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z Európai Unió (EU) működésének egyik alapelve a szubszidiaritás, ami 
a szervezet döntéshozatali mechanizmusai szempontjából azt jelenti, 
hogy csak azokat a kérdéseket szabályozzák európai szinten, amelyek 
ezáltal hatékonyabban megoldhatóak, mintha a tagállamok külön-kü-
lön foglalkoznának velük. A kultúra nem tartozik ezek közé, a tagálla-

mok önállóan alakítják kulturális politikájukat, az EU csupán kiegészíti és támogat-
ja tevékenységüket. Ám ez nem jelenti azt, hogy Európa nem fordítana figyelmet a 
kulturális dimenzióra: a fő cél a közös kulturális örökség megőrzése és közkinccsé 
tétele. Ennek érdekében az európai intézmények különböző programokat indítanak, 
és finanszírozást nyújtanak a kulturális tevékenységek ösztönzésére, továbbá kuta-
tásokat és tagállamok közötti együttműködéseket támogatnak.

Az EU igyekszik ráirányítani a figyelmet az európai művészet jeles képviselőinek 
tevékenységére, ennek érdekében támogatja az irodalom, a zene, az építészet és a 
kulturális örökség területén alkotók elismerését. Ilyen elismerés az EU Kortárs Építé-
szeti Díja (Mies van der Rohe-díj), amely a legkreatívabb és leginnovatívabb építésze-
ket díjazza, vagy az EU Kulturális Öröksége Díj, azaz az Europa Nostra-díj, amelyet 
a változatos európai örökség megőrzésében és népszerűsítésében jeleskedő projektek 
megvalósítóinak ítélik oda évente. Ezt a díjat kapta meg 2012-ben a máréfalvi Kovács 
Piroska néni a székely kapuk megőrzése terén kifejtett, negyven éve tartó munkájá-
ért. A filmkészítőket a MEDIA-díj, a feltörekvő előadóművészeket a European Border 
Breakers-díj hivatott ösztönözni, a kortárs irodalom képviselőinek munkáját pedig 
az EU Irodalmi Díja ismeri el. Persze a legismertebb díj, amelyet a kultúrával össze-
függésben ítél oda az EU, az Európa Kulturális Fővárosa cím, az eddigi tapasztalatok 
alapján ez tartós hatást fejt ki az adott város társadalmi és kulturális életére. 

Az EU a 2014-2020-as költségvetési időszakra összevonta a korábbi Kultúra,  
MEDIA és MEDIA Mundus programokat, így jelenleg a Kreatív Európa program hiva-
tott támogatni az európai alkotótevékenységet. A program a hét év alatt 1,46 milli-
árd euróból gazdálkodik, feladatai között pedig – a gazdasági növekedés elősegítése, 
az új piacokhoz való hozzáférés mellett – az európai kulturális és nyelvi gazdagság, 
sokszínűség védelmezése és erősítése is szerepel. 

Amikor Románia csatlakozott az EU-hoz, nagyon kevés európai parlamenti 
kollégám tudott a Romániában élő magyarok sajátos helyzetéről. Bár ma is ren-
geteg még a tennivalónk ezen a téren, már sokkal jobb helyzetben vagyunk. A po-
litikai érdekérvényesítés ott kezdődik, hogy minél több döntéshozóval, szakem-
berrel, érdeklődővel megismertessük múltunkat és jelenünket, azokat a különleges 
körülményeket, amelyek meghatározzák Erdély és benne a magyarok helyzetét. 
Európai parlamenti munkám során különös hangsúlyt fektettem értékeink brüsz-
szeli és strasbourgi megismertetésére, ezt a tevékenységet természetesen a követ-
kező öt évben is folytatom. Meggyőződésem, hogy a politika eszközei és a politikus 
mozgástere kevésnek bizonyul ebben a tekintetben. A kultúra azonban nem ismer 
határokat, a művészetben – eszményi esetben – nincsenek államérdekek, az európai 
közvélemény akkor figyel fel ránk, ha színvonalas kulturális értékeinket az európai 
porondon is láthatóvá tesszük. Ebben segítheti az erdélyi alkotókat a Kreatív Európa 
program, de minden olyan egyéb lehetőség is, amely rendelkezésre áll a művészek, 
építészek, filmkészítők, irodalmárok előtt. 

Az európai földrész rendkívül sokszínű és változatos, az „egység a sokféleségben” 
mottó pedig kifejezi azt, amilyen Európát szeretnénk: mi egy szolidáris és a globális 
kérdésekben egységes, ám a tagállamok, régiók, nemzetek sokféleségét tiszteletben 
tartó közösséghez csatlakoztunk. Ebben a közösségben kell megtalálnunk helyünket, 
és ebben a közegben kell élnünk a kínálkozó lehetőségekkel, nemcsak a fejlesztési 
pénzek, a mezőgazdasági támogatások, hanem kulturális javaink megismertetése 
terén is.

Kreatív Európa – kreatív Erdély

A
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Interjú Kósa András Lászlóval, a Balassi Intézet bukaresti köz-
pontjának igazgatójával

Balassi Intézet bukaresti központja 
1992-ben nyitotta meg kapuit a román 
fővárosban Bukaresti Magyar Kultu-
rális Központ néven. Az intézmény az-
óta megszakítás nélkül működik, és 
az elmúlt huszonkét évben az egyik 
legjelentősebb találkozási ponttá nőt-
te ki magát Bukarestben, ahol megle-
hetősen színes és gazdag kulturális kí-
nálat verseng a közönség figyelméért. 
Az intézet közel tízezer kötetes könyv-
tárral bír, számos kulturális ren-
dezvényt szervez, de magyar nyelv-
kurzust is biztosít. 2009-ig a Batiştei 
utcában működött, azóta a Victoriei 
térhez közel lévő, 1911-ben épült, Gina 
Patrichi utcai villában kapott otthont. 
A Balassi Intézet bukaresti központját 

2012 őszétől Kósa András László vezeti, 
aki az igazgatói tisztség elnyerésekor 
a sport és a gasztronómia megjelení-
tését is kiemelt célként határozta meg 
programjában.

– Mi a rendeltetése a Balassi Intézet 
bukaresti központjának? Az általáno-
sak mellett melyek lennének a sajátos, 
újszerű célok?

– A Balassi Intézet az egyetemes és 
egységes magyar kultúrát terjeszti és 
népszerűsíti a nagyvilágban, e munka 
megvalósulása során természetesen 
vannak „területi” hangsúlyok is. Így a 
Bukaresti Magyar Intézet is a román 
társadalom kultúrabefogadó hozzáál-
lásának figyelembe vételére törekszik, 
s ennek megfelelően tevékenységünk-
ben a hagyományok mellett a moder-
nizáció is fontos szerepet kap. A cél 
viszont ugyanaz: a kultúrdiplomácia 
Magyarország presztízsét kívánja erő-
síteni, s ezt a törekvést a legkülönbö-
zőbb eszközökkel szolgáljuk. Ebben a 
tekintetben az elmúlt másfél évben 
igyekeztünk teljesen újszerű dolgokat 
is beemelni tevékenységünkbe. Ilyen-
nek nevezném Hermann Levente és 
Szász Sándor fiatal képzőművészek ki-
állítását egy nemzetközi reklámügy-
nökség bukaresti székházának a ga-
rázsában, amely nemcsak több ezres 
érdeklődő kört vonzott, de több műk-
ritikus – külföldről is – eljött a meg-
nyitóra, és elismerően szólt mind az 
alkotások kapcsán, mind a témához 
választott helyszínhez is. Szintén nem 
a klasszikus értelemben vett meg-
szokott kultúra-esemény volt az a ro-
mán–magyar futballtörténeti kiállítás, 
amelyet a budapesti Sportmúzeummal 
közösen valósítottunk meg, s amely 
az elmúlt nyolc évtized egymás ellen 
játszott közös válogatott labdarúgó 

Újszerű bukaresti magyar  
kultúrdiplomácia

A Balassi Intézet az 
egyetemes és egységes 

magyar kultúrát 
terjeszti és népszerűsíti 

a nagyvilágban.

A

Borbély Tamás

Magyaros ételek kóstolója a Balassi Intézet udvarán. Kósa András László és Liviu Mihaiu újságíró
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közösség

mérkőzéseire tekint vissza. A projekt 
azóta is folytatódik: egy, a labdarúgás 
történetének szemüvegén keresztül a 
huszadik századi román–magyar tör-
ténelem bemutatására törekvő közép-
iskolai curriculum kidolgozásával. Bár 
nem szeretem, de fogalmazhatok úgy 
is, hogy ebben a projektben „alternatív” 
történelemszemléleten dolgozunk. 

Mindezek mellett a hagyományos-
nak mondható események is teret 
kapnak. Az elmúlt közel egy évben 
Bukarestben megfordult az erdélyi 
táncházmozgalom minden fontos sze-
replője, a vajdaszentiványi Horváth 
Elek bácsi, a felcsíki Duduj Rozália, 
a Szászcsávási Banda Jámbor István 
Dumneuzeu-val és Csányi Sándor Cili-
ká-val, a fiatalabbak közül pedig a ma-
gyarpalatkai Codoba Florin és bandája, 
Varga István Kiscsipás és Toni Rudolf a 
kalotaszegiekkel. S a sort ősszel folytat-
juk. Előzményként pedig a méltán vi-
lághírű Muzsikás együttes adott nagy-
sikerű koncertet Bukarest legnagyobb 
előadótermében.

Irodalmi szalonjaink, könyvvásáro-
kon való részvételeink lehetőséget te-
remtenek a román közönség számára, 
hogy megismerkedjen a magyar szép-
irodalommal, ráadásul mindezt román 
nyelven olyan irodalmi együttműködé-
seket alakítva ki, amelyek támogatják 
a virtuális térben jelen lévő közönség 
becserkészését is. A Magyar Költészet 
Napja alkalmából Florin Iaru költő ma-
gyar nyelven írt halandzsaverseit Sân-
ziana Tarța fiatal színművésznő adta 
elő, a neves jazz-zongorista, Mircea Ti-
berian zenei kíséretével. Hamarosan 
indul a 160 karakter (egy SMS-nyi) iro-
dalmi projektünk is, amellyel éppen a 
fiatalabb korosztályt szeretnénk elér-
ni. Vagyis a klasszikusnak mondható 
irodalmi jelenlétbe is igyekszünk friss 
lendületet hozni.

Ugyanakkor fontos elemnek tartom, 
hogy a hálózati együttműködést is si-
került erősíteni a többi Balassi Intézet-
tel. Így a Bécsi CH-val kooperációban 
már több könyvvásáron is szerveztünk 

Donau Lounge címen a Duna-menti or-
szágok kultúráját bemutató programot; 
az immár kulturális branddé vált Ma-
gyar Zene Fesztivál díjazottjai pedig 
más Balassi Intézetekben adnak juta-
lomkoncertet. A Bukarestben lévő többi 
külföldi kulturális intézettel is kiváló 
kapcsolatot ápolunk, ennek legutóbbi 
szép példája volt a V4-es együttműkö-
désben az idei évad egyik záróesemé-
nyeként megszervezett jazzkoncert, 
de közönségsiker volt idén is az EUNIC 
helyi klaszter keretében már évek óta 
megvalósuló Európai Irodalom Éjsza-
kája, s ugyanakkor a bukarestiek ál-
tal nemcsak ismert, de minden évben 
külön figyelemmel várt Európai Képre-
gény Szalon, illetve az Európai Nyelvek 
Napja.

– A Román Kulturális Intézetben 
(ICR) a 2012-es vitatott vezetőváltáskor 
élesen felmerült, hogy a kortárs vagy 
a klasszikus román kultúrát kell-e 
képviselnie az ICR-nek. A Balassi Inté-
zet a kortárs és a klasszikus magyar 
kultúra közül melyikre fektet nagyobb 
hangsúlyt?

– Ilyen jellegű „egyensúly”-kérdések 
a Balassi Intézet programtervezésében 
is felmerülnek. Szerintem mindene-
kelőtt az innovatív, újszerű kulturális 
megjelenéssel lehet teret nyerni Bu-
karestben, amely kifejezetten dina-
mikus helyszínnek nevezhető. Olyan 
fővárosban, amelyben nagyon sok 
ország kulturális intézete van jelen, 
mindenképpen újszerű, néha meg-
hökkentő dolgokkal is elő kell ruk-
kolni, hogy az országról kulturális 

értelemben is beszéljenek. Természe-
tesen, ahogy az előző kérdésre adott 
válaszomból kitűnik, mindezek mel-
lett hangsúlyt fektetünk a klasszikus 
értelemben vett kultúra bemutatására 
és ápolására is, hiszen a gyökerek nél-
kül a megújulás, innováció csak pusz-
ta divatkellék lenne.

– Hogyan határoznád meg a Balassi 
Intézet rendezvényeit látogató vendégek 
profilját? Többnyire magyar, esetleg ma-
gyar gyökerekkel rendelkezők látogatják 
a rendezvényeiteket? Milyen arányban 
vannak jelen a kizárólag román identitá-
sú kultúrafogyasztók?

– Közönségünk rendkívül összetett, 
és rendezvény-típusonként változik. 
Mondhatnám azt is, hogy a teljes ro-
mán társadalmat leképezi közönsé-
günk, de ez is a dolgunk, hogy a sok-
színűséggel mindenkihez szóljunk. 
Hangsúlyosan a román identitású kul-
túrafogyasztók kerülnek a fókuszunk-
ba. Erdély másfél évszázados történel-
mét feldolgozó előadássorozatunknál 
éppen ezért szempont, hogy az előadó 
román nyelven tartsa meg előadását, 
ezáltal mindenekelőtt a román történé-
szi szakmával alakuljon ki tartalmas 
vita a témáról. A tudomány területén 
maradva a 2013-ban indított építészeti 
projektünk kapcsán viszont az angol a 
közös nyelv, s itt kiválóan ráépültünk 
Bukarest magyar építészeti örökségére, 
valamint az erdélyi magyar építészek 
román közegben ismert és elismert ré-
tegére, ugyanakkor a nemzetközi tér-
ben alkotó magyar építészeket is be-
vontuk a folyamatba.

Florin Iaru költő 
magyar nyelven írt 

halandzsaverseit Sânziana 
Tarța fiatal színművésznő 

adta elő, a neves jazz-
zongorista, Mircea Tiberian 

zenei kíséretével.

Mircea Dinescu költő felolvas a Balassi Intézet egyik bukaresti rendezvényén
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Természetesen vannak olyan ren-
dezvények, amelyeknek kifejezetten 
nemzetpolitikai céljai vannak, s ame-
lyeket a bukaresti magyarok identitá-
sának erősítése érdekében szervezünk. 
Hogy egyet említsek, ilyen volt például 
Vincze Lóránt Magyar Bukarest című 
könyvének bemutatója…

A bukaresti zeneértő közönség szá-
mára kamarakoncertjeink fontos 
iránymutatónak számítanak. A kon-
certek szervezése során két szempontot 
követünk: fiatal magyar komolyzene 
művelők fellépése – ezt a Liszt Ferenc 
Zeneakadémiával történő együttmű-
ködésben valósítjuk meg –, illetve ma-
gyar zeneművek megismertetése. Ez 
utóbbi egyik kiemelkedő eseménye a 
már említett Magyar Zene Fesztivál, 
amelynek kifejezett célja, hogy ma-
gyar zeneműveket ismertessen meg a 
bukaresti szakmai közönséggel, illetve 
magyar alkotások bekerüljenek román 
előadóművészek repertoárjába.

A Vinum Hungaricum Estek a bo-
rértő közönségnek szólnak. Erre olyan 
román borbloggerek, borkereskedők, 
éttermi sommelier-ek jönnek el, akik 
számára a magyar bor kevésbé volt 
ismert. Elmondható, hogy a 2012 de-
cembere óta havi rendszerességgel 
megszervezett borkóstolók, borbemu-
tatók konkrét eredményeket is hoztak 
a magyar bor számára. A bor- és gaszt-
rokultúra terjesztése is része annak 
a kulturális jelenlétnek, amely egy jól 
definiálható közönségnek szól.

– Elégedett vagy azzal, ahogyan 
megbízatásod eddigi két éve alatt si-
került népszerűsíteni a magyar kul-
túrát a románok körében? A magyar 

kultúrából mire vevő leginkább az át-
lag román kultúrafogyasztó? Melyek 
azok a rendezvények, amelyekkel a 
leginkább megszólíthatók a Bukarest-
ben élő vagy tartózkodó románok?

– Amint említettem, a komolyzene 
terén van egy szociológiailag ponto-
san körülírható zeneértő közönség, aki 
rendszeresen megfordul eseménye-
inken. De még a zenénél maradva, a 
jazz-szervezők számára is fókuszpont 
vagyunk, illetve a romániai filmes 
rendezvények, fesztiválok szervezői 
is állandó partnereink, akik különbö-
ző közös projekttervekkel rendszere-
sen megkeresnek bennünket. Mind-
két szegmensnek komoly érdeklődő 
közönsége van a románok körében. 
A jellemzően nagyobb költségigényű 
színházi produkciók bemutatása rit-
kább, de ilyen eseményeken állandó 
a teltház, jelentse ez a Nemzeti Szín-
házat, vagy valamely stúdiótermet. 
Elmondható, hogy az „átlag” román 
kultúrafogyasztó kifejezetten érdek-
lődő a magyar színházi produkciókra. 
Nagyon fontos szempontnak gondolom 
azt, hogy kiszámítható, rendszeresen 
ismétlődő eseménysorozatra felfűzött 
programjaink legyenek, amilyen volt 
például az a két művészeti works-
hop, amely éppen az együttalkotás, 
együttzenélés örömét hozta el a részt-
vevők számára. S bár elsőre nem ez jut 
eszébe az embernek róla, de az ilyen 
újszerűséget hozó folyamatok nagyon 
sok embert megmozgatnak. A Paraszt-
klubban megvalósult Both Miklós ze-
nei workshopra napközben is benéztek 
a bukaresti fiatalok, s belehallgattak 
az éppen alakuló fellépésbe, míg a Do-
nau Lounge zenész-táncos-képzőmű-
vészeti produkciója általános elisme-
rést nyert a Bookfesten.

– Melyik programot vagy rendez-
vénysorozatot tekinted a legjelentő-
sebbnek azok közül, amelyeket megbí-
zatásod elején meghirdettél és vállaltál?

– Jelenleg nem tudok ilyen jellegű 
mérleget megvonni, hiszen az inté-
zetünk által szervezett minden ren-
dezvény egyformán fontos. Ugyanis 
minden esetben a kitűzött cél meg-
valósítására összpontosítunk, illetve 
arra, hogy küldetésünket szolgálja. S 
egyértelmű, hogy a fent már kiemelt 
események mindegyike fontos ebből a 
szempontból. Az elmúlt két évben na-
gyon erős tempót diktáltunk. Túlzás 
nélkül állíthatom, hogy szinte min-
den nap volt rendezvényünk, sőt elő-
fordult, hogy egy nap több is, akár több 
helyszínen, több városban egyszerre. 
Az elmúlt közel két esztendőben mint-
egy 450 olyan esemény volt, amelyet 

mi vagy partnereinkkel közösen szer-
veztünk a magyar kultúra és Magyar-
ország romániai népszerűsítése érde-
kében. Úgy gondolom, hogy ez így van 
jól, hiszen az intézetnek „élnie kell”, s 
ha gyakorlatiasabban közelítem meg, 
akkor az intézet gyönyörű épületét, 
amennyire csak lehet, meg kell tölte-
ni programokkal, közönséggel. Termé-
szetes kérdés, hogy a jövőben is lesz-e 
energiánk tervezni, szervezni és meg-
valósítani, bízom benne, hogy igen. 
A korábban már kiemelt események 
mellett egy nagyon fontos és hangsú-
lyos programot csak érintőlegesen em-
lítettem, a Magyar Filmhetet, amelyet 
minden év novemberében megszer-
vezünk. A rendezvény kezd túlnőni a 
filmes esemény kategóriáján, egyre 
inkább egészhetes bukaresti magyar 
kulturális fesztivállá alakul, amelyen 
a filmnézésen túl mesterkurzusok, fo-
tóművészeti kiállítások, workshopok, 
koncertek is zajlanak. Ugyanakkor a 
magyar filmek nagyközönséghez való 
eljuttatása mellett fontos szerepe van 
a rendezvénynek a román–magyar 
koprodukciók támogatásában, vala-
mint a magyar filmfesztiválok buka-
resti bemutatkozásában is. Vagyis a 
rendezvény ebben az esetben sem ön-
magában cél, hanem együttműködé-
sek gerjesztése, ami hosszútávon kop-
rodukcióban megvalósuló filmeket, 
filmes rendezvényeket jelent, a ma-
gyar filmkultúra számára hoz kézzel-
fogható eredményt.

