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Zsúfoltságig telt a nagybefoga-
dó képességû elôadóterem októ-
ber 14-én este a Budai várban a
Magyar Kultúra Alapítvány szék-
helyén, ahol a Virágos Kalotaszeg
több mint kéthetes népmûvészeti
és képzômûvészeti kiállítás ren-
dezvénysorozat megnyitóján a
népviseletbe öltözött mákói Kele-
men Ferkô János népdalénekest
követôen a változatos színes falu-
siba öltözött asszonykórus szóra-
koztatta a lelkes jelenlevôket. A
kiállítok bemutatása-bemutatko-
zása, valamint elismerô díjak ki-
osztása zárta az elôadás elsô felét.
Szünet után a mákói fiatalok szín-
játszó csoportja Csokonai Vitéz
Mihály: Özvegy Karnyóné és a
két szeleburdiak címû vígjátékot
adták elô nagy sikerrel. Záró han-
gulatképpen a vendéglátó asztal-
ról nem hiányzott a mákói jó mi-
nôségû szilvapálinka, valamint az
ízletes csöröge sem.

A jelenlevôk népes tábora Ko-
vács Pali Ferenc népi bútorfestô
festett bútorait nagy érdeklôdés-
sel nézték. Gaál János fôrestaurá-
tor Kalotaszegi templomokban

látható festett kazettákat, a grafi-
kus és festô Csobaji Zsolt Kalota-
szegi tájak, és templomok festmé-
nyeket, az ugyancsak grafikus és
festô Barcsik Géza Tisztelet Kalo-
taszegnek címû festményeket
hoztak a kiállításra. Keresztes
Zsuzsa keramikus, szobrász és
rongyképész munkája kalotaszegi
tájakat és embereket mutatott be.
Nagy Zoltán 30-40 év távlati feke-
te-fehér fotóival mutatta be az
egykori Kalotaszeg viseletét. E so-
rok írója Cifra Kalotaszeg címmel
Kalotaszeg 14 helységének színes
viseletét megörökítô fotókiállítás-
sal tisztelgett ennek a nagyszerû
rendezvénynek.

Ugyanebbôl az alakalomból
Antal Edit vezetésével internetes
rajzpályázat is ki volt írva Fesd
meg saját tulipános ládádat cím-
mel, de bármilyen munkát elfo-
gadtak, amelynek témája Kalota-
szeg volt. A három kategóriában:
gyermek, ifjúsági és felnôtt cso-
portban olyan nagy mennyiségû
rajz és más alkotás érkezett be,
hogy a rendezôknek nem volt ele-
gendô hely az összes munkák be-

mutatására. Ezért mappákba cso-
portosították mindazokat a rajzo-
kat, amelyeket már nem volt lehe-
tôség falra rakni. A kiértékelésnél
csoportonként a fô díj Kovács Pali
Feri által festett egy-egy kalota-
szegi ládikó volt.

A rendezvény második napján
az együttes Érdre volt hivatalos a
Vörösmarty Gimnáziumba, ahol
eladással egybekötött kiállítást is
bemutattak.  A fiatalok egy része
népviseletbe öltözve mutogatta
magát az érdeklôdôknek. A szín-
játszó csoport vidám elôadását
sok tapssal honorálta a lelkes kö-
zönség.

A mákói lelkes csapatot szerda
este a Szkéné Színház igazgatója,
Regös János meghívta a Totferi cí-
mû tragikomikus elôadásra. Ezt
követôen agapézás közben szívé-
lyes beszélgetés volt a színész-
rendezôvel és a színészekkel.

A rendezvénysorozat záróün-
nepélye október 31-én péntek este
volt. A megnyitón Gaál János
nyugalmazott fôrestaurátor Kós
Károlyt idézve Kalotaszegrôl be-
szélt. A jól egybehangolt zenés

Virágos Kalotaszeg – Mákóiak Budapesten

A mákói csoport a Szent István szobornál
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mûsoros estet a szervezô-rende-
zôk díjazása, egy festett láda ki-
sorsolása követte. A középméretû
festett ládán a nyárszói Viskán
Laci bácsi bútorfestô színes min-
táit idézte fel.

Az egész rendezvénysorozatot
magánemberként nagy hozzáér-
téssel a szentendrei Tóth Zoltán
hozta létre Kalotaszeg iránti cso-
dálatának és tiszteletének kifeje-
zéseképpen. 

A Virágos Kalotaszeg rendez-
vénysorozat részletes bemutatása
megtalálható a internetes oldalon.

VAS GÉZA

Színjátszó csoport

A mákói asszonykórus

1823. január 22-én született meg magyarságunk
legismertebb, legszebb nemzeti imája, Kölcsey Him-
nusza. A költemény Erkel Ferenc csodálatos zenéjé-
vel öntudatunk, és legszebb nemzeti imánk egyikévé
vált. 

