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Tisztelt ünneplő közönség! 

Ha az Érchegység magyarságára gondolok, akkor 

leginkább Gruzda János Hóolvadás című festménye jut 

eszembe, akinek sikamlós hókásától barna domboldalain a tél 

lényege, a hó már elpárolgott. Valahogy így vagyunk mi 

érchegységi magyarok is, mélyre rántott a talaj minket, apáink 

vérét, történelmi létünket mélyen a sárba taposva. Mit sem 

sejtve azonban a természet új tavaszt hirdetett meg. A patakok 

és fenyvesek buja zajában azonban nem észleljük a tavaszt. 

Mondjuk, ismételjük – ez nem a miénk, és főképp nem a miénk 

lesz. Ebben a nem remélt, és sokak számára eltemetett 

tavasznak mégis hírnökei vannak. Kevesen, de vannak. 

Elfelejtett emberek, akiket a nemzetemlékezet hóolvadása 

küldte a tudatalattiba keringeni. Időről-időre felbukannak, üde, 

friss, tápláló, Isten áldotta forrásként. Önfeledten lehajolunk, nagyot kortyolunk, és akkor 

kezdjük el érezni az elfelejtett hó, a régi tavaszok ízvilágát. Idegen, de mégis ismerős világ ez. 

Az Érchegység búvópatakainak magyar világa.  

Ismeritek a zalatnai születésű Nagyajtai Terézt (1879-1978), aki a Nemzet 

jelmeztervezőjeként Bánk bánt és Tamási műveit látta el jelmezzel? Hát Szentkirályi 

Zsigmond (1804-1870) zalatnai bányamérnököt, a modern magyar bányászattudomány 

nagynevű íróját? És Lámfalussy Sándor (1890-1975) volt zalatnai erdőmérnökre, vagy Knop 

Vencelre (1872-1941), a kőfaragó iskola tanárára emlékszik-e még valaki? A magyar 

tudomány régen elolvadt hófoltjai ők. Hozzájuk hasonlóan a már ismertebb Lukács Béla 

(1847-1901) miniszter, Ferenczi Sándor (1894-1945), a nagyszerű zalatnai lelkészfiú, a 

későbbi neves erdélyi régész, Gruzda János (1881-1953) a pap-festő hírt-nevet és erényt 

kovácsoltak az érchegységi magyarságnak. Búvópatakként törtek fel Párizsban, Pesten, 

Háromszéken és Kolozsváron jelezve a már akkor is szórvány Zalatna, hatalmas semmiből 

újjáteremtő szerepét. Hol vannak azonban ma, egykori hetilapjaink: Abrudbánya és vidéke? 

Hol van a Zalatnán 1838-ban alapított Magyar kaszinó és Olvasótársaság? Villonnal és 

Gruzdával együtt kérdezhetjük talán, „hol van a tavalyi hó”? Vannak szkeptikus válaszadók, 

akik némán, esetleg kiabálva, haragosan néznek az Égre, majd le a Földre, és ujjukkal a 

preszákai, verespataki, brádi és abrudi sírdombokra mutatnak. Itt ért véget a történelem! 

Vannak, akik ezzel – a magyarság bosszúfűtötte kíváncsiskodásával – érkeznek, sokszor 

csupán azért, hogy rácsodálkozzanak: „csoda, itt is élnek magyarok” felkiáltással.  

Valójában Zalatna sokat változott 1838 óta, de mi keveset. Mögötte van már az 1848-

as szörnyű október 23. nap. Mi sem jellemzőbb az emberi folytonosságra, mint az, hogy az 

1820-1823 között Zalatnán diákoskodó Kemény Zsigmond (1814-1875) történetírónk, épp a 
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gyulafehérvári fejedelmi kőkoporsók között gyötrődő bolyongásában kiáltotta világgá a 

szórvány, de egyben magyar tempót is: „vajmi sokat döcögünk, és mi keveset haladunk.”  

A felhőkarcolók globalizálódó világában talán kevés az, amit Legendi Margit, 

Zalatnán megvalósított, de nekünk, a még mindig olvadófélben levőknek, új tavasz ígérete. 