– A Balassi Intézet a gasztronómiá-
ra is nagy hangsúlyt fektet. Ezzel kap-
csolatosan volt egy meghirdetett prog-
ramod. Mit sikerült megvalósítani?

– Igen, nem titok, hogy igazga-
tói pályázatomban szerepelt egy ma-
gyar bisztró megnyitása is. Erről nem 
mondtunk le, jelenleg a román ható-
ságok részéről várunk pozitív választ 
ehhez kapcsolódó kérésünkre. Termé-
szetesen gasztronómiai programok 

Európa-napi ünnepség Bukarestben

„Az elmúlt közel két 
esztendőben mintegy 

450 olyan esemény 
volt, amelyet mi vagy 

partnereinkkel közösen 
szerveztünk a magyar 

kultúra és Magyarország 
romániai népszerűsítése 

érdekében.”
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eddig is voltak, például a már említett 
Vinum Hungaricum Estek is ezt a ma-
gyar gasztronómiai megújulás bemu-
tatását hivatott szolgálni egy jól körül-
határolt részterületen, illetve már több 
alkalommal is szerveztünk Gusturi 
Ungurești la București (Magyar Ízek 
Bukarestben) rendezvényt, ahol ma-
gyar kulináris élményekben részesült 
a közönség. Amíg a bisztró nyit, addig 
ezeket az elemeket szeretnénk tovább 
erősíteni, akár úgy is, hogy kivisszük 
a programokat az intézetből és egy-
egy bukaresti vendéglátó-ipari egység-
gel együttműködésben valósítjuk meg. 
Terveink között szerepel a borászok 
mellett a magyar mesterszakácsok bu-
karesti „fellépése” is.

– A magyar kultúra jelenlétét 
mennyire sikerül elvinni olyan ro-
mániai kulturális központokba, mint 
Jászvásár, Craiova, Konstanca, Brăi-
la. Tervezitek-e jobban kiterjeszteni a 
magyar kultúra regáti és moldvai je-
lenlétét?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy 
egy ekkora országban, amely több re-
gionális központtal is rendelkezik, több 
településen is jelen legyünk, ezért is 
igyekszünk nem beragadni a román 
fővárosba. Állandó partnerei vagyunk 
például a tulceai (Dobrudzsa) Rowma-
nia fesztiválnak, voltunk több alkalom-
mal Ploieşti-en jazzfesztiválon, Târgo-
vișten táncfesztiválon, s sorolhatnám 
még. Muszáj kiemelnem a Jászváros-
ban is jelentős érdeklődéssel bemutatott 
futballtörténeti kiállításunkat, amely 
kapcsán azóta is kapunk dicsérő sza-
vakat. Nem jutottunk még el Románia 

egyik színházi fellegvárába, a dél-ro-
mániai Craiovára, ugyanakkor a német 
kisebbség „fővárosának” számító Nagy-
szebenben lassan nincs olyan hónap, 
hogy ne valósítsunk meg programot a 
Híd Egyesülettel együttműködésben. 
Nemrég pedig a Bánság fővárosából, Te-
mesvárról kerestek meg, hogy szervez-
zünk az ősz elején Magyar Fesztivált. A 
nyár folyamán pedig a fekete-tengeri 
Vama Vechére is el fogunk jutni. Vagyis 
Moldva, Havasalföld, Dobrudzsa, Bán-
ság is része tevékenységünk földrajzi 
kiterjesztésének, arról nem is beszélve, 
hogy a Moldáv Köztársaságban is je-
len vagyunk, mind Chişinăuban, mind 
Tiraszpolban. Itt Magyarország nagy-
követségével, valamint az Európai Unió 
kirendeltségével működünk együtt. S 
mindezek mellett a magyar szórvány-
közösségekre is igyekszünk odafigyel-
ni, sok esetben ezen a téren a két főkon-
zulátussal együttműködésben.

– Azért is kérdeztem ezt, mert a Ba-
lassi Intézet Sepsiszentgyörgyön is 

működtet kirendeltséget, és korábban 
bejelentette a magyar diplomácia egy 
kolozsvári kulturális központ létreho-
zását is. Ez utóbbi terv most hol tart?

– A kolozsvári intézet előkészítés 
alatt áll. Navracsics Tibor külgazdasá-
gi- és külügyminiszter parlamenti bi-
zottsági meghallgatásakor azt mond-
ta, hogy már létezik egy ingatlan, ami 
megszerezhető, ideális helyen van. 
Vagyis ennek „megszerzése” lehet egy 
következő lépés ebben a folyamatban. 

– Mennyire indokolt, hogy Ko-
lozsváron létrejöjjön ez az intézet, 
ahol már eleve nagyon sok magyar 

kulturális rendezvény van. A központ 
létjogosultságát vagy indokoltságát 
megkérdőjelezők szerint a magyar 
kultúrát sokkal inkább a Kárpátokon 
túl kell népszerűsíteni, és nem olyan 
erdélyi magyar kulturális központ-
ban, mint Kolozsvár. Milyen ellenér-
vek sorakoztathatók fel ezzel az állás-
ponttal szemben? 

– Nem ugyanazt szolgálja egy ko-
lozsvári intézet és egy Kárpátokon túli, 
hiszen előbbinek mindenképpen ket-
tős funkciót kell betöltenie, egyrészt 
magyaroknak szóló nemzetpolitikai 
intézetként, másrészt pedig a román 
közvéleménynek szóló kulturális inté-
zetként is kell működnie Kolozsváron. 
Vagyis fontos, hogy a több társada-
lomtudós részéről párhuzamos társa-
dalomépítésnek nevezett folyamaton 
túllépve az erdélyi román lakosság 
számára is elérhetővé, ismertté te-
gyük a magyar kultúrát. És természe-
tesen az is fontos, hogy a kolozsvári 
magyar szervezésű rendezvények mel-
lett legyen egy olyan nemzetpolitikát 
is fókuszba helyező magyar kulturális 
intézet, amely a magyar szellemiség 
globális fejlődését is hivatott segíteni, 
vagyis azt a pergő, dinamikus, innova-
tív és kreatív szellemiséget, ami most 
jellemző Kolozsvárra, be kell vinni a 
többi magyarországi, sőt ha úgy tet-
szik, a Kárpát-medence hasonló körei-
be. Összefogást, együttműködéseket és 
természetesen ezen törekvések szelle-
mi összjátékát kell kialakítania a leen-
dő kolozsvári intézetnek.

KÓSA ANDRÁS LÁSZLÓ szociológus  
1977-ben született Marosvásárhelyen. 
1999-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem szociológia sza-
kán végzett. A Közéletre Nevelésért 
Alapítvány kutatója, az oktatási jogok 
biztosának tanácsadója, majd a Pro 
Minoritate kisebbségpolitikai folyóirat 
főszerkesztője volt.

Codoba Florin (középen) és a Magyarpalatka Band koncertje a Balassi Intézetben. Fotók: Balassi Intézet

„Moldva, Havasalföld, 
Dobrudzsa, Bánság is 

része tevékenységünk 
földrajzi kiterjesztésének, 
a Moldáv Köztársaságban 

is jelen vagyunk, mind 
Chişinăuban, mind 

Tiraszpolban.”
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arácsonyi cipős dobozok
Az ajándékozás egyik legegyszerűbb és 
egyben legsikerültebb formája a kará-
csonyi cipős doboz akció. Hatása nem 
abban rejlik, hogy milyen értékes vagy 
hasznos tárgyakat rejt a doboz, hanem 
a meglepetésben és a doboz mögött álló 
ismeretlen emberben. A Titokban. Léte-
zik valahol valaki, akitől figyelmet, sze-
retetet kapunk, de nem tudjuk, ki ő. Az 
ajándékcsomag kinyitásakor azonban 
a szemünk elé tárul az ő miniatűr vilá-
ga. A tárgyak alapján elképzeljük, kitől 
kaptuk, azaz felépítünk egy fantomké-
pet a lehetséges ajándékozónkról. Pont 
úgy, ahogy megpróbáltuk gyermekko-
runkban elképzelni, pontosan milyen 
háza van a Mikulásnak, hány rénszar-
vas húzza a szánkót, és szokott-e borot-
válkozni, vagy mindig szakállt visel? 
Úgy, ahogy felnőttként is spontán fan-
táziajátékot játszunk az étteremben, és 
végignézzük, ki mit választott, mennyit 
mennyiből, hogyan társította, válogat-
ta össze az aznapi menüt. Melyik asz-
talt választja, hogyan étkezik, és ezeket 
megfigyelve elszórakoztatjuk magun-
kat azzal, hogy elképzeljük, ki is lehet a 
tálcát fogó ember. Vagy a bevásárlóköz-
pontokban a pénztári sorban minden 

apró jelet megfigyelünk és beépítünk 
egy történetbe, elképzeljük, ki is lehet 
az a személy, aki előttünk pakolja ki ko-
sarának tartalmát a futószalagra.

A karácsonyi cipős dobozok közül 
azok a legsikeresebb ajándékok, ame-
lyek mögött ott van az ajándékozó sze-
mélye. Ha valaki úgy válogatta össze a 
doboz tartalmát, hogy a tárgyak fon-
tosak és személyesek voltak számára  
Ha sajátos gondolatmenete, érzésvilága 
összefűzte őket. Egy ilyen doboz bárki 
kezébe kerül, örömet fog szerezni, mert 
az apró tárgyak összessége éreztetni 
fogja, hogy ami most történik, az sem 
véletlen. Valahol létezik valaki, akivel 
kapcsolatba került, aki önmagából, sa-
ját világából küldött egy szeletet.

A dobozvilágok régóta izgatják az em-
beriséget, a két világháború között ké-
szült szürrealista tárgykollázsok mű-
vészei például rendszeresen alkottak 
ilyeneket. A képzeletével játszó gyermek-
hez vagy felnőtthöz hasonlóan készül-
tek az ő műveik is. A valóságelemeket  
a mámor és az álom tudatállapotához 
hasonló rendszer szerint kapcsolták 
egymáshoz. A tárgykollázsokban a tár-
gyat elszakítják eredeti funkciójától, és 
rendeltetésétől távol álló szituációba he-
lyezik a képzőművészek. Joseph Cornell 
(1903–1972) amerikai képzőművész do-
bozai kis világokat rejtenek magukban. 
Szellemes, fantáziadús, humoros, bizarr, 
groteszk vagy lírai hangulatú univerzu-
mok. 1949-ben készített Kert című mun-
kája szintén egy doboz, egy hétköznapi 
kerek varródoboz, amelynek ha levesz-
szük a tetejét, és belenézünk, egy mese-
beli kertet látunk. A falak megszűnnek, 
mert tükördarabokkal van kibélelve a 
doboz, és a körben többszörösen tükröző-
dő tükörképek a végtelen hatását keltik. 
A fák drótokra helyezett fehér porcelán 
varrógyűszűk. Egyik fa tövénél egy fém-
golyó. Ránk van bízva, ki lehet ő.

Növekvő város
Kortárs képzőművészek dobozai kö-

zül a Vincze Ottó Hordozható csillag-
képében a csillagok hétköznapi fehér 

Az ajándékozás egyik 
legegyszerűbb és egyben 

legsikerültebb formája 
a karácsonyi cipős  

doboz akció. 

K

Joseph Cornell tárgykollázsa (www.penccil.com)

Bábszínház az egész világ (5.)
Növekvő város. Zsugorított világ. Gombhajó és puliszkakincs

Palocsay Kisó Kata
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gombok, amelyek egy más közegbe helyezve, mintegy sze-
repet játszanak, a csillagok szerepét. Gellér B. István dobo-
za, egy bőrönd a Hordozható háborús emlékmű című alkotása 
esetében. A bőrönd belseje égszínkék, benne a kifeszített szö-
gesdrót és rajta függő betört lencséjű szarukeretes szemüveg. 
Ezek a tárgyak önmaguk maradnak, nem alakulnak át, vi-
szont jelképekként hatnak. Sűrítik mindazt, amit a háborús 
emlék jelenthet. Sűrítenek, akár a doboz, amely valójában ki-
csi, térfogata jól meghatározott, mégis kinyitva elénk tárul a 
végtelen fekete vagy égszínkék ég. 

Gellér másik műve, a Növekvő város az egyik legösszetet-
tebb olyan alkotás, amely egy elképzelt világot jelenít meg. 
Gellér egy véletlen ötlet nyomán fedezte fel a képzeletbeli 
várost. Egy plakátra kapott megbízást, ahhoz fotózta le egy 
csiga gipszlenyomatát. Döbbenten látta, hogy a fotó olyan, 
mintha egy régi lepusztult városnak lenne a légi felvétele, 
egy olyan városé, amelyik spirálisan növekedett. A művész 
gondolatmenete is egy hasonló spirált követett, egyik ötlet 
adta a másikat. Ha ez régi, elpusztult város, akkor régészek 
tárták fel, a régészeknek meg kell, hogy legyen életrajzuk, 
ha pedig kutattak a régészek, akkor léteznek leletek, a lele-
teken írásjelek, az írásjelek történeteket mesélnek el. A Nö-
vekvő város alkotója így vallott egy televíziós interjúban: „Mi-
vel nagyon közel élek a természethez, nekem a mai napig 
hihetetlenek az ilyen kis kreációk, mint egy bogáncs vagy 
egy fűszál, vagy valami hasonló. Mondjuk, bennem egy ilyen 
pantheista szemlélet lakozik. Különösen, hogyha még ebbe 
néhány kitűnő alkotót is beleszámítok, mint ilyen isteni te-
remtményeket, mint Weöres Sándor vagy Borges, akkor azt 
kell mondjam, hogy a teremtés néhány ponton jól sikerült, 
és ez derűlátásra ad okot az embernek. Másfelől él az ember 
egy ilyen társadalmi elhülyülésben, ami azért elég nagy ria-
dalommal tölti el.” 

Ha a bábos alkot magának egy hasonló világot, akkor a 
világ megelevenítése a célja. A változás. Ezért a bábu mindig 
ott van valahol a bábos közelében: alatta, felette, mögötte 
vagy mellette, hiszen a bábos nélkül nem él. Ő élteti bábját 
úgy, hogy valóban a saját emberi jelenléte megszűnik. Ezt 
elősegítheti az, hogy elrejtőzik, beleolvad a színpad hátté-
ranyagának a színeibe, fekete csuklyát tesz a fejére. Elbújik 
a paraván mögé és feltartja bábját, mint a vásári kesztyűs-
báb-játékos, vagy felmászik a színpadnyílás fölé, és csak lát-
hatatlan szálak fűzik össze marionettjével.  A vietnami vízi 

bábosokhoz hasonlóan nádkunyhóban rejtőzik, és víz alatti 
mozgatópálcákat irányít, vagy a fényforrás mögött van lát-
hatatlanul, és úgy vetíti árnyfiguráit az őt elrejtő vászonra. 
Ha a testét nem rejti el, ha egyszerűen mindenféle segéd-
megoldás nélkül eldönti: ő most fizikailag nincs jelen, akkor 
is úgy mozgatja, élteti a bábot, hogy a közönség csak a bá-
bura figyeljen. Mindig a bábu közelében van, tulajdonképp 
eggyé válik vele. Mindaz, amit érez, gondol, amilyen szinten 
uralja a bábmozgatási technikát, az a saját fizikai testén be-
lül születik meg, de a néző számára a bábuban jön létre, és 
válik érzékelhetővé. A néző számára a bábos nincs jelen, de 
mégis a bábu hatása, a bábu élete kizárólag az ő jelenlététől 
függ. A nézőt kizárólag a bábu varázsolja el, és érdekli, még-
is tulajdonképp a bábos személyisége az, ami megragadja. 
Dúró Győző A bunraku, avagy embereket mozgató bábok című 
írásában Arnold Toyubee-t idézi: „Amikor 1929 novembe-
rének egyik délutánján megnéztem egy japán bábelőadást 
Oszakában, pontosan az történt velem, amire előre figyel-
meztettek. Elhittem, hogy a bábok önálló életet élnek, bár 
mindvégig teljes életnagyságban ott láttam mellettük moz-
gatóikat. A bábok életre keltésekor a nyugati művészet csel-
hez folyamodik: a bábjátékosokat elrejti a nézők szeme elől. 
A japán bábosok bíznak a művészi hatás erejében, mernek 
együtt mutatkozni bábjaikkal. Valóságos bűvészmutatvány, 
amit csinálnak: a bábok tűnnek élőknek, és ők élettelennek. 
Mozdulataik halottak, arcuk merev. Képesek átérezni testük 
megsemmisülését...” 

Világok a cipős dobozban
Bábos szemmel egy doboz belsejében egy kisebb univer-

zum rejtőzik. Vagy egy kis színpad. Mindenképp egy saját 
logikai rendszer és szabályok szerint működő világ, élettér, 
változások, események helyszíne. A cipős doboz belsejében ki-
alakított világban bármi életre kelhet, bármiből lehet bármi.

A cipős dobozban rejtőzhet például egy kutyaételből, cu-
korból vagy szívószálból, cérnából, gyöngyből, pattogtatott 
kukoricából, laskafélékből, fém alkatrészekből, CD-dara-
bokból, mézeskalácsból, vattából, zöld levelekből és virágok-
ból, színes ceruzákból, gombokból, papírból felépített kis vi-
lág. Ebben a környezetben élnek a lakók, a mozgatható kis 
figurák. 

Az egyik legösszetettebb bábos kihívás megtalálni azokat 
az alapanyagokat, amelyeket izgalmasnak találunk, meg-
ismerni az anyag minőségét, felhasználhatóságát, lehető-
ségeit, és felfedezni azt, hogyan tudjuk másképp használni, 
mint a hétköznapi életben, megtervezni és megvalósítani 
mindazt, amit elképzeltünk. Majd kitalálni egy rövid törté-
netet, esetleg zenét, világítást tervezni hozzá. Nem a történet 
újszerűségén van a hangsúly, hanem azon, hogy szokatlan 
módon újrafogalmazunk egy helyzetet. A választott anyagok Hordozható csillagkép (www.vinczeotto.com)

Ha a bábos alkot magának egy hasonló 
világot, akkor a világ megelevenítése 

a célja. A változás. Ezért a bábu mindig 
ott van valahol a bábos közelében: 

alatta, felette, mögötte vagy mellette, 
hiszen a bábos nélkül nem él. Ő élteti 

bábját úgy, hogy valóban a saját emberi 
jelenléte megszűnik.
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tulajdonságai, s mindaz, amit az eddigiektől eltérően meg-
tudunk róluk, meglepetésekkel szolgálnak. A kartondoboz 
falára felragasztott pattogtatott kukorica megvilágítva egy 
kisebb éjjeli lámpával meglep. Furcsa árnyékok vetülnek a 
falra, és a pattogtatott kukoricaformák lenyűgözően sokfé-
lék tudnak lenni. A CD-darabok élessége, fénytörő felülete 
rideg, veszélyes világot teremtenek. A fehér kristálycukor 
mellett a különböző barna árnyalatra égetett sima fényes 
karamellfelület teljesen más hatást kelt. Ugyanannak a tör-
ténetnek más hangulatot, színezetet adnak. Két laskákból 
összefűzött, fentről halászzsinóron mozgatott marionett ta-
lálkozása egy lasagnával beborított dobozvilágban, ahol a 
tenger puhára főtt hullámos spagettiből van, a tengeri rá-
kok és csillagok pedig csigatésztákból egészen más, mint 
egy zöld levelekkel beborított dobozbelsőben alulról mozga-
tott rózsaszálak találkozása a teret behálózó zöld indák és 
mohaszőnyeg között. 

A Titanic hajó süllyedése a közismert filmzenére, egy 
gombvilágban, ahol tenger, hajó, ég és a két szerelmes mind 
különböző színű és formájú gombokból van, rendkívül gro-
teszk hatást kelt. Főleg, ha a jól ismert zenére és egy fejlám-
pa kékes hideg fényében ismerjük fel a hajó orrán álló két 
szereplő repülő mozdulatát. Bizarr világot rejt az a doboz, 
amelyben apró rozsdás alkatrészek vannak, s melynek la-
kója egy húszvoltos elem. Megérkezik az alulvilágított rideg 
otthonába, majd két drótot összekapcsol, ettől mozgásba len-
dül minden. Forgó részek forognak, ledek világítanak, és ez 
a világvége utáni hangulatú nyomasztó helyszín megtelik 
élettel, játékkal, meglepetéssel. Képzeljünk el egy száraz ku-
tyaeledelekből kialakított játszóteret. Legalább húsz féle for-
ma, méret, szín és felület. Mind száraz kutyaeledel és aján-
dékfalatka, de ebben a rendszerben már ösvény, pad, virág, 
csúszka és libikóka. Cukorkavilágban színes gumicukor sza-
lag és karamell a doboz fala, nyalókákból és cukorkákból ki-
alakított akadálypályán gurul végig egy, a doboz tetején fúrt 
lyukba bedobott kerek kis cukor. A tét az, hogy beletaláljon a 

doboz alján ülő zöld gumicukorbéka szájába. Megfelelő zene, 
egy zseblámpa fénye, melytől a dobozvilágot kiszakítjuk kör-
nyezetéből, és máris mi is kilépünk az eddigi megszokott 
életünkből, és átlépünk egy másik világba, melyet mi alkot-
tunk és éltetünk. 