A Himnusz megírásának napja egyben a Magyar
Kultúra Napja is. Ezt a napot ünnepelte a Nagysze-
beni Református Templomban egybegyûlt magyar
közösség is.

Józsa Benjámin magyar nyelv és irodalom szakos
tanár elôadása visszavarázsolta a múltat, szinte ma-
gunk elôtt láttuk Kölcseyt, ahogyan a Himnusz sorai
papírra íródtak, megszülettek, szinte éreztük az azt
követô idôk nehézségeit, és magunk elôtt láttuk Er-
kel hangjegyeit.

Majd amikor Keresztes Éva elszavalta a Him-
nuszt, és a szent csend uralkodott az imateremben,
akkor újra éreztük, hogy a Himnusz tagadhatatlanul

a mi imánk.  
Isten áld meg a magyart – ez volt a Nagyszebeni

Magyar Kulturális Iroda újévi köszöntôje a szórvány
magyarságnak, megnyitva ezennel a 2009-es év ma-
gyar kulturális programsorozatát. 

K. O. PETRA

A Magyar Kultúra
Napja

Nagyszebenben
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A Kolozsvári Magyar Opera vezetôsége tekintet-
tel arra, hogy a 2008-as év Reneszánsz évnek számít,
rendkívül örömmel fogadta azt az ajánlatot, hogy az
évad végén bemutassák: Venczel Péter Mátyás a vér-
padon címû rockoperáját. A szövegkönyvet Csép
Sándor és Moravetz Levente írta. Szereplôk: Fülöp
Márton, Kele Brigitta. Szilágyi János, Szeibert István,
Ádám János, Székely Zsejke, Sándor Árpád, Veress
Orsolya, Sziklavári Szilárd, Pataki Enikô, Pataki
Adorján, Veress László, Sipos László, Maneszes
Márton, Molnár János, Bardon Antal, Mányoki Lász-
ló, Rigmányi István, Sebesi Karen Attila, Madarász
Lóránt, Varga Attila, Veress Alexandrina, Mányoki
Mária, Dániel Zsolt, Kulcsár Szabolcs. Díszlet- és
jelmeztervezô: Venczel Attila, a tervezô munkatársa:
Vancea Elena Veronica. Koreográfus: Jakab Melinda,
a koreográfus munkatársa: Rusu P. Gabriela.

Több mint százszereplôs darab rendezôje Vadas
László, aki kérdésünkre elmondta: színház közeli
rendezést szeretett volna megvalósítani ebbôl a rock-
operából, ami szerinte sikerült. A figurák közötti
kapcsolatrendszerek tisztázása, a játékmód a drama-
turgiai hiányosságok elfedése, megoldása. A cél az
volt, hogy a látványvilág egyformán érvényesüljön a
játékkal. Ne csak a zene domináljon. Ehhez kell egy-
pár év tapasztalat is. 

– Elôször ennek a darabnak az általam elképzelt
megrendezése tizenkét évvel azelôtt fogalmazódott
meg, amikor láttam az elsô színpadra állítását. Azóta
eltelt egypár év és, a sors úgy hozta, hogy ez a vágy
megvalósulhatott. Ezelôtt tizenkét évvel biztos nem
tudtam volna olyan könnyedén venni ezeket az aka-
dályokat. Az elmúlt évek megtanítottak arra, hogy a
legjobb munkatársakkal próbáljon az ember dolgozni.
Itt gondolok a zeneszerzô kedves barátomon kívül,
Venczel Attilára, Jakab Melindára és merem monda-
ni,  az elôadás producerére, Sebesi Karen Attilára. 

– A bemutató alkalmával az derült ki, hogy ez a
rockopera Kolozsvár közönségét kortól függetlenül ér-
dekli. A színpadról kapott jelzéseket maradéktalan lel-
kesedéssel fogadta, bizonyítván ezzel azt, hogy érzi,
tudja és értékeli mindazt, ami a színpadról lejön hoz-
zá. Ami az jelenti, hogy Vadas László a darab színre ál-
lításakor, megérezte: Kolozsvár operába járó közönsé-
ge tulajdonképem mit is igényel. Minek köszönhetô ez
az egymást felerôsítô interferenciahatás?

– A közönség megérezte a darab a városnak, Ko-
lozsvárnak és lakóinak szól. De lehet azt mondani a
körülöttünk levô világnak is. Mert érdemtelenül ke-
veset foglalkoznak ezzel a történelmi személyiség-
gel, ki gyakorlatilag talán az egyik legnagyobb kirá-
lya volt a Kárpát-medencének. Szándékunk volt,
nemcsak megünnepelni, hanem tovább vinni ennek
a mesésen gazdag személyiségnek az életét, illetve
életének egy szeletét, saját vívódásait. Mivel elég ke-
vés király mondhatja el magáról: soha nem felejtette
el, honnan származik. Ezt most nem a szülôvárosára
értem, mert azt sem felejtette el, kedvezményeket
adományozott a városnak. Adómentességgel tüntet-
te ki szülôházának tulajdonosait. Azt a hatalmas
szellemi, politikai gazdagságot, amit át tudott adni a

A rockopera
látványvilága
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környezô országoknak és saját személyének. Ezt mai
ésszel nem is tudjuk kellôképpen felmérni. 

