyei karba ki-lép.
Szűlt vala harmintz nyár’ folytára feles Magot e’ Pár;
Kettő napja körül még futamásba kerűl.
Bírja POLIKSZÉNÁt SÁNDOR, (kibe nézzed Athénát.)
ESTER szíve’ felét osztja MIHÁLYnak, ölét:
Páros Birtokosok ketten, két ifju KABÓSok;
Lett Vérségi Nemek párosodási remek.
Tízentől mérvén Nyoltz-Századot: Ott-is el-érvén
Tíz Jegyet, a’ vég nap már küszöbére ki-kap.
Hol ki-futott pályát SÁNDOR, ’s követé maga Párját:
A’ kiket egy ki-nyitott sir ide bé-borított.

(a) nemes Kolos vármegyében protocollata, notárius, azután Vicze-
Ispán
(b) az akkori Districtuális Táblának adsessora
(c) a Kolos és Torda vármegyei Itélő Gyüléseken Tábla-Bíró

Forrás
https://deba.unideb.hu/deba/gyongyossi/kotet_1802_1803.php
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„Visszatérve ifjabb szutsáki Fileki Sándorra, kinek monumentális 
sírköve azon kor híres költőjének, Gyöngyössinek reávésett sírversé-
vel ma is telke felett, a hegytetőn díszlik, meg kell állnom e pontnál. 
Ugyanis egy oly férfiúról van szó, ki nagy műveltségénél és fényes te-
hetségénél fogva nemcsak családjának és megyéjének, de az országnak 
dísze volt. Már fiatal korában a közéletben foglalt helyet és megyéjé-
nek, mint főjegyzője, több rendbeli alispánja és követe szerepel, de 
megörökítette nevét az 1790-91-iki budai és pozsonyi országgyűlése-
ken, ahol mint követ és az országgyűlés jegyzője a II. Lipót féle híres 
alkotmánytörvényeket megfogalmazta.” (BB)

Született 1735-ben, meghalt 1800-ban, és vele az ősi szutsáki Fileki 
család kihalt.
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Szép Károly verse: 
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Versényi gyermekei és a György nevű utódok

Elemér (1877–1956), Márta, Boriska (1880–1956) tanítónő lett, 
Zsolt (1881–) törvényszéki tanácselnök volt Győrben, Eszter (1883–
1973), Tibor (1885–) huszárszázados, sokat segített az Erdélyből átjött 
rokonoknak, húgainak, Klárának és Piroskának. „Én minden módon 
rendelkezésetekre állok, s akkor leszek boldog, ha őszintén megírjá-
tok, hogy mit csináljak az érdeketekben” – írja 1921-ben. (Fia, Tibor a 
Ludovikán végzett, orosz fogság után, németellenes szervezkedés mi-
att Mathausenbe került. Innen hazajött, de 1956-ban sorozatlövésben 
halt meg.) Piroska (1899–1975) visszament Kolozsvárra, banktisztvi-
selő lett. Klára (1895–1994) Budapesten egyetemet végzett, doktorált. 
„Dr. Versényi Klára, Klára néni nem ment férjhez. A kereskedelmi 
középiskola igazgatója, magyar–történelem szakos tanár volt. Iratait 
megörökölve, Izraelben feladott áldásokat találtam minden addigi év 
karácsonyáról. Halála után is érkeztek. A kereskedelmi iskolába sok 
zsidó lány járt, akit tudott, megmentett a háború alatt. A sárga csilla-
got feltenni az iskolájában nem engedte. Az áldásokat a túlélőktől kap-
ta. Klára néni diplomamunkáját saját apja munkásságáról írta. Azóta 
sem dolgozta fel senki, pedig színes és értékes anyag” – írja Versényi 
Anna. (VA 159.) Klára néni (aki 99 évet élt) őrizte meg a családi ira-
tokat, festményeket, és unokahúgának, Versényi Annának adta át, aki 
Debrecenben él.

György (2) (1887–1956) Kolozsvár szabad királyi város számvevő-
ségén, mint osztályvezető dolgozott. Mint hivatalnoknak, esküt kellett 
volna tennie a román kormánynak. 1919. november 4-én az eskütétel 
megtagadása miatt kiutasították. Utazásuk két hétig tartott a teherva-
gonban, melyben egy vaskályha pislákolt – írja Versényi Anna. (VA 
122.) Sportolt, díjakat kapott szertornából, vívásból. Fényképezett, dí-
jakat kapott: 1932-ben Kodak tiszteletdíjat, 1934-ben a Magyar–Oszt-
rák Művészeti Fényképkiállításon elismerést. (VA 136.)

