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Málnási Ferenc 
 

„A mérai csorgóvíz, / Olyan édes, mint a méz. / 
Aki aztat megissza, / Vágyik a szíve vissza…” 

 

Ez a népdal cseng a fülembe, amikor újra kezembe veszem Tóth Ildikó: 
Méráról csak álmodom (Kolozsvár, 2013, Ághegy Könyvek) című könyvét, melyre 
a Brassai Sámuel Gimnázium hajdani diákjainak 55. évi érettségi találkozóján 
figyeltem föl, vásároltam meg. Ezt a dalt énekeltük mérai diákjaimmal, amikor a 
Mérai Általános Iskolában helyettesítettem magyar szakos kollegámat. Én is 
Kolozsvárról indultam, a Szamos-partról, de aztán a Fekete-Körös melletti 
Gyantán kezdtem pályámat, onnan a Sebes-Körös mellé, Révre kerültem, majd 
vissza Kolozsvárra. Tóth Ildikó Kalotaszegről, Méráról került még messzebbre, 
a számomra idegen Sölvesborgba, a messzi Svédországba, amelynek egykori 
királya, ha  nem is Mérában, de Erdélyben is megpihent egyszer. 

Nos ezért is érzem úgy, hogy ismertetnem kell hajdani iskolatársam köny-
vét. Azért is, mert a Múltba néző és az Ajtó, ablak nyitva van 2007-ben és 2011-
ben kiadott könyveit, emlékeinek tárházát a Magyar Elektronikus Könyvtárban 
már olvastam. Azt is szeretném, ha volt diákjaim, a Brassaiba járó és természe-
tesen a mérai iskolások is belelapoznának, és az emlékek olvasása nyomán tollat 
ragadnának, a számítógép – a hajdani palatábla modern változata –, a táblagép 
elé ülve elmesélnék saját sorsukat.   

Tóth Ildikó is ezt tette. Könyvének első fejezetében kilenc generációt lépett 
vissza az időben, s vállalkozott, hogy felmenői, akik génjeikben hordozták a 
tanítás szeretetét, a Tamások életét megörökítse. A Kalotaszeg kedves (a szerző 
szerint legszebb) faluja Méra, itt élt és tanított ükapja, dédapja, nagyapja, nagy-
nénje és kevés ideig édesanyja is. A hálás unoka egy 1858-as évre emlékező írást 
idéz a kántortanítókról: „…ők a falu nemzeti, vallásos, erkölcsi, értelmi és szel-
lemi fejlesztésének első tényezői. Sokoldalú és fontos elhivatás!” És felemelő 
érzés, hogy szeretett rokonairól mondhatja el mindezt! Lássuk a mozaikokat: 
Kalotadámoson született az ükapa, Tamási Dániel (1806–1889), akinek elemis-
ta korában Visky Dániel református lelkész volt a lelki gondozója, irányítója. 
1778-ból öröklődött a református kántorok számára kiadott Halotti Énekek c. 
könyvecske. Borítófedelének hátoldaláról eltávolított bejegyzések maradványai 
sejtetik, hogy Dániel apja és nagyapja is kántortanítók voltak. Tamás Dániel 38 
éves koráig dolgozott Kalotadámoson, 1844-ben Mérába kapott tanítói és kán-
tori kinevezést, itt 45 évig szolgált, ő volt a mérai iskola utolsó felekezeti tanító-
ja. A tanításról 70 éves kora után mondott le, de kántorként haláláig, 1889-ig 
szolgált. Szabó Géza, egykori mérai református lelkipásztor szerint „Tamás 
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Dániel úgy is mint kántor, úgy is mint tanító kiváló volt. A még élő öreg tanít-
ványai a legnagyobb szeretettel emlékeznek meg róla, mint az öreg „Rect. 
Uram”-ról. Pedig közöttünk élő Ferenc fia is már a falunknak egyik legidősebb 
embere. Nála láttam az édesapjának egy énekeskönyvét: „Nótás Könyv anno 
die 21-ik feb. 1742, mely magába foglalja az orgonai fogások szerint kidolgozva 
a Dicséreteket és Zsoltárokat.” Ez a kalotadámosi korálkönyv (1838) annál is 
becsesebb, mert éppen egy évtizeddel előzte meg Szotyori Nagy Károly 1848-
ban napvilágot látott Énekhangzatos Könyv-ét. Ezt a könyvet mutatja be Tóth 
Ildikó, valamint Tamás Dániel hagyatékának másik gyöngyszemét, az 1778-ban, 
a debreceni Lettner József könyvkiadó által megjelentetett Halotti Énekek című 
könyvet, melynek első lapján: Tamás Dánielé 1860 – ref. kántor. 

