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Hantz Lám Irén:
A VÁR ÁRNYÉKÁBAN
(Torockószentgyörgy) c.
könyvét ajánljuk mind-
azoknak, akik szeretik
Torockót. Akik jártak is
már ott, de jobban szeret-
nék megismerni. Ez a kis
formátumú zsebkönyv
(11x20 cm) hihetetlenül
sok, érdekes, színes infor-
mációt tartalmaz a község-
rõl. Így a vár, az unitárius
templom, kúriák, a híres
családok, a neves emberek
történetérõl. Pl. megtud-

hatjuk, hogy Brassai Sámuel nagyapja az
1700-as évek elején vándorolt ide be Brassóból.
Festett bútorokat készítõ asztalos volt.
Wellmessnek hívták. De miután nevét nehezen
tudták kiejteni, elkezdték Brassainak nevezni.
Így lett a család neve végül is Brassai.
1816–18-ban olyan éhínség volt, hogy a kolozsvá-
ri unitárius kollégiumban megszûnt az oktatás.
Sámuel hazament, és apja könyvtárát rendezte.
Kitanulta a geodéziát és szakavatott földmérõ
lett a környék útépítéseinél.

Az egykor híres Rudnyánszky kúriát, amely
sokáig az aranyosgyéresi szeszgyár üdülõje volt,
1998-ban sikerült megszereznie az unitárius egy-
háznak, ahol Koppándi Botond és Solymossy
Zsolt lelkészek unitárius gyermeküdülõt
alakítottak ki.

Torockónak is volt egy híres lelkésze, mint
Mészkõnek Balázs Ferenc. Gál Gyulának hív-
ták.1900 januárjában született Recsenyéden. A te-
ológián Balázs Ferenc évfolyamtársa volt.
1932-ben vette feleségül Péterffy Annát, a híres
kántortanító lányát. 1927-ben közmunkával fel-
építette a Brassai Mûvelõdési Házat. 1930-ban õ is
Tejbegyûjtõ és feldolgozószövetkezetet alapított. Õ
vezette a Hitel- és a Fogyasztási Szövetkezet gaz-
dasági ügyeit. Feleségével számtalan népszínmû-
vet taníttatott be a mûkedvelõ színjátszókkal,
amelyeket Aranyosszék több falvában is bemutat-
tak. Ezenkívül dalárdát mûködtettek. Egymást
váltották a szabó-varró tanfolyamok. Anya- és
Csecsemõvédõ Ligát mûködtettek, amivel 0-ra
csökkentették a csecsemõhalandóságot. Az
1940-es évek eleje, majd az 1950-es évek sok üldöz-
tetéssel jártak. 1963-ban a falu lelki gondozását
Bálint Sándor vette át. Felesége Papp Ella lett az
egyház kántora. Az õ idejében vettek új harangot.
Bevezették a villanyt. Felesége varrottas akciót in-
dított a templom feldíszítésére. Bálint Sándor ver-

selõs kedvû ember volt. Különösen híressé váltak
verses halotti búcsúztatói, amelyek közül egyet a
könyv is közread.

Szól még a könyv Vernes András híres festõ-
mûvészrõl, aki hamisítatlanul tudta visszaadni a
torockói táj hangulatát képein. Ezekbõl néhányat
színesben közöl a kötet. Valamint a falu népmû-
vészetérõl (a csipkeverésrõl, a varrottasokról és a
festett bútorokról).
A kötet Csonka Zoltánnénál kapható.
1021 Bp., Völgy u. 39/B.
TEL./FAX: 1-274-2366.
E-mail: zcsonka/a/axelero.hu
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TOROCKÓ ÚTIKALAUZ
Akik Torockóra, vagy

annak környékére akar-
nak utazni, azoknak úgy
érzem, hogy elengedhetet-
len segítõtársa lehet ez a
kis, 160 oldalas zseb-
könyv, amelyet Hantz
Lám Irén állított össze,
nagyon gyakorlatias
szempont szerint. Tartal-
mát tekintve, elõször
Torockó nevezetesebb tör-
ténelmi eseményeinek
idõrendi sorrendjét adja
meg. Majd népi építésze-
tének jellemvonásait mu-
tatja be. Aztán leírja,

hogy milyen sétákat tehetünk faluban és hol mi-
lyen nevezetességeket láthatunk? Külön neve-
zetesség itt is a temetõkert, sok érdekes sírfel-
irattal.

Leírja, hogy Torockón miért kel fel kétszer a
Nap. Bemutatja a helyi népszokásokat pl. a far-
sangtemetést. Aztán a Torockóval kapcsolatba
hozható nevezetes személyeket. Akik ott szület-
tek, jótékonykodtak, írtak, vagy festettek róla.
Aztán a környezõ sziklákat, a forrásokat, patako-
kat, az erdõ mezõ fáit, virágait. Majd a környék
turistaútvonalait az egyes nevezetességekhez. Pl.
a szolcsvai buvópatakhoz, Ordaskõhöz, a remetei
sziklaszoroshoz, a Pilis-tetõre, Inzel-völgybe,
Nyirmezõre, Székelykõre (1128 m), a Kõlyukhoz,
a szentgyörgyi Várhoz (740 m). A 160 oldalas kis
könyvecskét a Hasznos tudnivalók és a szálláshe-
lyek hosszú sorának bemutatása zárja.

Kapható: szintén Csonka Zoltánnénál,
a fenti címen.

Könyvjelzõ

Ezen a címen, új rovatot indítunk. Ebben rendszeresen olyan könyvekre
hívjuk fel a T. Olvasók figyelmét, amelyek sok érdekes unitárius

vonatkozást tartalmaznak.