Fia, Dr. Wersényi György (3) (1908–1989) (aki visszaváltoztatta a 
nevét Wersényire) így emlékezik vissza: „A románok bevonulásával 
megkezdődött a bizonytalanság és a zűrzavar Kolozsváron. Édesapám 
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megpróbálta saját kis családját védeni. Éjjelente gyanús hangok, sőt 
lövöldözés is hallatszott. Először az udvarra szereltetett százas égőket, 
amiket belülről fel lehetett kapcsolni. A két fiú, Pista és Gyuri (3) a 
New York-szálló körül sétált, mert az antant-bizottság ott ülésezett. 
Nagy volt a tömeg, felmásztak a Mátyás-szoborra. A gyerekek nem 
akartak kimaradni semmiből. Aztán furcsa kopogást hallottak. Töb-
ben a földre vetették magukat. A lövések kiváltotta pánikban Pistát 
elsodorta a tömeg, de meglett estére.” (VA 122.) Dr. Wersényi György 
(3) jogász volt, az akkori minisztériumban (talán az agrárügyiben) dol-
gozott tanácsosként, és zenélt is mellékállásban, különböző pesti ko-
molyzenei zenekarokban, a vonósok között.

Dr. Wersényi György (4) (1942–2015) Győrben állatorvos volt, 
nyugdíjazása előtt a Győr megyei főállatorvos. Zenészként hegedűs 
volt, korábban pesti zenekarokban játszott. Versenyszerűen (beállós-
ként) kézilabdázott Győrben. Utána játékvezető volt, tagja a megyei 
kézilabda szövetségnek. Özvegye őrzi Versényi György mellszobrá-
nak a gipszváltozatát, melyet 1902-ben Szeszák Ferenc készített. 

Wersényi György dr. (5) (1975) villamosmérnök, informatikus, a 
Győri Széchenyi István Egyetem professzora. Két gyermeke van, Dá-
niel György (2011) és Léna (2018), felesége Mészáros Ágnes (1981).
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Képmelléklet

Versényi Elemér Versényi Borbála

Versényi Zsolt Versényi Eszter
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Versényi Tibor Versényi György (2)

Klárika és Piroska Versényi György (3)
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Dr. Wersényi György (4) Wersényi Eszter

Wersényi Gábor
Versényi György

(Szeszák Ferenc szobra, 1902)
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Kelemenné Bod Katalin

Kelemen Polixénia
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Berde Áron, Szarvady Karolina, Jenő és Béla 

A kalotaszegi bírók 1908. március 15-én
Dr. Koós Mihály miniszteri biztos (lent jobbról a harmadik)

Szép Károly szucsági bíró (lent balról a második)
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Fileki-címer Kabós-címer 
Magyargyerőmonostoron

Az I. katonai felmérés Szucság-térképe (18. sz. vége)



150



151

Köszönet

Köszönöm Versényi Annának az önzetlen segítségét, hogy meg-
osztotta a Versényi Györgyre és a Kabós–Korda–Wersényi-családra 
vonatkozó adatokat, lehetővé tette a család által 170 éven át megőr-
zött festményekről készült fotók megjelentetését és Wersényi György 
(5) dr-nak a családi adatokat, a Versényi György szobráról és festmé-
nyéről készített fotókat.

Kabós Lászlónak a könyv megjelenéséhez nyújtott nagylelkű támo-
gatását, a Kabós Kálmán- és Kossuth Lajos-, valamint a Kabós Éva-
leveleket, és a családra vonatkozó adatokat. Kabós László a szucsági 
Kabós Mihály ötödik, a templom felújító Kabós Ferenc nyolcadik ge-
nerációs leszármazottja. Szutsáki Ferencné Kabós Klára is a felmenői 
között van.

Gaal Györgynek a sok információt, az anyag jobbá tételére vonat-
kozó ajánlásait és azt, hogy bármikor fordulhattam hozzá segítségért.

Hála Józsefnek a Versényi György munkásságára  vonatkozó forrás-
anyagot, a gondos, szakszerű javításait, tanácsait és a könyvhöz írt előszót.

Julean Dan Ionuţnak és Dananak az értékes forrásanyagokat, a 
Korda családra, a falura vonatkozó adatokat, a sok technikai segítsé-
get és a fotókat.

A Marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárnak, Karácsony Szi-
dóniának, a Haszmann Pál Múzeumnak, Dimény-Haszmann Orso-
lyának, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjteménynek, Béres 
Muszka Ibolyának, hogy engedélyezték a kért anyagok díjmentes 
megjelentetését.

Bartha Lászlónak a Méhes-, Szétsi Seres- és a Sárkány-család fotóit, 
és Györffy János szucsági fotóit, Kelemen Benjamin leszármazott-
jainak, a Bod-, Kelemen-, Zathureczky család fotóit. Serdült Benke 
Évának, Becze Katinak, Bogdándi Zsoltnak a segítségét, tanácsát.

Legtöbbet köszönök Kiss József  társamnak. A rengeteg munkát és 
türelmet, jó ötleteket, amivel segítette a másfél évtized alatt összegyűj-
tött anyag rendezését, formába öntését. Külön köszönöm a könyv 
összeállítását.
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SZÍNES KÉPMELLÉKLET

Korda György Kordáné Kabós Karolina

 Ifj. Korda György Korda Anna



153

Dr. Versényi György Kelemen Polixénia
(Haszmann Pál Múzeum)

Kabós Ferenc és Szodorai Anna 
mennyezettáblája

Magyargyerőmonostoron (1748)

Szutsáki Ferenc címere  
Teleki-Bolyai Könyvtár  

Marosvásárhely Címergyűjtemény 
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