Kukoricavilágban kukoricaszemekből készített apró em-
berke. Ágya csuhéból, szobájának falai különböző méretre 
darált kukoricadarával bevonva. A plafonon egy csuhétöl-
csér, melynek szája a szoba alatti pince tolóajtajához vezet. 
Meggyúlnak a gyertyák, megvilágítják a kis emberkét, aki 
lassan tápászkodik fel ágyából, fáradt. Lassan szuszog, majd 
nekigyürkőzik: felemeli raktára csapóajtóját, majd kihúzza 
a kukoricacsutka-dugót a tölcsérből. A finomra őrölt pulisz-
kaliszt bezúdul a pincébe. A zene és a fény a puliszkalisztet 
életre kelti. A méretek, mennyiségek, az idő már nem reá-
lisak. A valóban két evőkanálnyi dara, egy egész lerakatnyi 
arany sugárrá, kinccsé válik. A kis ember bezárja a raktár 
ajtóját, és nyugodtan visszafekszik. Még néhány taktus 
zene, és kialszik a gyertya fénye. Vattával bélelt dobozban, 
kis vattapihékkel havazik. Egy kupac megmozdul, és fehér, 
vattapuha, plüss jegesmedve cammog ki a hó alól. Színes pa-
pírvilág. Papírból csavart kis prímás húzza a széki négyest. 
Alulról mozgatott papírcsíkokból csavart táncosok pörögnek 
a zenére. A prímás kis kalapja papírból van szintén, lecsapta 
a papírpadlóra, ott feketéllik. Csupán papír és ragasztó, de 
valójában a bábos, aki alkotta. Az ő gondolatai, az ő érzései és 
az ő ajándéka, hogy betekintést ad a dobozába. 

Kicsi a doboz, a csiga, nagy a világ. Így tudjuk, tanultuk, 
gondolnánk első meggondolatlanságunkban. De gyermeki 
elfogulatlansággal és szabadsággal viszonyulva hozzájuk, 
valóban megérezzük a végtelen erejét és nagyságát. A do-
bozvilág a világlátásunk esszenciáját tartalmazza, mindazt, 
amit alkotója lényegesnek talál, amit gondol a nagyvilágról, 
aminek a határa a csillagos ég. Azt kell csak nagyon figyel-
mesen megnézzük, hogy a csillagok gombokból, gumicu-
korból, söröskupakokból vagy pattogtatott kukoricából van-
nak-e. 

Bármiből készül a cipős doboz világ, és bármi is törté-
nik benne, lenyűgöz. Méretével, másságával, titkaival, cso-
dáival, egyszerűségével. Szabad gondolatok, egyszerű ötle-
tek, egy kis kézügyesség, kísérletező kedv, játékkedv és hit 
szükséges hozzá. Az itt idézett dobozvilágok színész- és pe-
dagógushallgatók, valamint gyerekek alkotásai. Csupán 
néhány a sok más ötletes kísérlet közül. Mindenik csukott 
doboz egyforma, jellegtelen karton cipős doboz, melyet a bá-
bos saját személyisége szerint alakít át azzá, amivé akarja, 
hiszen ahogy Kovács Ildikó bábrendező vallja: „A bábos fo-
galma magába foglalja mindazt, amit ez a sajátos művészet 
megkövetel. A bábos ír, dramatizál, tervez, mintáz, varr, ját-
szik és rendez. Alkotó bábos – ha ez így jobban hangzik. (…) 
A bábozás képzőművészet, kézművesség, életadás, születés-
misztérium, világteremtés. Ezért egyedülálló művészet.” 

Joseph Cornell tárgykollázsa (www.penccil.com)

Bármiből készül a cipős doboz világ, 
és bármi is történik benne, lenyűgöz. 

Méretével, másságával, titkaival, 
csodáival, egyszerűségével. Szabad 

gondolatok, egyszerű ötletek, egy kis 
kézügyesség, kísérletező kedv, játékkedv 

és hit szükséges hozzá.
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ét vendéget vártunk, hárman is be-
kapcsolódtak a kolozsvári Györkös 
Mányi Albert Emlékházban zajló be-
szélgető sorozatunk első „balkáni ki-
adásába”, melynek legfőbb célja ta-
lán az volt, hogy egy nem túl távoli, 
mifelénk mégis alig ismert országot 
mutassunk be közönségünknek, rá-
diós hallgatóinknak és a kedves ol-
vasóknak. Jártak-e színházba az illí-
rek Apollóniában? Mi köze van Teréz 
anyának Antigonéhoz? Készül-e kul-
túr-tokány a „betongombából”? 
Eszik-e vagy isszák a Szkander-béget 
Tiranában? Furcsa kérdésekre ke-
restünk tartalmas válaszokat Csűrös 
Réka műfordítóval és Pánczél Szila-
mér kutató régész-történésszel, akik-
hez mintegy meglepetés gyanánt a 
közönség soraiból Vadas László szín-
házi rendező csatlakozott.

Laczkó Vass Róbert: Minden, Albá-
niát népszerűsítő útikönyv fedőlapján 
– nincs túl sok belőlük a piacon –, ott 
virít az ún. betongomba. Láttatok-e 
betongombát útjaitok során?

Csűrös Réka: A kommunista diktatú-
rák egyik fő jellemvonása, hogy valami-
lyen rejtélyes oknál fogva folyamatosan 
félnek az eltipró erőktől. Ez Albániában 
sem volt másként, gyakorlatilag be-
bunkeresítették az egész országot. Be-
csületes, masszív albán bunkerek ezek, 
lehetetlen megsemmisíteni őket, min-
denhol megmaradtak, a lehető legkép-
telenebb helyeken. A határ mentén vagy 
a tengerparti szakaszokon még csak-
csak érthető, de mit keres egy bunker a 
mező közepén? Egy részüket lassan be-
lepi a növényzet, belesimulnak a tájba, 
de vannak, amelyek forgalmasabb, lát-
ványosabb helyekre épültek, ott kellene 
valamit kezdeni velük.

LVR: Készüljön kultúr-tokány a be-
tongombákból? Te például, hogyan 
hasznosítanád?

CsR: Berendezném Enver Hodzsa- 
módra. Leteríteném a padlót valamivel, 
hogy ne kelljen a csupasz földön aludni, 
majd bérbe adnám nyugati turistáknak 
azzal a megjegyzéssel, hogy eltölthet-
nek egy hamisítatlan éjszakát a kom-
munizmusban. Akinek nem volt sze-
rencséje a rendszerhez, annak érdekes 
lehet, és hajlandó lesz érte fizetni. Per-
sze nem vezetnék a bunkerbe villanyt. 
Ahol sok betongomba van egymás mel-
lett, nyilván szállodát is lehetne nyitni 
bennük. 

Vadas László: Az imént szóba hoz-
tátok az útikönyveket. Ezekben olyas-
miket írnak, hogy az albán nők nagy 
része betongombákban veszíti el az ár-
tatlanságát. Gondoltam, utánanézek 
a dolognak. Törtem a fejem, hogyan is 
kérdezzek rá, hogy minél udvariasabb 
és diszkrétebb legyen a dolog, nem illik 
ajtóstól rontani még egy betonbunker-
be sem. A válasz természetesen az volt, 
hogy nem. Kérdezte a beszélgetőtár-
sam, hogy jártam-e valaha betonbun-
kerben. Intettem, hogy nem. Hogy, hogy 
nem, éppen ott volt egy mellettünk, be-
bújtam körülnézni. Kérdi, milyen volt? 
Nem kényelmes, válaszoltam, úgy lát-
szik, nem „olyasmire” tervezték. De a 
nyugati turisták élnek-halnak az ötle-
tért. Persze többféle betongomba létezik: 
van egyszemélyes, a családfő számára, 
és van családi, ahol hárman-négyen is 
elférnek. Úgy tűnik, egyetlen albán sem 
létezhetett betonbunker nélkül. Apolló-
nia mellett konyhabunkert is láttam, 
hiszen kéménye volt.

LVR: Eljön egyszer az az idő is, ami-
kor a betongombákat tárják fel a ré-
gészek?

Pánczél Szilamér: Remélem, nem én 
leszek az. Egy albán professzor abba a 
kiváltságos helyzetbe jutott az 1980-as 
években, hogy régészeti kiállítást szer-
vezhetett Németországban. Ideológiai 
tanfolyam kellett hozzá, és külön párt-
engedély, hogy megfelelően tudja majd Utcai gyászjelentők

Nyitott szemmel IX.
Albánia megszelídítése
3. rész

Laczkó Vass Róbert
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hárítani a kapitalizmus kísértéseit. Megérkezett a kiállítás 
helyszínére, bemutatkozott az ottani kollégának, és közöl-
te vele, hogy sajnálja. Mégis micsodát? Hát azt, hogy nem 

költözhetnek mind Albániába. Majd elmagyarázta szépen, 
hogy azért kell annyi bunkert építeni, mert kicsi az ország, 
meg kell védeni, nem fér már el az a sok ember, aki min-
denáron Albániába szeretne menekülni. Szegény profesz-
szor teljesen összetört, amikor kiderült, hogy erről szó sincs, 
senki nem akarja őket megszállni, senki nem akar odame-
nekülni Nyugatról. Pedig hárommillió betongomba épült, a 
legszebb tájakat és folyóvölgyeket szórták tele bunkerekkel. 
Olyan helyeken épültek meg, ahol ember sincs a környéken, 
de mindenki pontosan tudta, honnan kell megvédenie az or-
szágot, ha megszólal a vészjelző. A képtelenség netovábbja, 
hogy a tengerparton emeletes bunkerek is voltak, amelyek 
messze kilógtak a földből – vagy éppen a vízből –, hadd lássa 
az ellenség, hová kell lőni! Hatalmas erőforrásokat áldoztak 
egy olyan rendszerre, amely már a második világháború ide-
jén is meghaladott védelmi mechanizmus volt.

LVR: Hogy van az, hogy Albániát a teljes képtelenségbe 
vezető diktátor, Enver Hodzsa pompás temetéssel távozha-
tott a történelem színpadáról, és bár utólag ledöntötték a 
szobrát Tiranában, az ő bunkerországára tudnak az albá-
nok mégis nosztalgiával emlékezni?

PSz: Ugyanazzal a Németországot megjárt albán profesz-
szorral dilemmáztunk el egyszer erről a jelenségről. Nagy 
mestere a társalgás művészetének, mondandóját mindig egy 
kicsit messzebbről, olykor egy-egy anekdotával kezdi. Nem 
értelek titeket, mondta, hogy 1989-ben egyszerűen megölté-
tek Ceaușescut. Hogy lehet ennyire antidemokratikus csele-
kedettel kezdeni a demokráciát? Mondom: fel sem tevődött, 
hogy életben hagyják, a kérdés csupán az volt, hogyan es-
senek túl a tárgyaláson. Lehetett volna demokratikusabban, 
az eleve tervezett végeredmény szempontjából azonban ez 
már nem volt lényeges. Sehogyan sem tudtam vele megér-
tetni. Ekkor döbbentem rá, hogy nekik nem adatott meg a 

lehetőség, hogy lezárják a Hodzsa-korszakot. A diktátor halo-
vány másai vezetik az országot mind a mai napig. Átvedlet-
tek demokratává, de valahogy ugyanaz az elit létezik tovább-
ra is. Enver Hodzsa mauzóleumát, mely Tirana központjában 
áll, a saját lánya tervezhette meg. Nem is gondozzák, lebon-
tani sem tudják. Amolyan „szeretjük is meg nem is”-állapot. 
Az ország modernizálását végül is Enver Hodzsa oldotta meg 
azzal, hogy az utolsó albán faluba is vezetett villanyáramot. 
Az életükről tehát nem tudják leválasztani a kommunizmus 
vívmányait és propagandisztikus célkitűzéseit, sőt: az a ta-
pasztalatom, hogy félhivatalosan mind a mai napig támo-
gatják 

LVR: Nyakukba szakadt a vadkapitalizmus, de nem tud-
nak mit kezdeni vele?

VL: Pontosan erről van szó. Meg is látszik az ország mai 
arculatán: agyba-főbe építkeznek mindenféle szörnyű, ocs-
mány épületeket. Természetesen kivételes hely is akad, ilyen 
Vlora vagy Durrës, s néhol annyira gyönyörű az albán ten-
gerpart, hogy azt hinnéd, Görögországban vagy. Aztán fel-
bukkan egy-két szörnyűséges szálloda, amilyenre jó ízlésű 
ember nem számítana. Másutt ötvenméterenként spriccel-
nek az utcára az autómosók, habzik az aszfalt. Egyelőre fo-
lyik a pazarlás. A forgalmat nem szabályozzák stoplámpák, 
ha bekapcsolnák őket, előbb nagy felfordulás, aztán forrada-
lom lenne.

LVR: Függetlenül attól, hogy hová utazik az ember, min-
dig van egy kötelező látványosság, amely az adott ország 
keresztmetszetét adja, és ez a piac. Miért van ez így?

CsR: Talán azért, mert a vásárokon és piacokon a maga 
legtermészetesebb módján, a saját levében csapódik le, és 
mutatkozik meg az országot lakók társadalma. Ezek olyan 
helyek, ahol az országnak a szagát és az ízét is megtapasz-
talhatja az utazó. Nincs ez másként Albániában sem. A kül-
földit persze rögtön kiszúrják ők is, de ha ügyesen csinálod, 
el lehet velük társalogni. Leginkább a feketetói vásárhoz ha-
sonlítanak az ottani piacok, lehet kapni zöldséget, kondért, 
cipőt, bugyit, libát, mindenfélét, az emberek onnan szerzik 
be a kétliteres pillepalackos finom olívaolajt is, potom áron. 
Mi többnyire élelmiszert vásároltunk, mert én azt vallom, 
hogy egy országnak igencsak fontos része az étkezési kultú-
rája. Sosem fogod megismerni Albániát, ha nem ismered a 
fűszereit, nem tudod, hogyan eszik a halat, és milyen ha-
lat esznek. Amúgy az albán konyha jellemzően mediterrán 
konya, enyhe törökös beütéssel. Néha kicsit csípős. Rengeteg 
zöldséget, halat, roston sült dolgokat esznek. Egyáltalán nem 
különleges látvány a nyárson sülő bárány bárhol a városban. 
Őket közvetlenül még nem fenyegetik az uniós élelmezési 

„Nem értelek titeket, hogy  
1989-ben egyszerűen megöltétek 

Ceaușescut. Hogy lehet ennyire 
antidemokratikus cselekedettel  

kezdeni a demokráciát?”

Ízlésesen helyreállított épület

Utcai baromfiárus
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szabályok, az árusok mindenfélét árulhatnak az út szélén. 
Akkor is, ha nem vásárol az ember, mert mondjuk nincs hoz-
zá gusztusa, érdemes odamenni, megnézni, megszagolni, 
meghallgatni, hogy miről szól az élet.

LVR: Két, egymásnak homlokegyenest ellentmondó 
rendszer határmezsgyéjén, Enver Hodzsa remete-dik-
tatúrája, valamint a tőke szabad áramlásának Európá-
ja között félúton miből és hogyan élnek meg az egyszerű 
albán emberek? Albánia felzárkóztatása nem rövid távú 
folyamat...  

PSz: Egy kedves ismerősöm szerint az albánok abból élnek, 
hogy egymásnak adnak el dolgokat. Az ország legfőbb bevé-
teli forrását egyértelműen a külföldön dolgozó albán ven-
dégmunkások jelentik. A hazaküldött pénzek egy-egy család 
megélhetését biztosítják. Persze, mindenkinek van legalább 
két-három bevételi forrása. Ha valaki mondjuk, egy múze-
umnál dolgozik, nyilván tanít is az egyetemen, emellett van 
egy saját projektje, és ebből már meg tud élni. Nagyobb vá-
rosokra jellemző, hogy az árak teljesen európaiak: két-há-
romszáz euróért lehet például egy kétszobás lakást bérelni 
Tiranában. Albánia gazdag altalajkincsekben, az emberek 
többsége viszont a mezőgazdasággal foglalkozik, amit ne-
hezen tudnak piacosítani. A legjobban működő bizniszek a 
benzinkutak, az autómosók és a kávézók. Ha van mondjuk, 
egy benzinkutad, amelyhez tartozik egy autómosó és lehet 
benne kávézni, megfogtad az Isten lábát.

LVR: Tételezzük fel: arról kellene meggyőznötök, hogy Al-
bániában utazgassak legközelebb. Hogyan érvelnétek?

PSz: Mindenképpen szóba hoznám, hogy kevés olyan 
sarka maradt Európának, amely ekkora élményt jelenthet. 
Nem szabad mindent előre tervezni, nem is érdemes, talán 
össze sem fog jönni, szükség van tehát egy kis kalandvágy-
ra. Nyugodtan, lazán rá kell szánni az időt, amelyet ott töl-
tesz, hadd alakuljon magától a program. Az albánok többsé-
ge kedves, figyelmes és derék ember, nagyon jó házigazdák, 
itt még működik a hamisítatlan balkáni vendégszeretet. Ki-
csit időutazás is lehet bárki számára, aki megélte az 1990-
es évek Romániáját, nagyon sok visszaköszönő dologgal 
találkozhat. Gyönyörű a táj, egyes régiók rendkívül gazdag 
néprajzi hagyománnyal rendelkeznek, nagyon izgalmasak 
a történelmi műemlékek, ha van hozzá türelem fölfedezni 
őket. Albánia hatalmas metamorfózison megy át, én ma-
gam is látom, mennyit változott azóta, amióta először oda-
vetődtem. Ráadásul nagyon olcsó, ami lényeges szempont 
lehet!

LVR: Nézzek-e színházat Albániában?
VL: Amikor fesztivál van, mindenképpen. Az albán szín-

házi világot egyelőre még a régi rendszerben szocializáló-
dott rendezők uralják, és azzal próbálják a maguk túlélését 
biztosítani, hogy rengeteg nemzetközi fesztivált szerveznek, 
így a nézőknek és a fiatalabb alkotóknak is van honnan is-
merkedniük az éppen időszerű színházi irányzatokkal. Egy 
ottani színházi fesztivál nem belterjes, hanem az egész vá-
rosra kiterjedő ünnep, és nincs ez másként Koszovóban sem. 
Különböző fesztiválok különböző jellegű seregszemlének 
számítanak. Egyiken az eredeti rendezői gondolatokat, má-
sikon a formabontó színházi nyelvezetet, harmadikon a szí-
nészi munkát díjazzák, az elismerések pedig valóban komoly 
pénzösszeget jelentenek. A közönség pedig ott van és szereti 
őket.

LVR: Egy néhány napos utazás alatt mennyire látszanak 
meg az albán életmód sajátosságai?

VL: Mint minden ember bárhol a világon, ők is szeretik 
megmutatni, hogyan élnek, mijük van, rendkívül nyitot-
tak. Emlékszem, Elbasaniban sétált a főtéren egy medve-
táncoltató. Eladdig élőben sosem láttam ilyesmit. Megállí-
tottam, próbáltam vele szóba elegyedni, de kiderült, hogy 
süketnéma volt a szerencsétlen. Ott állt a medvével, én pe-
dig kézzel-lábbal szerettem volna megtudni tőle, szabad-e 
fényképet készíteni róluk? Intette, hogy igen, de adjak vala-
mit a medvének enni. Nagyon meghatott, hogy nem pénzt 
kér magának, hanem ennivalót a medvének. Az ilyen ap-
róságokért érdemes Albániába menni, s ha már dolgozni 
kell, mindenképpen összekötni a kellemest a hasznossal. 
Életem legszebb emlékei közé tartozik az, amikor egy an-
tik színházban láthatok előadást, legyen az éppen Albániá-
ban. Ha pedig a végén lenyomtathatom az élményt egy kis 
nyárson sült báránnyal vagy rántott békacombbal, ami sa-
játos albán ínyencségnek számít, nincs is annál jobb dolog! 
Koszovóban az eurós világ miatt már sokkal „civilizáltabb” 
minden, bár az emberek ott is megmaradtak egyelőre ba-
rátságosaknak.

LVR: Mikor menjek tehát Albániába?
CsR: Most, azonnal, minél hamarabb. Ezek a kommuniz-

musból a kapitalizmusba átcsuszamló kis országok rohamo-
san változnak, nem föltétlen előnyükre. Törökországban is 
ugyanezt tapasztaljuk: próbálnak megfelelni az uniós szab-
ványoknak, ez pedig azzal jár, hogy elvesznek bizonyos jel-
legzetességek. Albániában szinte biztos, hogy tíz év múlva 
már nyoma sem lesz a medvetáncoltatónak, nem legelészik 
tehén a tengerparton, alig lesz megfizethető a szállás, és 
nem fognak népviseletbe öltözött nénik átcsoszogni az úttes-
ten, pedig ma még nem csak ünnep-, de hétköznapokon is 
találkozni velük: ha piacolni mennek, a városban is viselet-
ben járnak. Sajnos, a csúnya reklámszatyor már elég bizarr 
látványt nyújt az ő kezükben is.