Parókiát javítani, emlékművet állítani, látás nélkül templomba járni és így pénzt szerezni a 

gyötrődő népének? Fénykép-, 

festménykiállításokat és költői 

délutánokat szervezni? Új tavaszi 

búvópatak ígérete ez testvéreim, amit 

Isten kegyelméből az ompolygyepüi 

sírok alól fakasztott az Érchegység 

nekünk. A pompázó színek világa, 

amely példakép a ma már globálisan 

szürkülő társadalmunkban. A hit és 

kegyelem példája, amely mindenfajta 

lemondást, visszaszámlálást és 

elcsüggedést hátrahagy. A nálunk 

jobban látó, és jobban érző zalatnai 

presbiterasszonyunk ő, aki a „kevés haladás” lélekemelő és kálvini makacs de kitartó 

nekirugaszkodás végvári bajnoka.  

Lássuk életrajzi adatait. 

Neve: Legendi Margit, amely 

leánykori neve is. Férje vette fel a 

nevét. 1941 aug. 13-án született 

Zalatnán református szülőktől. 

Édesapja, Legendi András 1968-ig 

református gondnok, édesanyja 

Legendi Andrásné, szül Negrini 

Margit. Három gyermekes családban 

nőtt fel, testvérei Sepsi Legendi 

Erzsébet Nagybányán él, Legendi 

András Giurgiun él. 1953-ban 

keresztelte Gruzda János lelkész-

festőművész. Tanulmányai: 1-4 és 5-

7 osztályos magyar általános iskola Zalatnán, 8-11 az akkor létesült zalatnai Gimnáziumban; 

1961-1964 között rajztanári szak- Kolozsváron a Pedagógiai Intézetben, IP3 majd 1978-1982 

között Bukarest, Nicolae Grigorescu Művészeti Egyetem, rajz szak. Eközben végig zalatnai 

rajztanár az ottani iskolákban. 1975-ben házasságot kötött Legendi Géza csíkbánfalvi 

festőművésszel. 1976-ban született történész-művészettörténész fiuk Legendi Levente. A 

református. gyülekezet presbiterének Legendi Gézának hűséges társa, presbiterasszonyként a 

gyülekezeti alkalmak, templomrenoválások, parókiarenoválás, irodalmi és művészeti 

alkalmak hűséges támogatója és egyházának fáradhatatlan gondviselője is. 7 éve nem lát, de 

Zalatna főtere a református templommal 
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annak ellenére templomlátogatása és a parókiarenoválásra fordított hallatlan energiája a 

szórványmagyar nagyasszonyok sorába emelik a nevét. Íme néhány nevéhez is fűzhető 

esemény: 

1993-ben Szegedi Lászlóval, Gruzda János emlékünnep 

1996-ban a városi nőszövetség elnöknője, kapcsolatok Norvégiával, 

1997-ben a Bod Péter konferencia szervezője, 

2002-ben Lukács Béla emlékműemelés, festménykiállítás, 

2005-ben költői est és fotókiállítás, 

2008. október 4-én annak adjuk jelét, 

hogy a búvópatakok – még ha el is vannak rejtve 

– nem titkolhatják azt, hogy magasba törnek. 

Lehet a történelem, ránk is majd szürke, 

átláthatatlan leplet borít, de Kővári László 

(1819-1907) történészünk zalatnai érzése, az a 

„kedélyesen egyszerű szívesség” végigkíséri 

Legendi Margit és a református magyar 

művelődés zalatnai útját. Ebben szeretet van, 

Istenhez való hűség van, ott lelkipásztornak 

terített asztal, családjának mosoly, templomának 

anyagiak és egy nehezen jelenbe 

visszarángatható kép: az egykori magyar Zalatna 

érzése. Mindezt Istennek, a gyülekezetnek, 

Legendi Margit testvérünknek és férjének 

Gézának – aki mellette hűségesen részt vesz 

ebből a küzdelemből – szívből köszönjük. 

Dr. Gudor Botond magyarigeni lelkész 
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