Egy másik mozaik a Szépkenyerűszentmárton templomában található fel-
jegyzés, mely szerint 1744-ben, az utolsó tatár betöréskor a falu tanítója az ak-
kor 36 éves Tamás Ferencz volt, valószínűleg ő volt a déd- vagy nagyapja Ta-
más Dánielnek. A történelem során előfordult, hogy egy-egy község régi tanító-
jának rokonát hívták meg tanítónak, kántornak, így történhetett meg, hogy né-
hány emberöltő után, az 1700-as évek derekán ott szolgáló Tamás Ferenczet 
fia, a szintén Tamás Ferencz nevet viselő kántortanító követte a szolgálatban. 
43 éven át szolgálta az egyházat és iskoláját,  özvegyként került fiához Mérába, 
itt is alussza örök álmát. 

A 19. század végén, a 20. század elején a kalotaszegi Mérán már sok tanerős 
iskola állt.  Az 1728-ban felavatott iskolát 150 éven át a református egyház mű-
ködtette, de 1878-ban kénytelen volt átadni a községnek, és 1898-tól az állam 
vette át a terheket. Az utolsó mérai felekezeti tanító Tamás Dániel volt, az ál-
lami iskola első igazgatója pedig unokája, Tamás Gyula (1876–1953), akinek 
feljegyzései alapján írta meg Tóth Ildikó a vele történteket. Tamás Gyula igaz-
gató-tanító – született 1876. január 18-án Szépkenyerűszentmártonban – re-
formátus kántortanító lett Szilágybagoson 1897. szeptember hóban. Mérába 
1898. április 10-én ment, 1933-ig oktatott, majd 1934 őszén vált tényleges 
nyugdíjassá. Tamás Gyulával – a kántortanítóval – majdnem azonos időben 
került Mérába Szabó Géza református lelkipásztor, és mindketten szívügyük-
nek tekintették a falu felvirágoztatását. Az elemi iskola előbb öt-, majd hatosz-
tályos, koedukációs lett, a ma is álló iskola az ő idejében épült. A tanárok ellát-
ták a Mérához tartozó Andrásháza (Rădaia) diákjainak oktatását is, színjátszó 
kört szerveztek, több kalotaszegi, lelkes fiatallal előadták Szentimrei Jenő Csáki 
bíró lánya című színdarabját. Hangya Szövetkezetet alapítottak, az Erdélyi Gaz-
dasági Egyesület segítségével méhésztanfolyamot szervezett, elvei szerint a ta-
nítás elválaszthatatlan a neveléstől, nevelési elvei ma is követésre méltók. 
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Tamás Gyula felesége, a nagymama Sztojka Irma (1877–1958), valamint a 
Tamás gyerekek közül Tamás Emma (1902–1980) és férje, Máthé Sándor 
(1884–1943) lelkipásztor következnek a családi beszámoló lapjain. Varga Gyula 
mérai iskolaigazgató Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért című versével emlékezett 
hajdani tanító nénijére. Szabó Géza református lelkészről (1882–1960) és mérai 
szolgálati éveiről (1905–1951) olvashatunk, sok-sok fénykép társaságában. 

A könyv második része mi másról is szólhatna, mint a szerző és unokatest-
vérei gyermekkorának legszebb élményeiről, a nagyszülőkkel töltött szünidők-
ről, az otthoni környezetről, amelyre egyetlen jelzőt talált: „gyermekkorom 
tündérkertje”. 

Mindkét részen átvonul az érzelmi-hangulati telítettség, hiszen a nagyszülők 
házáról ír: „emlékszik még az onnan szétrajzó, az onnan ma is emberi meleg-
séggel táplálkozó, egykor boldogan zsivajgó gyermekekre, amely immár több 
mint félszázada álmodozik azokról a szép időkről…” 

A harmadik rész szakácskönyv, mérai ételreceptek gyűjteménye, pontosan 
153. 

Köszönjük Tóth Ildikónak, hogy előző könyvei mellé volt ereje megírni ezt 
a visszaemlékező kötetet is, és sajnálom, hogy „Méráról már csak álmodik, 
hogy ez a könyv egy marék otthoni föld, hazulról hozott támaszték a serdülő 
fácskáknak, virágfakasztó táplálék a termőre forduló fáknak, életet mentő tá-
masztógerenda a kidőlni készülő, korhadó, öreg törzseknek…” Méra, Kalota-
szeg, Kolozsvár, Erdély  megváltozott,  de ma is vár Mindnyájatokat! 

Dr. Málnási Ferenc, brassais öregdiák…. 
 
 