Albániában szinte biztos, hogy 
tíz év múlva már nyoma sem lesz 

a medvetáncoltatónak, nem legelészik 
tehén a tengerparton, alig lesz 

megfizethető a szállás, és nem fognak 
népviseletbe öltözött nénik átcsoszogni 

az úttesten…

Tengerparti erődítmény. Pánczél Szilamér felvételei
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Bánffy Miklós emlékezete

Számos kiadvány 
és néhány korai, 

leginkább Bánffy Miklós 
grafikai tevékenységét 

bemutató kiállítás 
született, de hiányzott 

az életmű-kiállítás, 
amely az életpályáját 

ismerteti…

B

Szebeni Zsuzsa

ánffy Miklós emlékének megőrzése na-
gyon sokáig egy maréknyi ember lelki-
ismeretes és szorgalmas munkájának 
volt köszönhető. Köteteinek megjele-
nése, elsőként a Polis kiadó jóvoltából, 
majd újrakiadása a Helikon Kiadó ál-
tal, a bonchidai kastély felújításának 
előtérbe kerülése, valamint a fokozott 
érdeklődés, amely alakját övezi, egyre 
több írást, előadást és „szakértőt” ered-
ményezett, nem mindig a legelmélyül-
tebb kutatások vagy igazi elhívatottság 
eredményeképpen.

Amikor az előfutárokról, a témában 
valóban elmélyült – és nem divatokat 
meglovagoló, Bánffy életművét kutató – 
tudósokat említünk, akkor elsősorban 
Marosi Ildikóról, Dávid Gyuláról, Gy. Dá-
vid Gyuláról, F. Dózsa Katalinról, Gaal 
Györgyről, Kötő Józsefről, Nemeskürty 
Istvánról, Szegedy-Maszák Mihályról, 
Szinetár Miklósról, Major Zoltánról, 
Jeszenszky Gézáról, Máriássy Józsefről, 
Murádin Jenőről, Sas Péterről beszélhe-
tünk, és a felsorolás korántsem teljes.

Ugyanilyen fontos szerepet tölte-
nek be a gyűjtemények gondozói, őrzői, 
akik lehetővé tették, vagy ők maguk 
végezték el az alapkutatást, és biztosí-
tották a Bánffy-anyagok fennmaradá-
sát és elérhetőségét: Wellmann Nóra, 
Nagy Edit, Sirató Ildikó, Sipos Gábor, Sa-
lat-Zakariás Erzsébet.

Hasonlóan fontosak a civil szféra 
képviselői, akik lehetővé tették, első 
kézbeli információval segítették szá-
mos emlékhely létrejöttét: Bartha Lász-
ló, Stróbl Zsófia, Váradi Jenő, Bánffy 
Miklós, Balogh Ernő, Szakács János, 
Mikesi Eszter és még sokan mások, 
akik immár szervezett keretek között 
a Bánffy Körben folytatják áldozatos te-
vékenységüket.

Számos kiadvány és néhány korai, 
leginkább Bánffy Miklós grafikai tevé-
kenységét bemutató kiállítás született, 
de hiányzott az életmű-kiállítás, amely 
az életpályáját ismerteti, és megkísérli 
érzékelni-érzékeltetni az életmű össze-
tettségét, sokszínűségét. Mintegy tör-
ténelmi hiánypótlást szeretett volna 
elérni a kiállítás kurátora az Országos 
Színházművészeti Múzeum és Intézet 

(OSZMI) keretében, annak érdekében, 
hogy Bánffy Miklós művészete a maga 
teljességében minél szélesebb körben 
ismertté váljon.

A tárlat létrejöttét a jogos szakmai 
szkepszis különféle formája előzte meg. 
Hogyan lehet egy ilyen gazdag és sok-
oldalú életművet érdemben bemutat-
ni? A gyűjtemények legjobb ismerői 
is felhívták a figyelmet arra, hogy az 
életmű és a családi iratok legnagyobb 
része megsemmisült mind a Bonchi-
dai kastély felgyújtása és többrendbéli 
kifosztása, mind a Reviczky utcai la-
kás kirablása során, mind pedig a Tol-
dalaghy-Korda palotában, ami tehát 
fennmaradt, az egytől egyig töredék. 
Egyfajta Titanic-kiállítás lesz tehát.

Ezt tudomásul vettem, de úgy gon-
doltam, hogy ezt a töredékességet és 
szétszórtságot is érdemes érzékeltetni. 
A kiállítás létrejöttében döntő fontos-
ságú volt Marosi Ildikó munkássága 
és különösen az Erdélyi Helikon Képes-
könyve, amelyhez hasonló szerkezetet 
szerettem volna bemutatni Bánffyval 
kapcsolatosan. 

Elsődleges fontosságú volt az egyéni 
kutatások eredményeinek a befoglalá-
sa, azoknak a ritkaságoknak a bemu-
tatása, amelyek kisebb, nem feltétlenül 
összefüggő Bánffy-gyűjteményekben 
voltak megtalálhatók. A kiállítás létre-
jöttének előfeltételeként támasztottam 
azt, hogy legalább hét, a Bánffy-kuta-
tásban eddig publikálatlan vagy kevés-
bé ismert darabot, jellegzetességet mu-
tathassak be.

A Bánffy Miklóssal kapcsolatos ku-
tatásaim 2010-ben megközelítőleg tíz 
éve folytak. A kiállítás megszervezése-
kor az alábbi újdonságokkal szerettük 
volna a szélesebb közönséget meglepni: 
egy kevésbé ismert egészalakos olaj-
festménnyel, Glatter Gyula képével a 
Magyar Nemzeti Múzeum arcképcsar-
nokából; a Székely Nemzeti Múzeum 
archívumából az épület főlépcsőhá-
zának üvegablak-tervével; a család ál-
tal is korábban nélkülözött, de a Csík-
szeredai Fotográfiai Múzeumból, azaz 
Molnár Attila gyűjtéséből származó 
fényképekkel. Továbbá Az ostoba Li Bánffy Miklós (1873–1950)
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című darabjának a rendezőpéldányá-
val a Kolozsvári Színházi Archívumból, 
amely értékes feljegyzéseket tartalmaz 
a színrevitellel kapcsolatosan is; Bánffy 
Miklós első drámaszövegével, az Egy 
végrendelet következményei második és 
harmadik szövegváltozatával, amely a 
korábban feltételezett 1906 helyett 1893-
ra helyezi első drámaírói munkájának 
keletkezését 

A Ráday-gyűjtemény vázlattervei 
közül előkerült a Kékszakállú Herceg 
díszletterve és a korábban publikált 
Judit-terv mellett maga Kékszakáll jel-
mezterve is. Ezekkel az újdonságokkal 
indult a kiállítás gondolata, azzal a 
szándékkal, hogy az életpálya ismerte-
tésére, valamint a vizuális művészetek 
körében kifejtett tevékenységére össz-
pontosítson.

Szinte az utolsó pillanatban került 
elő az OSZMI Nádasdy kéziratgyűj-
teményéből az előadás segédrende-
zőjének köszönhetően Az ember tra-
gédiája Szegedi Szabadtéri játékára 
tervezett rendezőpéldánya, amely egy-
ben a Bánffy-könyvtár több mint 40 
ezer kötetének alig néhány fennma-
radt darabjának egyike. Ugyancsak a 
munkafolyamat során Somogyi Zsolt 
muzeológus kollégám kutatásainak 
eredményeképpen bukkantunk rá a 
Nagyúr jelmezterveinek egy, az eddig 
ismert 1942-es változatánál sokkal ko-
rábbi, 1921-ben készült változatára.

A vándorkiállítás minden egyes állo-
mása más és más, nem csupán a terek 
miatt, hanem azért is, mert a helyszí-
neket általában igyekeztünk az életmű 
szempontjából indokoltan kiválaszta-
ni. Odavinni, ahol Bánffy Miklós maga 
is járt, vagy valamilyen tevékenységet 
fejtett ki, vagy oda, ahol az esemény, 
amihez kapcsoltuk, a pályájához köthe-
tő. Ugyanilyen fontos volt a tárlat folya-
matos gazdagítása, egyes helyeken pél-
dául egész új részek kialakítása. A gróf 
Bánffy Miklós, egy nyughatatlan ember. 
Bánffy Miklós, Ben Myll, Kisbán Miklós 
című vándorkiállításnak Budapesten 
az OSZMI adott otthont. Bár érezhető 
volt már az első pillanatban, hogy a ko-
rábbi, többé kevésbé-népszerű vándor-
kiállításoknál ez nagyobb szabású – hi-
szen már az alapkiállítás az OSZMI-nak 

nem csupán a fő kiállítóterét, a Körter-
met, hanem a konferenciatermét és a 
folyosóit is megtöltötte –, egyaránt fo-
kozott érdeklődés volt tapasztalható a 
sajtó, a szakma és a közönség részéről. 
Közkívánatra karácsony és szilveszter 
között is meg kellett nyitni a tárlatot a 
kiállítás-látogatók számára.

Ugyanígy szeretném kiemelni a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú-
zeum helyszínét, ugyanis Bánffy sok-
oldalúságának egyik leglátványosabb 
megvalósulása a múzeum tíz négy-
zetméteres üvegablaka, ugyanakkor a 
kiállítás egyik kézzelfogható „eredmé-
nye” is egyben. Hiszen korábban nem 
láthattunk olyan látványos múzeumi 
gyarapodást, mint amelyet a Székely 
Nemzeti Múzeum felvállalt. Amikor 
Bánffy Miklós üvegablak-terve a kiál-
lítás anyagába bekerült egy szerény, de 
még selyemmolinón is igen látványos 
darabként, akkor vágyálomnak tűnt, 
hogy a műszaki és anyagi szempontból 
egyaránt kihívásnak számító műalko-
tás megszülessen. De a kitartás és az 
erős szándék meghozta a gyümölcsét. 
A Székely Nemzeti Múzeum és annak 
igazgatója, Vargha Mihály minden kö-
vet megmozgatott az ügy érdekében, 
hogy centenáriuma küszöbén az épület 
ezáltal is közelebb kerüljön az eredeti, 
Kós Károly által megálmodott tervhez. 
A Magyar Külügyminisztérium felvál-
lalta egykori „rendhagyó” minisztere 
életművének bemutatását, és átérezte a 
vitrálium létrejöttének jelentőségét, ép-
pen emiatt ezt az ügyet eszmei és anya-
gi szempontból egyaránt jelentős mér-
tékben támogatta.

„Néhány napja leplezték le Bánffy 
Miklós Csaba királyfit ábrázoló monu-
mentális, gyönyörű ólomüvegfestmé-
nyét, melynek terve 1933-ban készült 
el, az üvegképet Makkai András kolozs-
vári üvegművész készítette. A Csaba ki-
rályfi felavatását a múzeum dicséretes 
módon egy nagy Bánffy életmű-kiállí-
tással is összekötötte. Az OSZMI a sok-
oldalú és sok mindennel foglalkozó 
Bánffy életművének bemutatására vál-
lalkozik. A vitrálium mutatja Bánffy fá-
radhatatlan kísérletező kedvét, hiszen 
állandóan új és új területeket hódított 
meg… S most itt ez a kiállítás, meg-
tudhatjuk, ki is volt valójában Bánffy 
Miklós. Szánjunk időt megtekintésére. 
Megéri.” – írta Bogdán László a Három-
szék hasábjain a közel tíz négyzetmé-
teres üvegablak avatóját és a kiállítás 
megnyitóját követően. A kolozsvári Ál-
lami Levéltárban találtam adatokat ar-
ról, hogy a Bonchidai kastélyban a Róth 
Miksa műhelyében tervezett számos 
darab volt látható. Erre vonatkozóan há-
rom levél is található a Bánffy fondban. 
Külön érdekesség, hogy a sepsiszent-
györgyi ablakot kivitelező képzőmű-
vésszel folyamatosan egyeztettünk, és 
a rendelkezésére bocsátottam a dísz-
letterveket, valamint azt a kisméretű, 
de jellegében sok közös vonást mutató 
képet, amelyet a Nagyurat, azaz Attilát 
(Ráday-gyűjtemény) ábrázolja egy ha-
sonló forgó hatású rozettában. Külön 
érdekesség, hogy a kivitelező művész, 
Makkai András számára nagyon je-
lentős volt ez az információ, hiszen ko-
rábban dolgozott egy olyan nagyváradi 
üvegablakon, amely a Róth-műhelyben 
készült. Így kétségtelenül figyelembe 

Sipos Gábor és Murádin Jenő a kolozsvári Bánffy-kiállítás megnyitóján

Közkívánatra karácsony és 
szilveszter között is meg 

kellett nyitni a tárlatot 
a kiállítás-látogatók 

számára.
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vette azt a tényt, hogy – jelenlegi tudo-
másunk szerinti első üvegablak-terve-
zésénél – a Róth-műhely hatása nem 
kerülhette el a stílusokra olyannyira 
fogékony Bánffy Miklós figyelmét. 

Erdély-szerte – Csíkszeredában, Gyer-
gyószentmiklóson, Bonchidán, Nagysza-
lontán – hasonló sikert aratott a kiállí-
tás. A marosvásárhelyi Vármúzeumban 
rendkívül sikeresek voltak a múzeumpe-
dagógiai foglalkozások is, amelyek ma-
gyar és román nyelven zajlottak.

A chişinăui kiállítás rendkívüli jelen-
tőségű volt mind a nagyszámú román 
közönség, mind a színvonalas megnyitó 
miatt, ahol érdekességként a chişinăui 
zeneakadémia diákjai eljátszották a 
Bánffy Miklós által komponált valcert. 
A hágai kiállítást a diplomácia számos 
képviselője, mások mellett a Hágai 
Nemzetközi Bíróság elnöke is megtisz-
telte jelenlétével, Makkai Réka művé-
szettörténész munkája révén pedig szá-
mos múzeumpedagógiai foglalkozást 
tartottak. Marokkóban a rabati Bibliot-
hèque Nationale du Royaume du Ma-
roc-ban volt megnyitó, amelyre Bánffy 
Katalin grófnő és családja is eljött.

A kiállítás körül tudományos tevé-
kenység és fokozott érdeklődés volt ta-
pasztalható. Mindenképpen kiemelen-
dő ebből a sorból Peter Vergo professzor 
Essexből, George Banu Párizsból, Ermi-
no Raiteri Genovaból, valamint Piers 
Russel Cobb Londonból.

A négy éve vándorló kiállítás sokat 
vesztett eredeti állapotából, de a Prőh-
le Gergely kezdeményezésére létrehí-
vott Bánffy Emlékév keretében meg-
újulhatott.

A nehézségekkel és számos akadály-
lyal induló Illúzió és tükröződés című 
kiállítás létrejöttében a kolozsvári ma-
gyar főkonzulátus és Magdó János fő-
konzul kulcsszerepet töltött be. Az OSZ-
MI a szakmai hozzájárulást nyújtotta, 
ugyanakkor a kolozsvári Erdélyi Törté-
neti Múzeum is kreatív és cselekvő sze-
repet játszott, hiszen a lapidáriumból 
rendelkezésünkre bocsátották a kas-
tély eredeti barokk kőszobrait. Illúzió és 
tükröződés a kiállítás központi gondo-
lata, amint a cím is jelzi, még akkor is, 
ha valós dokumentumokra és kézzel-
fogható műalkotásokra támaszkodik. 
Illúzió, mert azt a tünékeny művészi vi-
lágot hivatott visszaadni, amely Bánffy 
Miklós sajátja, de régen elpusztult. Azt 
a világot, amit kulcsregényében az Er-
délyi történet című trilógia olyan kímé-
letlen pontossággal és ugyanakkor ma 
már romjaiban is szépséges illúzióként 
ábrázol. A regény számos világnyelven 
is megjelent, és részletei Marius Taba-
cu remek fordításában immár románul 

is olvashatók. Bánffy Miklós sokolda-
lúságát nehéz bemutatni, de a kiállítás 
megkísérli megvillantani azt a párat-
lan alkotóerőt, amely az Orosz Balett 
1912-es budapesti meghívásával kezdő-
dött, és tervezői, intendánsi tevékeny-
sége révén a modern magyar szceni-
ka-művészet megújulásához vezetett.

A tárlat célja egy újabb tünékeny il-
lúzió létrehozatala, amely néhány hó-
nap erejéig visszavarázsolja a családi 
arcképcsarnok egy részét, valamint a 
bonchidai kastélykörnyezet egy szűk, 
de jellegzetes szeletét, amely Gy. Dá-
vid Gyula építész közreműködésével 
jöhetett létre. A kiállítás meghatározó 
részét képezték a világát üvegbe és tü-
körbe komponáló Nicolette Jelen Bánffy 
modern szilikátművei. A jelenleg New 
Yorkban élő képzőművész munkáiban 
a család képzőművészeti tehetsége és 
egyedi világlátása tükröződik. A kiállí-
tás az OSZMI, a Magyar Nemzeti Múze-
um, az Erdélyi Történeti Múzeum, a ko-
lozsvári Művészeti Múzeum, a Bánffy, a 
Barcsay, a Fornet, a Bartha-Stróbl, a Dá-
vid, a Csiszár és a László családok, vala-
mint számos magánszemély nagylelkű 
közreműködése által valósult meg.

A kiállításhoz tudományos konfe-
rencia kapcsolódott, ahol mind a ma-
gyar, mind a román tudományos élet 
képviselői érdemi és a Bánffy-életmű 
szempontjából számottevő előadásokat 
tartottak. Kétségtelenül kiemelkedett 
Lucian Nastasă-Kovács professzor előa-
dása, aki Bánffy Miklós szekus-dosszi-
éjába engedett betekintést. A kiállítást 
közel hatezer látogató tekintette meg, a 
rendezvények közül kiemelkedett az Is-
kola másképp hete, valamint a Múzeu-
mok Éjszakája, amikor tűt sem lehetett 

leejteni a múzeum termeiben. Ezeken 
az eseményeken olyan látogatói körö-
ket is megszólított a kiállítás, akik más 
kontextusban nem találkozhatnak 
Bánffy Miklós nevével.

Május 16-án az illúzió véget ért. Ami 
mára maradt, az egy kis lehetőség a 
tükröződésre. A bontás után az anya-
gok árván, összecsomagolva várják jobb 
sorsukat. Egy újabb ideiglenes kiállító-
helyet, vagy talán egy Bánffy Miklós Ál-
landó Emlékhelyet keresve.

A kiállításhoz tudományos 
konferencia kapcsolódott, 
ahol mind a magyar, mind 

a román tudományos 
élet képviselői érdemi 

és a Bánffy-életmű 
szempontjából számottevő 

előadásokat tartottak.

A BÁNFFY MIKLÓS VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
állomásai: 2010: OSZMI. 2011: Kolozsvár,  
Reményik Sándor Galéria, az EMKE ko-
lozsvári Györkös Mányi Albert Emlékháza; 
Budapest, külügyminisztérium. 2012: Buda-
pest, Magyar Állami Operaház; Szeged;  
Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár; 
Sepsiszentgyörgy; Gyergyószentmiklós; 
Csíkszereda; Marosvásárhely; Bonchida. 
2013: Esztergom; Bukarest; Chişinău; Hága; 
Rabat. 2014: Sopron Múzeum Lábasház; 
Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria (utóbbi 
november 11-én nyílik).

A Bánffy vándorkiállítás megnyitója a hágai Boskantkerk kulturális központban. 
Szebeni Szabó Róbert felvételei
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A Kolozsvár-felsővárosi református templom motívumainak eredete

ós Károly erdélyi alkotásainak egyik 
legismertebb példája Kolozsváron a Mo-
nostori úti református templom, mely 
már építésekor is „erdélyi magyarnak” 
számított, mivel a középkori eredetű, 
négy fiatornyos, festett bútorzatú, ka-
zettás mennyezetű kalotaszegi templo-
mok mintáját követte. A szakrális épít-
mény legfontosabb díszítőeleme a népi 
ornamentika egyik kedvelt motívuma, 
a kakas lett, amelyből a templom nép-
szerű megnevezése is ered.

A kakas motívuma
A köznyelvben kakas alatt általában 

a házityúk (Gallus gallus domesticus) 
hímjét értik a beszélők, azonban szá-
mos madár hímjének is ez a megneve-
zése. Az előbbi értelemben vett kakas 
nem csak a magyar nyelvterületen, 
hanem Európa- és világszerte is szim-
bolikus állatnak számít, és ősidők óta 
számos jelentés, szimbólum, hiedelem 
kapcsolódott hozzá. Legtöbb kultúrá-
ban szoláris madárként tartják szá-
mon. Hajnali, napfelkeltét jelző kuko-
rékolása miatt különböző napistenek 
attribútuma, a fény és a hajnal, ezáltal 
a születőben levő szellemi világosság 
madara. Emellett maszkulin alapelv, 
a hírnév, az idő, az éberség és a figye-
lem jelképe. A vörös kakas a tűz elleni 
védelemre, illetve a tűzvészre is utal-
hat, mivel a vörös kakas terjeszti ház-
ról házra a lángokat. Éppen ezért Kí-
nában a tűz elleni védekezésül képét a 
házak falára festették. Ugyanott a jang 
(a férfi princípium) állata, de a szeren-
cséhez és a jókívánságokhoz is kapcso-
lódik, a buddhizmusban azonban a vég-
zet szimbóluma. Egyes helyeken a jóság 
szimbóluma, mivel úgy tartják, hogy 
eledelét megosztja a tyúkokkal. (Kusz-
mann 2001: 241-242.; Szemadám 1995: 
105.; Fontana 1995: 83.) Japánban a sintó 

vallás főistenének, a Napistennőnek a 
szent madara, a polgári erények, a biza-
lom, az előre látható dolgok bekövetke-
zésének és az éjszakai rossztól való vé-
delem jelképe is. Az ókori görög-római 
kultúrkörben Apollón és Zeusz madara, 
amely a fény jelentést hordozza magá-
ban. Mivel azt tartották, hogy betegeket 
gyógyító ereje van, Aszklépiosznak, az 
orvostudomány istenének is felszentel-
ték. Lélekkísérő motívum is társult a 
kakashoz, mivel az evilági lét után egy 
új világ hajnalába vezeti a halott lelke-
ket. Az időt előrejelző tulajdonsága mi-
att Hermésznek, az istenek hírnökének 
attribútumává is vált. A rómaiak har-
ciasság és az éberség kapcsán Mars, 
Mercurius és Minerva szent állataként 
tekintettek rá, tavasszal pedig a termé-
szet megújulásával, a tavaszi termé-
kenységgel, és így Proserpinával és At-
tisszal hozták kapcsolatba. A keltáknál 
az alvilág isteneinek attribútuma volt, 
a halottas ágy lábához kötözött kakas 
a halált szimbolizálta, a germánok pe-
dig a túlvilág határőreként tekintettek 
rá. A zsidó hagyományban a kakas és 
a tyúk közös ábrázolása termékenysé-
get jelent, a Talmud szerint az udvari-
asság jelképe, mivel ő vezeti be a Napot. 
(Kuszmann 2001: 241-242.; Szemadám 
1995: 105.) A kakas a franciák nemzeti 
állatának is számít, ami a latin gallus 
főnév kettős értelmének eredménye, 
mivel egyaránt jelenti az állatot és a 
franciák őseinek tartott gall népcso-
portot is. A „gall kakas” szimbóluma 
azonban csak a középkorban alakult ki 
és terjedt el. (Szemadám 1995: 105.; Mil-
lisits 2012.) A néphagyományra támasz-
kodva, Goethe a Faustban a kakastol-
lat az ördög attribútumai közé sorolja. 
Egyes altáji népeknél a sámán a halot-
tas ágyhoz kötött kakas elűzésével szel-
leműzést hajt végre. A „túlvilágra” utazó 

Kós Károly és  
a Kakasos templom
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magyar táltosok is viseltek kakastollat fejükön, mivel a ka-
kas lélekvezető madárnak számított. Az iszlám kultúrában 
kiemelt tisztelet övezi, mert a fehér kakast Mohamed próféta 
madarának tartják. (Szemadám 1995: 105.) Címerállatként a 
bátorságot és a büszkeséget testesíti meg, (Kuszmann 2001: 
241-242.) számos magyarországi (pl. Kakasd, Kistarcsa stb.) 
és külföldi (Frankfurt am Oder, Gallipoli, Murano) település, 
illetve országrész (Vallónia) és ország (Kenya) címerét, zász-
laját ékesíti. Az 1975-ben elfogadott vallon zászlón sárga ala-
pon vörös kakas látható, ami a vallonok francia kötődésére 
is utal; a Kenya címerében található kakas egyik lábával egy 
fejszét tart, ami nem csak az új napot, hanem a hatalmat, 
a tekintélyt, a tenni akarást és a sikerességet jelképezi.

A kereszténység is hamar szimbolikus jelentéssel ruház-
ta fel, mert miután Péter apostol háromszor megtagadta 
Krisztust, megszólalt a kakas, ahogyan azt korábban Jézus 
megjósolta volt. (Károli Gáspár bibliafordítása: Máté 26, 74-
75.) Ebben az esetben az emberi gyengeséget és a bűntudatot 
jelképezi, és közvetve pedig Krisztus későbbi szenvedésére is 
utal. (Szemadám 1995: 105.) Ugyanakkor a fény, az újjászüle-
tés és az utolsó ítélet elérkezésének hírnöke. Emellett a hívők 
számára magát az igehirdetőt, az új hit felvirradásáról prédi-
kálót, de a hajnalt váró igazak lelkét is jelentheti. Ehhez kap-
csolódik az éberség fogalma is, amelyet a minden irányban 
körbeforgó szélkakas testesít meg, amely a gonosz erőit lesi, 
hogy hangjával elűzze azokat. A templomok tornyára erősí-
tett fémkakasokról már a 9. századtól van adat. (Kuszmann 
2001: 241-242.; Fügedi 1993: 22-23.) Az ókeresztény művészet 
egyik kiemelkedő alkotásában, az aquileai templom padló-
mozaikján a Krisztusért küzdő keresztényekkel azonosítha-
tó, amely a Sátánt jelképező teknőssel harcol. Szent Ambrus 
püspök Himnusz kakasszóra című művében a kakas keresz-
tény jelentése a remény: „Kakas szaván remény fakad, / S a 
szenvedőnek enyhület.” (Sík Sándor fordítása) A keresztény 
szimbolika szexuális mohóságot és zsarnoki természetet is 
tulajdonított a kakasnak, amit például a lakodalmi szokások-
ban, illetve a tavaszi ítélkező játékokban (mint a kakasütés, 
kakaslövés) is felemlegetnek, az állatot pedig paráznaság-
gal, többnejűséggel vádolják meg, és halálra ítélik. (Szema-
dám 1995: 105; Pozsony 1998a: 188.) Magyar nyelvterülten a 
kakasábrázolás a reformáció után terjedt el igazán, amikor 
a kálvinista egyház és templomok jelképévé, ismertetője-
gyévé vált, melyet nem csak toronydíszként, hanem festett 
kazettás mennyezeteken, ajtók vaselemein, lámpamintákon 
és fafaragásokon is alkalmaznak. (Kuszmann 2001: 241-242; 
Millisits 2012.) Ennek a díszítőelemnek a köznyelvre is nagy 
hatása volt, hiszen a kolozsvári mellett a szegedi Kálvin téri 

református templomot is Kakasos templomként emlegetik 
a helyiek, illetve a miskolci Belvárosi református templom 
népszerű neve Kakas-templom, mivel tornyaikon egy-egy 
kakas hirdeti a kálvinisták jelenlétét. (Millisits 2012.) A mű-
vészettörténeti érdekesség a németországi Wallenhorstban 
álló régi St. Alexander-Kirche (Szent Sándor-templom), mely-
nek tornyán kakas helyett tyúk látható. A magyarázat sze-
rint azért helyettesíti tyúk a kakast, mert a preromanikus 
korban épült templom anyaegyházként számos szomszédos 
egyházközséget „költött ki“ az évszázadok során. (Sz. n. 2012: 
4.) Azonban a 16. század után nem csak a kálvinista temp-
lomtornyokra helyeztek el szélkakasokat: például a budavá-
ri, római katolikus Mátyás-templom egyik tornyocskáján is 
kakas csillog. (Millisits 2012.) A reformátorok előszeretettel 
magyarázták a kakas jelentéseit, így Szenci Molnár Albert 
(Millisits 2012.) és Bod Péter (Bod 1760: 6.) is a Péter apostol 
történetét elevenítik fel. Látható, hogy az egyházi és a népi 
építészet kakasábrázolásainak elsősorban bibliai háttere 
van. Az egyéb tárgyakon való megjelenítésnek azonban más 
jelentéstartalma is lehet.

A kakas a magyar folklórban nagyon sokszor egymástól 
igen távol eső jelentéseket képvisel. Elhatárolja a sötét és a 
világos napszakot, jelzi a napfelkeltét, Krisztus jelképe, a 
feltámadást és a megtérést szimbolizálja. Óvó szerepe van 
a gonosz erők és a villámcsapás ellen. A szerelmi varázslá-
sokban is alkalmazzák, a szexuális potencia szimbóluma és 
a termékenység jelképe. Fontos eleme az időjóslásoknak és 
esővarázslásoknak, illetve a népi gyógyászatban is felbuk-
kan. Az ártalmas erőket is megszemélyesítheti, kincsőrző 
állat, melyet gyakran a kincset őrző szellemnek kell felál-
dozni. Építőáldozati állatnak számít, és az ember halála 
után a túlvilági beilleszkedést segítheti elő. (Pozsony 1998b: 
303-306.; Gub 1999: 27-28.) A mezőségi hiedelmekben például 
a tisztátalan lények helyét és tevékenységét jelezhette a ka-
kas kukorékolása. (Keszeg 1999: 301-303.; 315; 318.) Az emberi 
élet legfontosabb fordulópontjain is felbukkan, azokhoz szá-
mos szállal kapcsolódik. Születés után a kakas segítségével a 
gyermek védelmét igyekeztek biztosítani, a fiatalkorban pe-
dig a jövendőbeli élettársat próbálták segítségével megtud-
ni. A lakodalom idején a termékenységgel és a nemiséggel 
kapcsolatos jelentései kerültek előtérbe. A halottkultuszban 
a halál előjele, illetve a halott lelkének túlvilágra való távo-
zását is elősegíti. A kakasütés, kakaslövés és az egyéb, egész 
Európában elterjedt kivégzési, temetési játékok, szokások a 
tél kiűzését, a tavasz behozatalát jelképezték. A mágikus vi-
lágszemlélettel voltak összefüggésben, céljuk az idő folyásá-
nak manipulálása és a kívánt egyensúly megteremtése volt, 
melyek elérésére a kakast is felhasználó rituális szokások-
ra volt szükség. (Pozsony 1997: 140.) Mindebből látszik, hogy 
a kakasszimbólum igen változatos, ami a kakasnak eltérő 
szempontú klasszifikációjából következik. Legtöbbször a go-
noszt távol tartó lény, de megjelenik a gonoszság megteste-
sítőjeként is. Jelentése áttevődhet különböző testrészeire is: 

Részlet a Kakasos templom belsejéről

A kakas a magyar folklórban nagyon 
sokszor egymástól igen távol eső 
jelentéseket képvisel. Elhatárolja 

a sötét és a világos napszakot, jelzi 
a napfelkeltét, Krisztus jelképe, a fel-

támadást és a megtérést szimbolizálja.
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tolla, szíve, vére, heréje, zúzája különböző mágikus célzatú 
eljáráshoz köthető. A magyar népi kultúrában tehát a kakas 
szervesen beépült a keresztény ünnepkörbe, a naptári év leg-
jelentősebb napjain valaminek a hiányában alkalmazzák: 
segítségével egészséget, termékenységet, szerencsét, vagyis 
pozitív értékeket, harmóniát, egyensúlyi állapotot kívánnak 
előidézni. A néphitben és a népi kultúrában egy objektum (pl. 
a kakas) különböző varázserőt hordozhat, és egy jól megha-
tározott funkciót mindig valamilyen tulajdonsága révén tölt 
be. A paraszti közösségekben ezen lehetőségek közül mindig 
csak a legmegfelelőbbet választják ki és használják. (Pozsony 
1998b: 304-306.)

A kapcsolódó képzeteknek köszönhetően a kakasábrázo-
lások nagyon népszerűek voltak a népi díszítőmotívumok 
között, és a többi madárábrázolástól helyük is elkülönítet-
te őket. A tornyok csúcsai mellett útszéli kereszteken, kápol-
nákon is gyakori volt a pléhből készült kakasforma. (Fügedi 
1993: 22.) A lámpásokon, mécseseken és egyéb tűzeszközö-
kön megjelenő kakasábrázolások a mesterséges világítás és 
a napfelkeltét hirdető kakas közötti kapcsolatra épülnek, és 
egész Európában előforduló motívumnak számítanak. (Fü-
gedi 1993: 22-23.) A kerámiák esetében a kakas főmotívum 
szerepet tölt be díszes tollazatának és dekoratív megjelené-
sének köszönhetően. (Fügedi 1993: 23.) Az Alföldön például az 
1830-as években jött divatba a tálasedényeken ábrázolt dús 
faroktollú kakasmotívum. (Füvessy 1998: 89-116.) Kalotasze-
gen a türei fazekasság termékein megtalálható az életfán 
álló kakas ábrázolása. (Végh 1977: 41-42.) A textíliákon elő-
forduló kakasmotívum az egész Kárpát-medencében kedvelt 
volt. Kendőkön, dísztörlőkön, általában szőttesként fordult 
elő, sormintába szerkesztve. (Csiszár 1998: 144.) A kalotasze-
gi református közösségekben a virág- és növénymotívumok 
mellett a kakast ábrázoló fafaragások is kedveltek voltak. 
(Csete 1990: 12-15.) Egyes házak tetőgerincei is bádogkakassal 
végződtek (Malonyai 1907.), de nem csak parasztházak csúcs-
díszeként, szélzászlóként, hanem galambdúcok ornamentu-
maként is előfordult. (Fügedi 1993: 22-23.)

Az építő
A fentebb felsoroltakból kitűnik, hogy Kós Károly milyen 

kulturális háttéranyagból dolgozott kakasos mintáinak, il-
letve egyéb díszítményeinek megalkotásakor. Jól ismerte a 
kalotaszegi madárábrázolások mellett a népi hiedelmet és a 
kakas egyetemes szimbolikáját is, melyet utazásai és tanul-
mányai során sajátított el. Az építész 1883. december 16-án, 
Temesváron született. Apja tisztviselő volt, ezért a családdal 
1887-ben Nagyszebenbe költöztek. Korai gyermekkorának 
színhelye, annak középkori építészete és hangulata jövőbe-
li munkáira is hatással volt. Kolozsváron töltött fiatalkorát 
az irodalom felé tett első lépések, illetve a „kincses város” 
és Kalotaszeg építészeti kultúrájának felfedezése jellemzi. 
Utóbbi 1900-ban kezdődött, amikor egy osztálytársa meghí-
vásának eleget téve gyalog bejárta a vidéket és felfedezte az 
akkor még érintetlen, zárt falusi környezetet: a népi építé-
szet remekeit, a temetőket és a középkori templomokat. Bár 

építészi pályára készült, szülői nyomásra mérnöknek tanult 
a budapesti Műegyetemen, de tanulmányai felénél átiratko-
zott az építész szakra, ahol többek között Schulek Frigyes is 
tanára volt, akitől a középkori építészeti tudást sajátíthatta 
el. Egyetemi évei során felfedezte, hogy létezik egy sajátos 
magyar művészet, amelyhez az új építészeknek viszonyul-
niuk kell, azonban a Lechner Ödön-féle magyaros stílussal 
szakítva Kós és társai (Györgyi Dénes, Jánszky Béla, Koz-
ma Lajos, Mende Valér, Zrumeczky Dezső) megalakították a 
művészet- és építészettörténet által Fiatalok néven számon 
tartott építésztársaságot, majd közösen pályáztak és vállal-
tak megbízásokat. Kós a diploma megszerzése után előbb 
rajzolóként dolgozott, majd egyre több épület megtervezé-
sét bízták rá. 1908-1909 között készült el például a Kakasos 
templom előhírnöke, a zebegényi katolikus templom, ame-
lyen még megtalálhatók a közép-európai szecesszió jegyei, 
de középkori elemek (erdélyi templomok, várkastélyok, pol-
gárházak) formakincsét is hasznosította. A Jánszky Bélával 
és Györgyi Dénessel közösen tervezett épületen már megje-
lenik a jellegzetes Kós Károly-féle sarokbástya is. (Nagy E. 
1995: 23-28.)

1907-ben, egy féléves erdélyi tanulmányút ösztöndíjának 
köszönhetően nem csak Kalotaszeg, hanem a Székelyföld, 
Segesvár és Torockó népi építészetét is megismerhette. Ta-
pasztalatait Erdélyország népének építészete című kéziratos 
könyvében írta meg. (Tasnádi 2013: 8-11.)

A templom
A 17. században a kolozsvári polgároknak csak egy része 

élt a kőfalakon belül, sokan a várostól keletre, északkeletre 
és nyugatra elterülő Kül-Magyar utcai, hídelvi és monos-
tori hóstátokban laktak. Az utóbbi eklézsiáját II. Rákóczi 
György alapította 1654-ben, aki templomnak rendeztetett 
be egy kőházat, ami valószínűleg a mai sörgyár környékén 
állhatott. Első prédikátoruk Magyarosi Elek volt. A gyüle-
kezet alapítólevele nem maradt fent, de kilenc évvel később 
Apafi Mihály megerősítő diplomája is említést tesz róla. (Si-
pos 2001: 110-120.; Herepei 1987: 284.) Az 1658-as tatárjárás 
Kolozsmonostort sem kerülte el, melynek következtében 
a kálvinisták épülete is elpusztult. 1664 után új templom 
épült Apafi Mihály adományából. (Veress 2010.; Szigeti 2013: 
4.) A 18. század eleji háborúkban a templom ismét elpusz-
tult, amit a közösség hanyatlása követett. A környék a je-
zsuiták fennhatósága alá került, a hívek nagy része pedig 
elköltözött, így nem lehetett új templomot építeni, és az ek-
lézsia kénytelen volt 1755-ben eladni javait a jezsuitáknak. 

A templom csillárjait is Kós Károly tervezte

A 17. században a kolozsvári polgároknak 
csak egy része élt a kőfalakon belül, 

sokan a várostól keletre, északkeletre 
és nyugatra elterülő Kül-Magyar utcai, 

hídelvi és monostori hóstátokban laktak. 
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(Szigeti 2013: 4.) Az egyházközség újjászervezési kísérletei 
1896-ban kezdődtek meg, amikor özv. Turgyán Györgyné 
házának szobájában gyűltek össze a hívek, majd számuk 
növekedésével, beadványokkal kérték a kolozsvári egyház-
községet, hogy imaházat és iskolát építhessenek. A presbi-
térium 1903-ban megvásárolt egy közeli telket, majd 1904. 
október 31-én felszentelték az ott levő udvarházból kialakí-
tott imaházat, melynek bővítése helyett később az egyház-
tanács inkább egy új templom építése mellett döntött. 1908-
ban Spáda János építőmester bemutatta terveit, azonban a 
módosított és csökkentett költségvetésű terv 1910-ben elfo-
gadott változata nem kapta meg a hatóság jóváhagyását. 
Ezért bírálat céljából az Kós Károlyhoz került, aki új terv-
vázlattal állt elő, amelyre a tanács 1912-ben áldását is adta. 
Az építkezés 1913. június elején kezdődött, majd ugyanazon 
év végén be is fejeződött. A templomot 1914. március 22-én 
szentelték fel. Ebben az évben elkészült a templom szom-
szédságába szánt parókia és igazgató-kántori lakás terve is, 
azonban ezeket a háború kitörése miatt már nem sikerült 
megépíteni. (Fabó–Gall 2013: 174-175.) Ezt követően kezde-
tét vette az élénk gyülekezeti élet, és a gyülekezet létszá-
ma csakhamar meghaladta a 3000 főt. (Szigeti 2013: 4.; Gaál 
2001: 406-408.) Az 1970-es évekbeli felújítást Kós szemé-
lyesen felügyelte. (Fabó–Gall 2013: 174-175.; Szigeti 2013: 4.) 
A centenáriumi évfordulóra a templomot újra nagyszabá-
sú javításnak vetették alá: megerősítették a tetőszerkezetet, 
zöld mázas Zsolnay-cserepekre cserélték a tető eternitlap-
jait, kicserélték az ablakokat, felújították a padlózatot és a 
villanyhálózatot. Emellett az épület külső és belső falait is 
újrafestették, illetve az udvart is rendbe tették. Az évfordu-
lós ünnepség keretében a templom mögötti egykori iskola 
falára és a templom előcsarnokába is egy-egy emléktáblát 
helyeztek el. (Szigeti 2013: 4.)

Az utca frontjától beljebb található, észak-dél irányú 
hosszanti elrendezésű templom a tervező egyik korábbi 
alkotásának, a zebegényi templomnak egy nagyobb, váro-
si léptékű megfogalmazásaként is felfogható, mivel a Pest 
megyei település katolikus templomához hasonlóan a Ka-
kasos templom meredek nyeregtetős oromfala és a nagyob-
bik torony utca felőli oldala is egy síkba olvad. Akárcsak a 
zebegényi templomnál, úgy a Kolozsvár-felsővárosinál is 
román stílusú a kapuzat, és mindkét templom bejárata fe-
lett öt keskeny ablak biztosítja a homlokzat rendezettségét 
és könnyen áttekinthetőségét. (Fabó–Gall 2013: 174-175.) A ro-
mán kori elrendezést idéző templom alaprajzát tekintve egy 
magasabb főhajót és két alacsonyabb mellékhajót figyelhe-
tünk meg, melyek észak felől egy egyenes záródású apszis-
ban végződnek, mely a főhajótól elválasztva tanácsterem-
ként szolgál. A templombelső tagolását, a fedélszerkezetet 

tartó hevederívek biztosítják. Az árkádokat vaskos oszlo-
pok tartják, amelyek négy oszlopközre osztják a belső teret. 
A főhajót festett kazettás síkmennyezet, a mellékhajókat 
pedig hevederekre támasztott keresztboltozat alkotja. (Ve-
ress 2010.) A főhajó déli részén pedig a karzatra és torony-
ba vezető lépcsőket, illetve az előcsarnokot magába fogla-
ló részt találjuk. A templom nyugati mellékhomlokzatához 
egy négyzet alakú portikusz készült. A főhomlokzatot alko-
tó két torony egyike egy magasabb, négyzet alaprajzú to-
rony, mely négy fiatornyával, toronyórájával a homlokzat 
és a templom egészének meghatározó eleme. A másik egy 
kisebb, az ellentétes oldalon álló kör alaprajzú torony. (Ve-
ress 2010.) Az ajtók és az ablakok elrendezése adja meg a 
főhomlokzat ritmusát, jellegzetességét. A mélyen fekvő, fél-
köríves, illetve egyenes záródású, meredeken lejtő párká-
nyú ablakok kettes, hármas, ötös csoportokban lettek elhe-
lyezve, de két egymagában álló ablak is díszíti a tornyokat. 
Az ablakok mérete és száma az épületrészek fontosságának 
megfelelően váltakozik. 

A főhomlokzaton két ajtó és egy kapu található. Utób-
bi a főhajóval egy vonalban középen helyezkedik el, és az 
épület alsó részén körbefutó terméskő lábazat oromzattá 
csúcsosodik körülötte. Az oromzat alatt található a két-
szárnyú, félköríves záródású tölgyfakapu, melynek kőből 
készült bélletét egy-egy pár kocka-lábazatos és -fejezetes 
oszlop alkotja. Ezeken növényi, farkasfogas és fogsordíszes 
ornamentika látható. Az ajtószárnyakat négyosztatú abla-
kocskák, az alattuk levő faszegecsek és virágdíszes ková-
csoltvas kilincs díszítik. A kapuzat és a padlás fényellátá-
sát biztosító, közvetlenül a tető alatt elhelyezkedő három 
egyenes záródású ablak között, az emeleti részen, a karzat 
megvilágítását szolgáló, öt nagyobb méretű, kőoszlopokkal 
elválasztott félköríves ablak lett elhelyezve. A főhomlokzat 
két oldalán található ajtók a mellékhajókba nyílónak és a 

Kakasos díszítőelemek a templom kapuján és falán

A templom építésének és felújításának emléket állító táblák. 
Utóbbi Makkai János alkotása

Az építkezés 1913. június elején 
kezdődött, majd ugyanazon év végén be 
is fejeződött. A templomot 1914. március 
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elkészült a templom szomszédságába 

szánt parókia és igazgató-kántori lakás 
terve is, azonban ezeket a háború 
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megépíteni.
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főkapuhoz hasonlóan tölgyfából készültek. Az erőteljesen 
tagolt mellékhomlokzatokat mindkét oldalon négy-négy, 
vízvetőkkel ellátott pillér alkotja, melyek a templom tá-
maszául szolgálnak. A nyugati mellékhomlokzathoz csat-
lakozik a félköríves nyílásokkal ellátott portikusz. A belső 
szerkezet alakulását követi a tetőszerkezet is: a főhajót egy 
nyeregtető fedi, erre merőlegesen helyezkednek el az ala-
csonyabban levő fióknyeregtetők, melyek a mellékhajók 
boltíveit fedik. A négyzet alaprajzú toronyban lakik a ha-
rang is, csúcsán pedig a templom névadója, egy rézkakas 
csillog. (Veress 2010.)

A tervező kovácsoltvas terveit tanulmányozva megál-
lapítható, hogy a hagyományos technológiai megoldá-
sokat alkalmazta, azonban többnyire kerülte a bonyolult 
térhatású növényi elemeket és a csigavonalakat. Az egy-
szerűség, a funkcionalitás és a népi díszítőelemek min-
tavilága, az egyenes vonalvezetés, a szegecselt kötések, 
illetve az áttört motívumok jellemzik munkáit. Ismét-
lődésük dinamikus rendszert alkot, és a felhasznált ipa-
ri fémet a síkfelületek pikkelyezésével, erezésével és pon-
colásával szépíti meg. (Márton 2012: 39-40.) A szebeni és 
kolozsvári gótika, a budapesti tanulmányok, valamint 
a székelyföldi és kalotaszegi tanulmányutak tudatos, a 
népi építészetet vizsgáló tapasztalatai mind fellelhetők 
az építész kovácsoltvas műveiben is. (Márton 2012: 43.) 
A Kakasos templom kovácsoltvas díszítései a kalota-
szegi népi hímzések világát idézik, de nem tekinthetők 
másolatoknak. Ezek az anyag, a felület és a kivitelezé-
si technológiához alkalmazkodó fémbe vésett díszítések. 
(Márton 2012: 46.) A templom kerítése az építész kültéri rács- 
szerkezeteinek egyik legjellegzetesebb példája, mely pu-
ritán egyszerűségével, mintázatával és zöld színével har-
monikus egységet alkot a terméskőkerítéssel, illetve az 
építmény egészével. A négyzet keresztmetszetű függőleges 
pálcákat vízszintes pántok kötik össze, ezek közül a felső 
kettő között nincs ornamens. A következő sáv azonban már 
áttört vaslemez technikával készült, a népi díszítőművé-
szetből kölcsönzött kakas- és csillagmotívummal lett el-
látva. (Márton 2012: 59.) Kós Károly nem csak lámpákat, 
hanem a templombelső megvilágítására kandelábereket is 

tervezett. A természetes fényt biztosító ablakok mellett, a 
kandeláber, illetve az árkádokat tartó oszlopokra és a bejá-
rat fölé helyezett, kovácsoltvas ernyőkkel ellátott lámpák 
biztosítják. Utóbbi félkör alakú lámpaernyőkön kakasáb-
rázolás látható, alsó részüket pedig láncszemeken csüngő 
kovácsoltvas tulipán díszíti. Hasonló található a Farkas ut-
cai templomban is. (Veress 2010.; Márton 2012: 67-71.) Ezen 
két templom mellett még a budapesti Városmajor utcai is-
kolában is előfordulnak a Kós-féle kakasos díszek (Márton 
2012: 60-61.), melyek nem csak épületeinek, hanem köny-
veinek illusztrációiban is gyakran felbukkannak, jelez-
ve a motívum és az alkotó sokoldalúságát. (Kós 1973: 30.) 
A templom festett, táblás mennyezetén virágos minták 
láthatóak, melyek a bútorzat festett ornamenseivel együtt 
Muhits Sándor iparművészeti iskolai tanár tervei alapján 
készültek, kivitelezőjük pedig Szántó Gergely, Muhits egyik 
tanítványa volt. (Köpeczi Sebestyén 1987: 289-290.) A szó-
szék előlapján is madárábrázolás látható: az áldozatkész-
ség jelképe, a fiait vérével tápláló, pelikán. A szószék má-
sik oldalát és feljáróját virágok díszítik. A szószékkorona 
két oldalát kopjafaszerű faragvány díszíti, melyek között 
„Az ÚR az én ERŐSSÉGEM” felirat olvasható. A hármas papi 
szék és a sötétbarnára mázolt fenyőfa padok sem maradtak 
dísz nélkül, oldalukon kopját idéző faragás, illetve kerek 
virágdísz látható. A karzat mellvédjén az egyház címersze-
rű jelvénye áll, melyet Köpeczi Sebestyén József tervezett 
és festett meg. Rajta egy, a lángok közül kikelő, szárnyait 
kifeszítő arany főnixmadár található, mely az egyházköz-
ség háromszáz éves múltjára, az újjáéledő közösségre utal. 
(Köpeczi Sebestyén 1987: 290-294.; Veress 2010.) A karzaton 
megfigyelhető két részletesen kidolgozott kopjafa is, me-
lyek zsoboki faragványokból ihletődtek. A karzatra vezető 
lépcső kovácsoltvas korlátját is festett növényi motívumok 
díszítik. Ugyancsak népi motívumokat idéző díszítéssel el-
látott alkotás az úrasztala is. A templom belsejében levő 
oszlopfejeken román stílusú csigavonalak közé kakas van 
befaragva, alapja szürkéskék színű volt, a kakas a kő síkjá-
ban és színében festetlenül maradt. Az eredeti kék változat 
ma már csak néhány oszlopon maradt fenn. (Köpeczi Se-
bestyén 1987: 294.; Veress 2010.)

Összességében elmondható, hogy a Kolozsvár-felsővárosi 
református templom magán viseli Kós Károly kiforrott, ma-
gyaros stílusának jegyeit, melynek gyökerei voltaképpen a 
középkori erdélyi és kalotaszegi templom- és népi építészet-
ben, illetve a népművészet forma- és motívumvilágában ke-
resendők. Az építész által mesterien ötvözött anyagok, for-
mák, motívumok egy arányosságában és emberi léptékében 
is monumentális alkotássá forrottak össze. Ezért a templom 
Kolozsvár magyar építészeti örökség és a Kós Károly-i élet-
mű egy igen fontos, közelebbi megismerésre érdemes részét 
képezi, amit a „kincses városba” látogatóknak csak ajánlani 
lehet.

Az ajtók tömör tölgyfából készültek

…a templom Kolozsvár magyar  
építészeti örökség és a Kós Károly-i 

életmű egy igen fontos, közelebbi 
megismerésre érdemes részét képezi, 

amit a kincses városba látogatóknak  
csak ajánlani lehet.
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392 éves nagyenyedi Bethlen Gábor Kol-
légium építő és romboló időszakokat 
átélt történetében tanárai, diákjai szí-
vesen és kitartóan gyakorolták a gyűj-
tögetést, és múzeumokat is alapítottak. 
Az épületegyüttes 2012-ben elkezdett, 
és a tervek szerint 2015-ben befejeződő 
teljes felújítása miatt a régi, 218. éves 
Természettudományi Múzeum 2013 ta-
vaszán ideiglenesen bezárt, mert ter-
meit a tulajdonos Erdélyi Református 
Egyházkerület segítségével rehabilitál-
ják. Az új, mindössze tizenhárom éves 
Iskolatörténeti Múzeum anyagát 2013 
tavaszán, ugyancsak a tatarozás miatt 
leszedték és raktározták 

Jelenleg tehát mindkét múzeum 
„szunnyadó állapotban” található, és 
minden valószínűség szerint csak 2015-
ben vagy 2016-ban nyílnak meg újra a 
nagyközönség előtt. A régi múzeumnak 
több esélye van a mielőbbi újranyitás-
ra, hiszen anyaga a tárlókban letakar-
va maradt. Ugyancsak zárva tart 2013 

óta a dokumentációs könyvtár a maga 
hatvanezer körüli példányt számláló 
könyvállományával, kézirataival, ahol 
az olvasóteremben vakolás közben ér-
dekes, a múzeuméhoz hasonló histo-
rizáló díszítő festést (freskót) fedeztek 
fel és újítottak meg. Gordán Edina, a 
dokumentációs téka 31. könyvtárosa jú-
nius 14-én egy könyvbemutatót követő-
en mutatta be több érdeklődőnek az ol-
vasóterem mennyezeti freskóját. Mint 
mondta, a téka várhatóan ősszel nyit 
újra, de a befejezetlen helyreállítási 
munkálatok ellenére egy-egy fontosabb 
kutatáshoz már tanulmányozni lehet a 
könyvtár köteteit.

A Természettudományi Múzeum (1796–)
Az enyedi múzeumok esetében az ötlet-
adók egyben megvalósítók is. A Ritka-
ságoknak és természeti dolgoknak a 
múzeuma (Raritatum et Rerum Na-
turalium Museum) megalapítása a kol-
légium egyik nagy tudós-tanára Benkő 
Ferenc (1745–1816) nevéhez fűződik, aki 
a múzeumi munkája mellett arról is 
nevezetessé vált, hogy megírta az első 
magyar ásványtant, és a megfelelő ma-
gyar szakszókincset is megteremtette. 
A múzeum érdekes állományát a Par-
nassusi időtöltés (Hetedik darab: 1796) 
című érdekes könyvében részletesen 
leírta 

1848–49-ben a múzeum a rablás és 
a pusztítás áldozatává vált. Az újjá-
születés időszakában egy teremben 
gyűjtötték össze a maradékokat; a ko-
rábbi gyűjteménynek csak elenyésző 
részét lehetett felhasználni. Abban az 
időszakban fennállt a veszélye annak, 
hogy a múzeum csak szép emlék ma-
rad. A gyűjtőszellem, valamint a folyto-
nosság igénye azonban megmaradt, és 
a következő évtizedekben Elekes Károly 
és Herepei Károly kollégiumi tudós-ta-
nárok hosszúra nyúlt, áldozatos mun-
kával új múzeumot teremtettek. 1884 
nyarán az állat- és növénytárat Elekes 

„Szunnyadó” gyűjtemények 
az újuló Bethlen-kollégiumban

A nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium tanárai, 

diákjai szívesen és 
kitartóan gyakorolták 

a gyűjtögetést, és 
múzeumokat is 

alapítottak.

A

Bakó Botond

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium az 1900-as évek elején
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Károly felügyelete alatt mai helyére, a keleti főszárny 8. szá-
mú szobájába költöztették. A régiségtárat Herepei Károly irá-
nyítása alatt a 10. számú szobában helyezték el. A herbárium 
valahogy a mai napig érintetlen maradt a maga csaknem 
ötezer példányával, amely teljes képet nyújt a valamiko-
ri Alsó-Fehér megye flórájáról. 2013-ban a Fenichel Sámuel 
diáktudományos munkakör tagjaként, Bakó Boglárka tizen-
egyedikes tanuló megírta a herbárium történetét és mai ál-
lapotát, dolgozatát a Természet Világa 144. évfolyamának 7., 
2013. júliusi száma közölte.

Az 1948-as államosításkor a kommunista hatóságok meg-
vonták a kollégium múzeum-felügyeleti jogát. A magyar fel-
iratokat eltávolították, egyelőre úgy tűnik, az elengedhetet-
len pótlásnak nem jött el az ideje. 1997-ben váratlanul, nyom 
nélkül eltűnt az Aepyornis nevű óriásmadár tojása, amely 
Madagaszkár pleisztocénjéből származott, és felbecsülhetet-
len értékű, becses ritkasága volt a múzeumnak. Az ügyben 
eredménytelen nyomozás folyt.

Előrelépésnek számított, amikor 2012 márciusában új fel-
irat került a múzeum első emeleti bejáratára, ahol hosszú 
idő óta csak román nyelven hirdették a valamikori kollégiu-
mi intézményt. Néhai Krecsák Albert, nagyenyedi alpolgár-
mester (1951–2014) sokat és odaadással munkálkodott az új 
felirat megtervezésén, valamint megalkotásán. 2012 márci-
usában elkészült a felirat, de valamilyen technikai nehézség 
miatt nem lehetett kifüggeszteni. Mintájára egy kisebb vál-
tozat készült. Az új felirat latinul, románul, magyarul és an-
golul szól. Az iskola külső falán ma is csak az állam nyelvén 
írt feliratos tábla található. A tulajdonjog módosult, hiszen 
a két fő épület, így a főszárny is a református egyház tulaj-
dona, a benne található múzeumi anyag egyelőre tanácsi, 
illetve állami tulajdonban maradt.

Az Iskolatörténeti Múzeum (2001–)
Az iskolamúzeum történetét Takács Ildikó a Nyugati Jelen 
jó tollú újságírója írta meg 2006 júniusában. Mint cikkében 
fogalmazott, a múzeum „megálmodója és létrehozásában 
oroszlánrészt felvállaló alapító tagja Józsa Miklós tanár úr 
volt”. Az 1990-es évek előtti nehéz időkben vetődött fel először, 
hogy az államosításkor elkobzott könyvtárért és természet-
rajzi múzeumért a kollégium kárpótlásként létesítsen egy új 
iskolatörténeti múzeumot. Ez az indító gondolat jó példája 
annak, hogyan válik a kedvezőbb időszakban kézzelfogható 
valósággá egy jó ötlet. Ez a pillanat 1990 után jött el, s avval 

kezdődött, hogy Simon János igazgató kiürítette az Ó-kol-
légium egyik műhelyét, méltó otthont biztosított a leendő 
múzeum számára. A kivitelezésben oroszlánrészt vállaltak 
Kónya Mária és Krizbai Jenő történelem szakos tanárok, va-
lamint Dvorácsek Ágoston fizika tanár, akiknek sokan se-
gítettek. Hamar kiderült, hogy az új gyűjtemény számára 
már a kollégiumban is akadt anyag. Nemes János néhai al-
igazgató ugyanis Horváth Mihály adminisztrátornak felfed-
te azt a rejtekhelyet, ahol régi okmányok, képek és címerek 
lapultak. A rajzszertárból iratok és a tanulók munkáiból há-
rom album is előkerült. Józsa Miklós felkereste azokat az 
ismerősöket, barátokat, akikről tudta, hogy rendelkeznek 
régi iratokkal, tárgyakkal. Az újságba is feladtak egy hirde-
tést, ami sikeresnek bizonyult, így egyre gyűlt az anyag: régi 
fényképek, emlékkönyvek, értesítők, miegymás. A kiállítás 
mottója Kányádi Sándor verse alapján így hangzott: „be kell 
hordanunk, hajtanunk mindent (…) semmi sem fölösleges” 

A gyűjtés során néhány különlegeség került elő. Ilyen 
az 1746-ban Bod Péter által írt és szerkesztett Szentírás ér-
telmére vezérlő magyar lexikon, amit Józsa Miklós szerint 
Gálfi Miklós tanár, a tanítóképző intézet egykori titkára, le-
ányai, Gálfi Mária és Gálfi Irma (enyedi tanítónő) révén ha-
gyott hátra az iskola számára. Az 1838-ban kiadott Zsebszó-
tár, vagy az 1863-ból származó Ékesszólástan is a ritkaságok 
közé tartozik ugyanúgy, mint az 1891-ben öntött csengő is, 
amely sok ballagó végzős osztályt búcsúztatott el ismerő-
sen szóló, emlékeket ébresztő hangjával. A kollégiumban a 

Festett mennyezetdísz a dokumentációs könyvtárban

Könyvbemutató a dokumentációs könyvtárban

Józsa Miklós felkereste azokat az 
ismerősöket, barátokat, akikről tudta, 

hogy rendelkeznek régi iratokkal, 
tárgyakkal. Az újságba is feladtak egy 

hirdetést, ami sikeresnek bizonyult, így 
egyre gyűlt az anyag: régi fényképek, 
emlékkönyvek, értesítők, miegymás.
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látogatók megtekinthetik a 19. század üvegvitrinekbe zárt 
szemléltetőeszközeit, például a Leybold optikai készletet, a 
gőzgép-makettet, a Spaner-féle induktort vagy az 1888-ban 
New-Yorkban gyártott gramofont. 

Nem kevésbé érdekes az a „panaszlevél”, amely az 1980-
as években került elő a vakolat alól az Ó-kollégium javítása 
közben. A kőművesek a téglák között találták meg azt az 
1928-ban írt levelet, amely ma az iskolamúzeum becses pél-
dánya. A „leletről” Székely Leila tizenegyedikes képzős ta-
nuló írt az 1993-94-es évkönyvben. A 76. oldalon idézett régi 
diákszöveg így hangzik. „Óh, Te fal! (…) te tudod, hogy sor-
sunk hány ezer fájdalom közt telik. Te tudod, hogy esszük a 
keserű kenyeret, mikor van! Óh, te fal, tégy tanúbizonyságot 
századok múlva a mi nagy keserűségünkről, mely minket 
üldöz.” Mivel a levélvégi aláírásokat azonosítani lehetett, a 
tanítóképzős diákok az ún. iskolai értesítők alapján adato-
kat gyűjtöttek az aláíró diákokról. Ezek: Molnár Gábor, Len-
gyel Jenő, Kádár Antal, Kiss Géza, Gagyi Andor, Gagyi Lász-
ló. Azt is vizsgálták, mi lehetett az indítéka a keserűséggel 
teli levélnek. Feltételezik az értesítők adatai alapján, hogy 
a rendkívüli hideg következtében elrendelt tanítási szünet 
(1928. február 14–18) miatt történt a sajnálatos eset, hiszen 
az említett bentlakó diákok nagy távolságra laktak, és nem 
tudtak hazautazni. Így kerülhettek az internátusban az el-
keseredést kiváltó helyzetbe.

Az iskolamúzeum avatója 2001. május 25-én a Bethlen- 
napokon volt. Ekkor mutatták be és helyezték el a múzeum-
ban a lőrincrévei származású, Magyarországon élt tánc- és 
festőművész Karsai Zsigmond húsz festményből álló értékes 
adományát. Sajnos, akkor a begyűjtött anyag fele sem kerül-
hetett kiállításra, hiszen csak egy terem állt rendelkezésre. 
Amikor 2006-ban felújították és kibővítették a múzeumot, 
Xantus Gábor jóvoltából neves véndiákunk, az Afrika-kutató 
Sáska László orvosi műszerei is ide kerültek. Ekkor egy 19. 

századi kollégiumi osztálytermet is sikerült berendezni, ami 
nagy sikert aratott a látogatók körében. Ennek falán helyez-
ték el azt a kollázst, amit Dr. Izsák Sámuel néhai kolozsvári 
orvosprofesszor, jeles Fenichel-kutató ajándékozott a kollégi-
umnak. Ő ugyanis 2006. július 12-én Kolozsváron a Jókai ut-
cai lakásában a teljes írásbeli hagyatékot átadta a kollégium 
két képviselőjének.

Bejegyzések a vendégkönyvben
A vendégkönyv 2006-ban indította gazdag bejegyzési tárát. 
Eddig 342 beírás és ennél sokkal több aláírás szerepel. Az 
első így szól: „Büszkeséggel tölt el minket, hogy mi is ennek 
a híres iskolának diákjai lehetünk: Krisztina és Jocó, XII. 
D.” Kónya Mária történelem szakos tanár ezt jegyezte be: 
„A diákok érdeklődése igen nagy, különösen a nagy taná-
rok, a világhírű véndiákok élete, munkássága érdekli őket. 
Ezen kívül nemcsak erdélyi, hanem anyaországi turista-
csoportok, német, holland, francia, amerikai érdeklődők 
is megtekintették a látnivalókat (…)” A harmadik oldalon: 
„(…) Felemelő, szép teljesítmény régi időket, neves neveket 
megörökítő szép megvalósítás! Köszönet érte minden fára-
dozónak! (…)” A beírásokból kiderül, hogy nagyon sok hazai 
és anyaországi iskola látogatta meg és értékelte a múzeum 
anyagát. Az iskolamúzeum kiállításának a(z ideiglenes) 
lebontása előtti utolsó bejegyzés a budapesti Baár-Madas 
Református Gimnázium tanárai és diákjai részéről szár-
mazik: „Köszönjük a szívből jövő testvéri fogadtatást! Áp-
rily Lajoson kívül egyre több, szorosabb szál fűz össze ben-
nünket! A Baár-Madas Református Gimnázium tanárai, 
diákjai Budapestről. 2012. október 12.” Néhány ismert név 
vagy társaság, akiknek aláírása szerepel a vendégkönyv-
ben: Pap Géza erdélyi református püspök, Dr. Szabó T. E. 
Attila kolozsvári származású, jelenleg Balatonfüreden élő 
biológus, kutató, szakíró, Sági Gábor, a Budapesti Apáczai 
Csere János Gimnázium volt diákja, nagykövet, Juhász Ta-
más kolozsvári protestáns teológiai tanár, Dr. Szőcs Gyula, 
a Kollégium és a keresztszülő program Budapesten élő tá-
mogatója, Vekerdy Tamás pszichológus, a Fenichel Baráti 
Társaság tagjai stb.  

 Az Áprily Lajos irodalmi kör naplójában is találtunk né-
hány megjegyzést: „Nagy örömmel és őszinte csodálattal ta-
láltunk rá erre az intézményre, épületekre és benne a házi 
múzeumra. Örülünk, hogy ilyen odaadással őrzik és ápolják 
Bethlen Gábor emlékét. A nyíregyházi Bethlen Gábor Általá-
nos és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény dolgozói.”

A kollégiumban „szunnyadó múzeumok” ébredésre vár-
nak. Az épületegyüttes felújítása után a gyűjtemények újra 
a tárlókba kerülnek, és újra megnyílnak a kapuk a látogatók 
előtt.

Faldísz a nagyenyedi könyvtárban. 
A képek forrása: a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár facebook-oldala

Részlet az iskolamúzeum kiállításából

„Köszönjük a szívből jövő testvéri 
fogadtatást! Áprily Lajoson kívül 

egyre több, szorosabb szál fűz össze 
bennünket! A Baár-Madas Református 

Gimnázium tanárai, diákjai Budapestről. 
2012. október 12.”
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A Hepehupa 50. száma margójára

„Hiába él, aki senkinek sem használ.”
(Báthori István)

ehet-e, szabad-e a Szilágyságban – Zi-
lahon – művelődési folyóiratnak talá-
lóbb címet adni? Abban a tájhazában, 
amelynek nevét Báthori István, Ilosvai 
Selymes Péter, Wesselényi Miklós, Köl-
csey Ferenc, Ady Endre, Bíró Lajos s még 
oly sok híresség emelte a magyar szel-
lemi élet jelképes Pantheonjai sorába, 
természetes gesztus, hogy egy irodalmi 
lap fejlécén, címlapján Ady Endre híres 
Hepehupás, vén Szilágyban című versé-
nek sorai visszhangozzanak bennünk. 
Ez egyszerre utal a történelmi várme-
gyére s annak természeti adottságára, 
amelyről Beke György (1927–2007) oly 
érzékletesen, ihletetten ír az 1975-ben 
megjelent riportkötete, a Szilágysági he-
pehupa Prológusában: „Maga a termé-
szet írta elő, mikor e tájat megalkotta. 
Egymásra szabadítva hegyeket-dombo-
kat, hogy mindegyre összeugorjanak, 
de békítve is őket, hogy szorításuk el-
ernyedjen, ölelés válhasson belőle. A 
Szilágyságról csak ezzel lehet kezdeni 
a krónikát: a hepehupával… (…) Erről 
a hepehupáról sokáig azt hittem – tán 
van még, aki így hiszi –, hogy szép ha-
sonlat, költői kép csupán, hangzatos, el 
lehet játszani vele. E táj megtanít, hogy 
ez itt nem díszlet, hanem lényeg. (…) 
Dombról völgybe, lefelé száll, szalad a 
hepehupás táj, ez a törvénye. De a völgy 
aljából következik megint a domb, a 
kapaszkodó, minél mélyebb a táj bugy-
ra, annál meredekebben, törvény ez is, 
szilágysági parancsolat. Nyugtalanító, 
de meg is nyugtató szabály.”

A látvány ihlette természeti képet 
– mutatis mutandis – kivetíthetjük a 
tájegység történelmére, szellemi éle-
tének Petri Mór 1901-ben megjelent 
monográfiájából kiolvasható hullám-
mozgására is. Ennek csúcsain ott ta-
láljuk a Református Kollégium mega-
lapítását (1646), a Wesselényi Egyesület 
létrehozását (1883), a Wesselényi- és a 

Tuhutum-szobor felavatását (1902), a 
történelmi megye városaihoz – Zilah, 
Szilágysomlyó, Zsibó, Szilágycseh, 
Tasnád – köthető megannyi társadal-
mi, művelődési eseményt, amelyek 
meghatározták arculatát, szellemi 
életének alakulását. Közéjük tartoz-
tak a megyeszékhelyen indított, meg-
jelent lapok – Szilágy (1877), Szilágy és 
Vidéke (1883), Szilágy-Somlyó (1883) –, 
amelyek nem csupán egy táj informá-
ciós igényét voltak hivatottak kielégí-
teni, hanem közvéleményt formáltak, 
igényes szellemiségükkel a közös-
ség műveltségi szintjének emelését is 
szolgálták 

Az 1968-as területi-közigazgatási át-
szervezés következtében robbanássze-
rűen felduzzasztott megyeszékhelyen 
a magyarság arányszáma mélypontra 
süllyedt. De az 1989-90-es fordulat va-
lósággal tűzbe hozta, egységbe ková-
csolta, cselekvésre buzdította a megye 
szellemi embereit. Az első hónapokban 
létrejött az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület helyi fiókja, a Szilágy Társa-
ság, a Pro Zilah Egyesület, a szilágy-
somlyói Báthori István Alapítvány, a 
Zilahi Kincs Gyula Alap, a szilágycsehi 
Tövishát Kulturális Társaság, újrain-
dult a Szilágyság hetilap (1991). 2000-
ben megalakult, s egy év múlva jogi 
bejegyzést is nyert a szilágysági mű-
velődési folyóiratként, negyedévenként 
megjelenő Hepehupa, amelynek első 
száma 2002 januárjában látott napvilá-
got. A kezdettől igen igényes tartalmi és 
nyomdai kivitelezésben megjelenő lap 
alapítója és kiadója Major István nyom-
datulajdonos, a zilahi Color Print Kft. 
ügyvezető igazgatója, támogatói sorá-
ban pedig ott találjuk a Szilágy Megyei 
Tanácsot, a Szilágy Megyei Művelődési 
és Művészeti Központot, a Communitas 
Alapítványt.

Csendes jubileum
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A megpezsdült szellemi mozgalom 
ösztönzői között meghatározó szere-
pet vállal a Petri Mór-díjjal kitüntetett 
Fejér László újságíró, aki a kezdetektől 
főszerkesztőként jegyzi a lapot, továb-
bá tanárok, múzeumi szakemberek, 
kutatók, képzőművészek, a kulturális 
élet jeles személyiségei. A Hepehupa lett 
a tájegység első magyar nyelvű műve-
lődési kiadványa, hisz korábban csak 
hetilapok léteztek. A folyóiratról hadd 
szóljon a főszerkesztő:

„A kiadvány induláskor kitűzött célja 
a helybeli – szilágysági és innen elszár-
mazott – szerzőknek közlési lehetősé-
get nyújtani. Előzőleg helytörténeti, 
néprajzi tanulmányok, irodalmi alko-
tások csak rétegkiadványokban, illet-
ve magyarországi lapokban jelenhet-
tek meg. A folyóirat szilágysági jellegét 
biztosítják a Szilágyság-kutatás téma-
körében – a Gyökerek rovatban – közölt 
tanulmányok: hely-, művelődés-, mű-
vészet- és gazdaságtörténeti munkák, 

néprajzi és népköltészeti gyűjtéseket 
összegző dolgozatok, egyháztörténeti 
írások. A kiváló helyi szerzők és kuta-
tók mellett helyet kaptak a lapban szil-
ágysági témákat feldolgozó, az egyete-
mes magyar kultúrértékeket bemutató 
írások szerzői is. Közülük említeném 
Papp Zoltán debreceni és Kovács Miklós 
váci történészt, Halász Péter budapesti 
néprajzkutatót, Karácsonyi Károly Né-
metországban élő természettudóst, dr. 
Kiss László szlovákiai orvos-történészt, 
Bíbor Mátét, a budapesti Országos Szé-
chényi Könyvtár levéltárosát, egyetemi 
oktatót, Petkes József képzőművészt és 
néprajzost.

Az elmúlt években megjelent soroza-
tok közül sorolnám Kovács Miklósnak 
a volt Wesselényi Kollégium történetét, 
Lóga Zsoltnak a szilágysági vasúthá-
lózat kiépítését bemutató dolgozatát, a 
nemrég elhunyt Majos Miklós tanár-
nak a szilágysági kertész-falvak életét 
ismertető írásait. Feltétlen szólnom kell 
az évfordulókhoz kötődő tematikus szá-
mokról: Ady Endre zilahi életéről (2002), 
a kuruc szabadságharc 300. évfordu-
lójáról (2003) – e számban közöltük 
Tóth–Máté Miklós Rodostó című egyfel-
vonásos drámáját, amelyet Kassán mu-
tattak be először –, továbbá a Munkácsy 
Mihály alkotásainak csíkszeredai kiál-
lítása alkalmával született írásokat.

Fölvállaltuk a helyi, illetve innen 
elszármazott írók és költők – Simonfy 
József, B. Simon György, Müller Dezső, 
Boda Edit, Kiss Lehel, Győrfi Simone, 
Fazakas László – alkotásainak közlé-
sét. Ugyanakkor helyet kap a lapban a 
magyar nyelvterület számos alkotója: a 
kárpátaljai Vári Fábián László, az anya-
országi Újházy László, Devecseri Zoltán, 
Borbély László, Villányi László, Gren-
del László… Verssel, prózával volt jelen 
a lapban a szebeni származású Franz 
Hodjak, az amerikai Peter Cooper. Iro-
dalomtörténeti témájú írásaink hason-
lóképpen tágítják azt a szellemi kört, 
ami olvasóink tájékozódását segíti.

Nagy figyelmet fordítunk a megye 
képzőművészeti életének bemutatásá-
ra. A lap »minitárlata«  az első és hát-
só borítókon színes reprókban, igényes 
nyomdai kivitelben járul hozzá a kiad-
vány tematikus palettája megjeleníté-
séhez. Szabó Vilmos, Barta Ilona, Ador-
ján Ilona, Sepsi József, Hajdu Attila, 
Szervátiusz Jenő, Wagner Péter alkotá-
sai, továbbá a New York-ban élő Frank 
Deak fotóművész szilágysági, illetve a 
világ más tájain készült fekete-fehér és 
színes képei számottevően gazdagítot-
ták, emelték a művészeti rovat fényét.

A tematikai gazdagságot jelzik a lap-
ban közölt tudományos munkák, Egyed 
Ákos, Vekov Károly, a nemrég elhunyt 
Csetri Elek, továbbá Kozma Dezső és 
Péntek János szilágysági vonatkozá-
sú vagy általános témát feldolgozó 
munkái a lap szélesebb beágyazódását 
szimbolizálták, növelték értékét és is-
mertségét 

A tizedik évfolyam idején végzett 
összegzés szerint a Hepehupa hasáb-
jain száznál több szerző 1226 írása, 
ebből 110 tanulmány, 57 néprajzi dol-
gozat, 25 önéletírás, számos vers, kis-
regény, regényrészlet, dráma, vallási 
tárgyú dolgozat, könyv- és lapismer-
tető jelent meg.  

Folyóiratunk népszerűsítését, ismer-
tetését szolgálták az olvasókkal szer-
vezett találkozók a megyében, továbbá 
Kolozsváron, Szebenben, Nagybányán, 
Szamosújváron, Nagyváradon, vala-
mint a határainkon túl: Budapesten, 
Győrben, Gyulán, Bécsben.

Munkatársaimmal – Bekő N. Ildikó, 
Kiss Lehel, Kovács Kuruc János, Lakóné 
Hegyi Éva, László László, Zsigmond Atti-
la, Szőke Anna, Major Éva, Niculaş Tu-
doran Cristian – azon munkálkodunk, 
hogy az induláskor felvállalt szolgála-
tunkat és szerepünket a lehető legjob-
ban teljesíthessük.”

Egy maroknyi csapat zászlajára írta, 
hogy hittel vallja Báthori István erdélyi 
fejedelem szavait: „Hiába él, aki senki-
nek sem használ.” Ez a kitűnően szer-
kesztett lap, a kiváló nyomdai kivitel is 
igazolja, hogy áldozatos hittel és mun-
kával ki lehet emelkedni a hepehupa 
völgyeiből, hogy a kommunista dikta-
túra idején palackba zárt jó szellem, a 
nyilvánosságtól eltiltott, a tevékeny-
ségében korlátozott, a béklyóitól meg-
szabadult alkotó akarat csodákat tud 
teremteni. Ilyen csodaszámba menő 
siker a Hepehupa ötven száma, távol a 
tudományos, kulturális centrumoktól, 
jelezve azt, hogy a használni akaró, a 
tájhaza és lakói, az egyetemes magyar 
szellemi élet szolgálatára elszegődött, 
ihlettel és cselekvő akarattal megál-
dott személyiségek valóban hasznára 
lehetnek a magyar kultúrának, szelle-
mi életnek.
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jándékként Makleit László elhozta az 
Európai csúcsok meghódításáról szóló 
könyvét*, melyet nemcsak hegymászók-
nak, hanem úgymond, kívülállóknak 
is írt, s amelyet a hátlapon Erőss Zsolt 
ajánl az olvasók figyelmébe. A Hópárduc, 
akire nemcsak mint Erdély szülöttjére 
voltunk büszkék, hanem a kitartás és a 
következetesség mintaképére is. Laci ép-
pen a világ teteje fele menet ismerte meg 
Erőss Zsoltot 2010-ben, amikor a rendkí-
vüli időjárási viszonyok miatt csak 7200 
méter magasra jutottak fel. Jóllehet kü-
lön csapatban indultak, de ott a hegyen 
véd- és dacszövetséget fogadtak egymás-
nak (míg a halál el nem választ), és a ba-
rátság mindaddig tartott, amíg Hópár-
ducot elnyelte a nagy fehérség. 

Nagyon tömör megfogalmazásokat 
találtam ebben a könyvben olyan pon-
tossággal papírra vetve, ahogy a hegyen 
is mászni kell, ahol a millimétereknek 
is nagy jelentősége van. Hadd idézzek a 
kötetből: „A szerző 2000 és 2011 között 

valamennyi európai ország legma-
gasabb pontját megmászta. Néhány 
hegy megmászásához hágóvasra, 
jégcsákányra és kötélre volt szükség, 
de azokat a csúcsokat sem hagyta ki, 
ahova a közeli parkolóból rövid sétá-
val el lehetett jutni. A két véglet mel-
lett a legtöbb ország, csúcs felkeresése, 
klasszikus értelemben vett túra, mely-
nek bejárásához időjárásnak megfelelő 
öltözet és túracipő mellett csak néhány 
információra van szükség.” 

Erőss Zsoltra is szeretnék emlékez-
ni, aki életének sok-sok pillanatában 
nagyon erős volt, de úgy látszik, a hegy 
ezúttal nálánál is erősebbnek bizonyult. 
Makleit László, a Pamír 7200-as magas-
ságát is maga mögött tudja, épp ez alka-
lommal ismerkedett meg Erőss Zsolttal, 
és azután még több ízben is találkoztak. 
Négy földrész magas csúcsait rendre 
meghódította, ezekről számtalan tu-
ristaleírást és fényképet ábrázoló köz-
leményben számolt be. Ezúttal egy szép 
kiállítású és jól dokumentált könyvvel 
lepte meg olvasóit, amely az európai 

országok csúcsainak meghódítása mel-
lett a különböző turisztikai és kulturá-
lis nevezetességek leírását is tartalmaz-
za. A rendkívül lenyűgöző olvasmány 
tele van humorral és itt-ott horrorral is. 
Amikor Márta lányom először mesélt 
túratársáról, Laciról, azt kérdeztem, 
mivel foglalkozik. Azt felelte: világ-
utazó. Később azt is megtudtam, hogy 
Makleit László Debrecenben él és dolgo-
zik. A neves hegymászó munkája is igen 
változatos, hiszen a debreceni gyógy-
szergyár, a TEVA új gyógyszereinek al-
kalmazására tanítja az orvosokat. Szá-
mára tehát hobbi, egészséges életmódra 
törekvés a hegymászás. A könyv létre-
jöttét a szerző bevallása szerint részben 
fiának köszönheti. Erről így ír: „a túra-
sorozat és a könyv nem jött volna létre, 
ha fiam, Nándor, még 14 éves korában, a 
Mont Blanc sikeres megmászását köve-
tően, nem veti fel, milyen jó ötlet lenne 
felkeresni Európa összes országainak 
legmagasabb pontját. A könyvet neki és 
valamennyi túratársamnak ajánlom, 
akik túráinkra elkísértek.” 

A könnyebb tájékozódás miatt az or-
szágok ábécérendben szerepelnek. Eu-
rópa 46 állama csak 44 csúccsal ren-
delkezik, mert a francia–olasz Mont 
Blanc/Monte Bianco, valamint az al-
bán–macedón Korab mindkét ország 
teteje. Ezek közül tízet az autóparkoló-
ból egyszerű kis sétával is el lehet érni. 
Ilyen a 75 méteres Vatikáni domb, vagy 
a 170,9 méteres, Dániában található 
magaslat. A Kaukázusban lévő Elbrusz 
(5649 méter) viszont komoly túrát je-
lent, amelybe az akklimatizációs idő-
szakot is be kell iktatni. Ezt a nem kis 
teljesítményt, vagyis a 44 csúcs meghó-
dítását a szerző turistatársaival közö-
sen alig egy évtized alatt (2001 és 2011 
között) valósította meg. Az utazások sok 
megfontolást, előkészületet, előzetes 
dokumentációt, tervet igényeltek. A tú-
rák alkalmával nem luxusszállodákban 
szálltak meg, hanem még a Kaukázus 
4000 méter magasasságában is sátor-
ban. Mindegyik útnak megvolt a maga 
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jól átgondolt költségvetése. A svájci (Dufourspitze, 4634 méter) 
és izlandi (Hvannadalhnúkur, 2119 méter) egynapos csúcsok 
megmászása tartott a legtöbb ideig, egyenként 15-15 órát vet-
tek igénybe.  

A könyv érdeme, hogy az adott ország magaslatának 
pontos adatai mellett a megmászására ajánlott időszakot, 
a csúcs nehézségi fokát is tartalmazza. Így például az Ész-
tországban lévő Suur Munamagi (318 méter) nehézségi foka 
egyes, az Írországban levő Carrauntoohil (1040 méter) ket-
tes, az Izlandban levő Hvannadalshnúkur magassága jól-
lehet „csak” 2119 méter, mégis négyes, a Mont Blanc (4810 
méter) pedig ötös fokozatú. Ebbe az öt fokozatba az euró-
pai csúcsok mindegyike besorolható. Továbbá megtaláljuk 
a könyvben, hogy milyen felszerelés szükséges a túrához. 
Így az első fokozatnál esetenként elég az utcai öltözet, a má-
sodiknál és a harmadiknál alapöltözet (túrabakancs és az 
időjárásnak megfelelő ruházat), a negyedik és ötödik ne-
hézségi fokú csúcsok megmászásához a hágóvas, a jégcsá-
kány, a biztosító kötél és természetesen a túrázási ismeret 
is elengedhetetlen. 

A 44 csúcs között alig van olyan, amelyhez engedély szük-
séges (például a Vatikán, az Oroszországban lévő Elbrusz vagy 
Ukrajnában a Haverla). Ha valaki Szlovákiában a Gerlachfalvi 
2654 méter magas csúcsot kívánja megmászni, tudnia kell, 
hogy az csak vezetővel látogatható, és aki nem rendelkezik itt 
elfogadott hegymászó igazolvánnyal, csak vezetővel juthat a 
csúcsra. „Interneten vagy telefonon előre be lehet jelentkezni. 
(…) Így ha fel akartam menni – a korábbi négyezres mászások 
ellenére –, életem első vezetett túráján kellett részt vennem.” 
Másik alkalommal Laci és társa Koszovóban vette igénybe a 
hegyi pásztorok vezetését, mert jelzések hiányában nem ta-
lálták volna meg a Gjeravica 2656 méter magas csúcsot.

Azt is megtudtuk mindjárt a könyv elején, hogy a csúcs 
meghódításához minden alkalommal hozzátartozott a juta-
lom csúcs-csoki, amelynek elfogyasztása a rossz idő miatt 
néhány esetben elmaradt. A Mont Blancon a rossz időjárás 
miatt a csúcsfotó után rögtön visszafordultak, az Elbruszon 
pedig – Lacit idézve – „hihetetlen erős szél fújt, még a 
csúcs-csokit sem volt kedvünk felbontani”. A csúcs meghó-
dítása után esetenként a csúcs-sör is kijár, a csúcs-whiskyt 
viszont Írországban a csapat nem szavazta meg. 

A könyv lenyűgöző olvasmány. Többet tanultam belőle 
Európa fizikai és gazdasági földrajzáról, mint az egyetemen, 
ahol a kontinensek fizikai földrajzát, Európát is beleértve, 
fél év alatt heti kétórás előadáson kellett volna elsajátítani. 
Ebből a szempontból talán Izlandról tudtam a legkeveseb-
bet. Ezért is nyerte meg a tetszésemet az a változatos leírás, 
ami a felszíni formák mellett az egyes növények és állatok 
ismertetésére is kiterjedt. Izlandra a földfelszíni formák 
rendkívüli változatossága jellemző. Találunk itt igen sok 
vízesést, gleccsert, jéghegyet, lávabarlangot, kráter tavat; a 
Hverir nevű geotermikus mezőn iszapfortyogók és fumaro-
lák váltogatják egymást, valamint számos, már nem vagy 
még működő gejzírt. Tulogdy János bácsi érdekfeszítő előa-
dásai jutottak eszembe (ő tartotta nekünk a geomorfológi-
ai előadásokat az egyetemen, jegyzeteit a mai napig szent 
ereklyeként őrzöm). Észak-Izland egyik kiemelkedő érdekes 
területe az aprócska, öt négyzetkilométert alig meghaladó 
területű Gimzey sziget, 120 lakos és félmillió madár ott-
hona. Az izlandi körút a fővárosban Reykjavíkban zárult, 
ahol a fő úti cél a fürdés a Kék Lagúnában, amelyet a Föld 
25 legegészségesebb termálvizei között tartanak számon. A 
megfáradt utazó számára ennél jobb lazítást elképzelni sem 
lehet. A hosszú kirándulások mellett a kulturális program 
sem maradt el. A hazaindulásig rendelkezésre álló időben 

kellemes sétákat tettek a városban, és ellátogattak a Vörös 
Kőhöz címzett moziba egy Vulkán Show bemutatóra, ahol 
még egyszer összefoglalót kaptak a sziget páratlan geológiai 
jelenségeiről. Ott hallották, hogy egyik este, amikor éppen 
kis földrengés rázta meg Reykjavíkot, és a vetítésen üldö-
gélőkkel a székek remegni kezdtek, mindenki elámult, hogy 
milyen színvonalas programban van részük – pedig csak a 
valóságot élték át  

Azt is megtudhatjuk a könyvből, hogyan juthatunk el a 
Vatikán legmagasabb pontjára. Aki biztosra szeretne menni, 
előtte be kell jelentkeznie a Vatikáni Kerteket is érintő veze-
tett túrára, ahol a csoporttól kicsit lemaradva, a Vatikáni Rá-
dió épülete mellett vagy a helikopter leszálló oldalánál fenn 
állhat a 75 méteres csúcson. Másik rendkívül érdekes, szá-
momra sajnos, csak virtuális túra, Portugália legmagasabb 
csúcsának (Pico, 2351 méter) meghódítása volt, melyet (Spa-
nyolország legmagasabb csúcsához hasonlóan: Teide, 3718, 
Kanári szigetcsoport Tenerifér szigete) a kontinensen kívül 
kell keresni. A Pico az Azori szigetekhez tartozik.

Hazánkról is olvashatunk e szép kiállítású könyvben. 
„Az Erdélyi Kárpát Egyesület nyári táborai után, rendsze-
rint nem hazafelé vesszük az irányt, hanem további túrákat 
iktatunk be a programba. Néhány éve a 2544 méteres Mol-
doveanu megmászását tűztük ki célul. Amikor a táborban 
elmondtuk, hová készülünk, és útközben mi mindent szeret-
nénk megnézni, túratársaink további jobbnál jobb ötletekkel 
álltak elő. Összejött egy kéthetes program, nekünk azonban 
ennyi időnk sajnos, nem volt” – írja a szerző. Majd folytatja: 
„Egy alapos megázás után Kézdivásárhely következett, ahol 
Gábor Áron szobra is áll. A híres tüzértiszt a szabadságharc 
idején 64 ágyút öntetett a városban. Továbbiakban érdekes 
erődített templomokkal találkoztunk. Kiemelkedik közülük 
a 13. században épült prázsmári templom, melyet a 15. szá-
zadban vettek körül fallal. Ma hat másik templom építmény-
nyel – többek között a hazafelé felkeresett beretfalvi temp-
lommal – együtt az UNESCO Világörökség Listáján szerepel. 
(…)  A csúcs megmászása előtt valahol éjszakázni kellett. 
Erre, miután itt kemping nincs, legjobb lehetőségnek tűnt 
a szombatfalvi üdülőtelep éttermének udvara. A hasra ütés 
alapján felajánlott baráti árat nyomban el is fogadtuk, majd 
fizetés után a pincér a visszajáró összeg kétszeresét nyújtotta 
át, mondván elég lesz ennyi is. Fő a vendégszeretet!”

Ez a lenyűgöző olvasmány sok szolgálatot tesz mindazok-
nak, akik komolyan akarnak felkészülni külföldi túráikra, 
de itt, az országban megtett kirándulásaik megszervezésé-
ben is sokat segíthet. Ahogy a címben olvashatjuk, nemcsak 
hegymászóknak, hanem természetkedvelőknek, biológu-
soknak, geológusoknak, egészségvédőknek, valamint min-
den olyan embernek, aki szeretne kikapcsolódni, és a nagy-
városok forgatagából kiszabadulva egészséges környezetben 
töltené el szabadidejét. Megtanulhatjuk a könyvből, hogy a 
túrázás testi-szellemi felkészülést igényel. 

*Makleit László: Az európai országok csúcsai – Nem csak 
hegymászóknak, Pannon-Print Kft., 2013.

Ez a lenyűgöző olvasmány sok szolgálatot 
tesz mindazoknak, akik komolyan 

akarnak felkészülni külföldi túráikra, de 
itt, az országban megtett kirándulásaik 

megszervezésében is sokat segíthet.
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ájusban zajlott le Budapesten a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) 184. köz-
gyűlése. A hajdan elsősorban a nem-
zeti nyelv védelmére létrehozott aka-
démia ma a magyar tudományosság 
legfontosabb intézménye, átfogó fela-
datrendszerébe az összes tudományág 
képviselete, fejlesztése beletartozik. 
Szerteágazó tevékenysége részeként a 
Magyar Tudományos Akadémiáról szó-
ló törvény (lásd: http://net.jogtar.hu/
jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400040.
TV) azt is az akadémia közfeladatává 
tette, hogy tartson kapcsolatot „a kül-
földön élő magyar nyelvű és tárgyú tu-
dományos kutatások művelőivel”, hogy 
támogassa „a határon túli magyar tu-
dományosságot”. Arról is rendelkezett, 
hogy: „Az Akadémia a Kárpát-medencei 
magyar tudományos közélet támoga-
tására területi bizottságokat létesíthet 
a környező országokban is, és ezeket 
fenntartja. A határon túli területi bi-
zottságok a saját államuk jogszabálya-
inak megfelelően tevékenykednek.” Az 
utóbbi rendelkezés hívta életre 2007-
ben az MTA első határon túli területi 

bizottságát, a Kolozsvári Területi/Aka-
démiai Bizottságot, a KAB-ot; 2008 óta 
pedig a Vajdasági Magyar Akadémiai 
Tanács (VMAT), 2013 óta a Szlovákiai 
Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) is 
részt vesz e programban.

Ezt a tevékenységet az MTA a nyolc-
vanas évek második felében alapozta 
meg, testületileg is szervezetten 1990 
óta végzi, részben az akadémiai elnök-
ségbe betagolt szervezeti egysége, a Ha-
táron Túli Magyarok Titkársága (1999.), 
részben pedig az MTA elnöke mellett 
működő Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság (http://mta.hu/
cikkek/magyar-tudomanyossag-kul-
foldon-129561) (1996.) révén. 

A májusi közgyűlés Lovász László 
matematikus akadémikust, egyéb ma-
gas kitüntetések mellett a Nobel-díj 
értékű Wolf-díj birtokosát választotta 
meg elnökké. A folytonosság jegyében 
az új elnök kérésére folytatják munká-
jukat az akadémiai vezetést korábban 
is segítő elnöki bizottságok, köztük a 
Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság is. A megelőző három 
év munkájának elismeréseképpen 
e bizottság elnöke változatlanul Ko-
csis Károly földrajztudós akadémikus, 
az MTA Csillagászati és Földtudomá-
nyi Kutatóközpont Földrajztudományi 
Intézetének igazgatója. (http://mta.
hu/mta_hirei/a-kovetkezo-harom- 
evben-is-segitik-a-donteshozokat- 
az-mta-elnoki-bizottsagai-134704/)

A bizottság tagjai a Kárpát-meden-
ce elismert magyar tudósai, részben 
a szomszédos országok, részben Ma-
gyarország kutatói. Közreműködésük-
kel az akadémiai ciklusokon átnyú-
ló hagyományos támogatási formák 
mellett újak is megvalósulnak. A má-
jusban lezárult három akadémiai év 
egyik újdonsága a külhoni magyar tu-
dományosság eredményeiről számot 
adó hírlevél volt. Korábbi esztendőkre 
visszanyúló várakozás hívta életre, az 
az igény, hogy a trianoni szerződéssel 

Hírlevél a külhoni magyar 
tudományosságról

A májusban lezárult 
három akadémiai 

év egyik újdonsága 
a külhoni magyar 

tudományosság 
eredményeiről számot 

adó hírlevél.
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A Magyar Tudományos Akadémia székháza. Forrás: www.owl.hu
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elcsatolt területek, illetve a diaszpóra magyar kutatói, tudo-
mányos műhelyei kölcsönösen tájékozódhassanak egymás 
eredményeiről, és folyamatosan hírt adjanak magukról az 
MTA-hoz kötődő magyarországi tudományosságnak is. 

A hírlevelet az MTA 2011 októberében (a próbaszámot szep-
temberben), a 2014-ben lezárult akadémiai ciklus első évében 
indította útjára. Küldetését így fogalmazták meg: a hírlevél 
az elektronikus hírközvetítés révén rendszeresen és gyorsan 
ismertté teszi a magyar nyelvű és tárgyú kutatások külho-
ni művelőinek eredményeit és magukat a tudósokat. Azóta 
31 lapszám jelent meg. Minden adat a 2014. májusi állapotot 
tükrözi, az MTA Közgyűlése Külső Tagok Fórumára készült 
összefoglaló alapján. A hírlevél havonta jelenik meg, a 15-ei 
lapzártát követő napokban. A hírlevelet bizottság szerkeszti. 
Felelős kiadója Kocsis Károly, az elnöki bizottság elnöke. 

A hírlevél célcsoportjai elsősorban a külhoni magyar ku-
tatók és szervezetek, az összes akadémikus (rendes, levelező, 
külső, illetve tiszteleti tagok), az MTA köztestületének külső 
tagsága és az MTA kutatóhálózata. Természetesen érdeklő-
dők, feliratkozók is kapják és szabadon terjeszthető. 

A hírfajtákat az alábbi rovatok szerint különítettük el: El-
ismerések, díjak; Kutatások; Publikációk; Szervezeti hírek; 
Rendezvények; A tudomány szolgálatában; Évfordulók, tudo-
mánytörténet (az egyetlen, nem kurrens hírt tartalmazó ro-
vat: tudománytörténeti visszatekintés az elcsatolt országré-
szek magyar kutatóiról, illetve a külföldre emigrált magyar 
származású tudósokról.); Felhívások. Az eddigi 31 lapszám-
ban összesen 1831 híregység jelent meg. A Kárpát-medencé-
ből származó hírek aránya magasan felülmúlja a diaszpóra 
híreit. Ez a tény nem a tényleges tudományos eredmények 
számáról, hanem az információk eljutásának esetlegessé-
gére vall. A folyó kutatásokról szóló hírek kevésbé jutnak el 
hozzánk. A hírekről az eddigi gyakorlat szerint közvetlenül 
a kutatóktól, illetve szervezetektől, az elektronikus médiu-
moktól, illetve sajtófigyelőktől, valamint szervezeti/intéz-
ményi honlapokról értesülünk. 

A legjelentősebb hírforrásaink a Kárpát-medencében:
Romániában: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság, a Kriza János Néprajzi Társaság, az MTA Kolozsvári 
Akadémiai Bizottsága, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Scientia Kiadó, az 
erdely.ma, a szabadsag.ro, az erdon.ro, a 3szek.ro/Háromszék, 
a kronika.ro, a transindex.ro, a nyugatijelen.ro.

Szlovákiában: a Fórum Intézet, a Selye János Egyetem, az 
ujszo.com, a felvidek.ma, a bumm.sk, a klkomarno.sk, a pa-
rameter.sk, a hirek.sk (Szlovákiai Magyar Televízió).

Szerbiában: a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Fó-
rum Könyvkiadó, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, 
a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, az Újvidéki Egye-
tem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, a Vajdasági Ma-
gyar Felsőoktatási Kollégium, a Magyar-Szerb Akadémiai Ve-
gyes Bizottság, a vajdasag.ma, a magyarszo.com, a hetnap, 
a Pannon RTV.

Ukrajnában: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola, a karpatalja.ma, a kiszo.hhrf.org, a karpataljalap.net, 
a karpatinfo.net.

Horvátországban: az Új Magyar Képes Újság.
Szlovéniában: a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 

a nepujsag.net, a rtvslo.si (Muravidéki Magyar Rádió).
A legjelentősebb hírforrásaink a diaszpórában:
Európában: a Bécsi Napló, a Bornemisza Péter Társaság, 

a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, az Europa 
Club, a Finnországi Magyarok Egyesülete, a Genfi Magyar 
Egyesület, a Gráci Újság, a HunNor – Magyarok Norvégiában, 

a Magyar Egyesület Berlin, a Magyar Mérnökök és Építészek 
Svájci Egyesülete, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szer-
vezetek Szövetsége, a Svédországi Magyarok Országos Szö-
vetsége, az Ungarisches Medien- und Informationszentrum, 
a Volksgruppen, a Zürichi Magyarok Egyesülete.

A tengeren túl: a Hungarian Medical Association of Ameri-
ca, a Hungarian Studies Association of Canada, a Latin-Ame-
rikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége, a Massachu-
settsi Magyar Egyesület, a Nyugati Hírlevél, a Rutgers, a The 
State University of New Jersey, a The American Hungarian 
Library and Historical Society, a The American Hungarian 
Educators Association (AHEA), a Wellingtoni Magyar Hír-
mondó.

2012 júniusától a hírlevél melléklettel bővült. Attól a szán-
déktól vezérelve, hogy az MTA külső, illetve tiszteleti tagjait 
ismertté tegyük a határon belüli és határon kívüli magyar 
tudományos világ számára, életkori és regionális szempon-
tok figyelembe vételével, lapszámonként – döntően a világ-
hálón hozzáférhető információk alapján – életművük rövid 
felsorolásával bemutatunk egy-egy, a diaszpórában élő ma-
gyar tudóst. Az első lapszámokban a három élő magyar No-
bel-díjast mutattuk be. 

Eddig 22 kutató portréját adtuk közre. Közülük néhányan 
válaszoltak a mindannyiuknak elküldött tudománypoliti-
kai, tudományfilozófiai kérdéseinkre is. A felvetett kérdé-
sek: Magyarország nagyon büszke a szürkeállományára, a 
tudományos teljesítmény az ország egyik legfontosabb ered-
ményének számít. Hogyan ítéli meg Magyarországnak a 21. 
századi tudomány világában betöltött szerepét? Sok magyar 
tudós él és dolgozik Magyarország határain kívül. Milyen 
összefüggést lát nemzeti/etnikai hovatartozása és tudomá-
nyos pályafutása között? Változó világunkban korábban is-
meretlen problémákkal szembesülünk. Véleménye szerint 
melyik tudományterület kutatásai adhatnak leginkább vá-
laszt korunk legégetőbb kérdéseire? Az általunk összeállított 
portrét minden esetben elküldjük a portré alanyának egyez-
tetésre. A bemutatott tudósok névsora ábécérendben: Aczél 
János, Ács György, Balas Egon, Balázs Endre Sándor, Berde 
Botond, Bodi László, Diczfalusy Egon, Erdős G. Ervin, Fáj At-
tila, Herskó Ferenc, Hottovy Tibor, Köves-Zulauf Tamás, Lajt-
ha Ábel, Lóránd László, Oláh György, Pauncz Rezső, Polányi 
János, Rabó Gyula, Róbert László, Salamon István, Sinkovics 
G. József, Vánky Kálmán Géza. (Valamennyiüket megtalálják 
az MTA adatbázisában: http://mta.hu/mta_tagjai/)

A visszajelzések a hírlevél eddigi történetének csöndes si-
keréről árulkodnak. A köszönő, dicsérő sorokon túl az elma-
radt híradások miatti panaszok is arról szólnak, hogy fon-
tos hírforrássá vált. Az MTK EB hírlevele reményeink szerint 
egyre jobban kitölti az információs űrt, és sok tekintetben 
szemléletet is formál. A teljességhez szükségünk van minda-
zok közreműködésére, akik a külhoni magyar tudományos-
ságról releváns információkkal rendelkeznek, s azok közlése 
érdekében fölveszik velünk a kapcsolatot. 

A lapszámokat az érdeklődők megtalálhatják az MTA hon-
lapján, a http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241 címen.

tudomány

2012 júniusától a hírlevél melléklettel 
bővült, hogy az MTA külső, illetve 
tiszteleti tagjait ismertté tegyük 
a határon belüli és határon kívüli  

magyar tudományos világ számára.
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