– Szerintem az hangzott el, hogy figyeljünk törté-
nelmi múltunkra, mert történelmi múltunk annyira
gazdag, olyan személyiségeket sorakoztat fel, ame-
lyek messzemenô módon megérdemelnék a nagyobb
rájuk figyelést, irodalmi és zenei mûvekben is. Lásd
bôvebben a Mátyás a vérpadon rockoperában is. Sze-
rinted még kik volnának ilyen személyiségek? 

– Szerintem Bethlen Gábor is közéjük tartozna.
Bocskai Istvánt sem felejteném ki. Számomra a legér-
dekesebb erdélyi történelmi figura az Fráter György
lenne, akinek gyakorlatilag a transzszilvanizmus gon-
dolata, a független Erdély, a gazdasági függetlenség
megerôsödése, a kultúra szerepének megnövekedése
köszönhetô. Gyakorlatilag ô indította el az erdélyi fe-
jedelemséget. Ô tartja János Zsigmondot a keresztvíz
alá. Izabella királynôt hazahozta Erdélybe. Majd el-
vette tôle a koronát. Kiváló formátumú ember volt,
aki igazán megérdemelne egy rockoperát. Felhívnám
ezekre Csép Sándor figyelmét, mert megírta Mátyás
az igazságost, melybôl lett a Mátyás a vérpadon rock-
opera. Gazdagok vagyunk mi történelmi személyisé-
gek szempontjából a Kárpát-medence különösen. Hu-
nyadi János is megérdemelne egy misét. 

– Ennek a rockoperának sikerült elérnie, hogy ne
legyen korosztály kirekesztô. Mind a fiatal, mind az
idôsebb generáció, a tapasztaltak alapján, szívesen
hallgatja, nézi, élvezi, elfogadja. Ami tizenkét évvel
azelôtt benned megfogalmazódott, lényegében egy
olyan programnak is lehet az alapja, amelyet talán
úgy lehetne írásba rögzíteni, hogy az Erdélyben élô
és nemzeti kisebbségben élô mûvészembernek mire
kellene felfigyelnie? 

– Ne maradjon csak önmagában, mert úgymond
kisebbségben lenni hatalmas elôny. Mert a kisebb-
ségben élô mûvész magába szívhatja a környezeté-
ben levô nemzetiségek mindazon értékeit, melyeket
azok történelmük folyamán megfogalmaztak. Itt ta-
lán idézhetném Szent Istvánt is, „az egynemzetiségû
ország esendô és gyenge”. Aki csak a saját nemzeti-
ségében gondolkodik, és nem érzi meg a környezô
hangulatokat, impulzusokat, az eleve zsákutcára
van ítélve. Például: miért erôs nálunk az erdélyi ma-
gyar színjátszás?  Mert ösztönzô hatással van rá a ro-
mán színjátszás, meg a német is. Nem sokan mond-
hatják el magukról, hogy ilyen kivételes helyzetben
vannak. Érdekes módon nem egy öröm a kisebbségi
lét, ha politikai szempontból fogjuk fel. De ha más

irányból közelítjük meg, akkor ez elônyt jelent.        
– Ez számomra úgy fogalmazódik meg, hogy

nem szabad leragadni a mûvészetben a kisebbségi
lét tudatnál, hanem kitekintve a körülöttünk levô vi-
lág mûvészeti irányzataira, azoknak a hatását fel-
használva elmondani azokat a problémákat, amik az
itt élô embereket foglalkoztatják, és mások számára
is tudatgazdagító lehet. 

– Pontosan, mert ha nem figyelünk a minket érô
impulzusokra, nem tudjuk azokat tovább adni. Nem
tudjuk a versenyt felvenni senkivel. Minél jobban fi-
gyelünk a körülöttünk levô világra, és nem hagyunk
semmit elmenni magunk mellett, annál jobban tu-
dunk elôre haladni és nem kirekesztôs módon.

– Számodra mi lehet a jövô útja?
– Az erdélyi magyar, legyen az mûvészember,

vagy bármilyen szakember, bárhol a világon, el tud-
ja mondani érdekesebb formában a maga mondani-
valóját. Az a kulturális gazdagság, ami itt felhalmo-
zódott, ha figyelünk rá, bármikor segíteni fog. Gon-
doljunk arra, már indulásból, ha valaki itt érvénye-
sülni akar, akkor legalább két nyelven kell megszó-
laljon. Kell ismerje az ország nyelvét, de ildomos is-
mernie az anyanyelvét is. Ahogy halad a világ egy,
két, esetleg három világnyelvvel is gazdagodnia kell.
Már indulásból ennyi nyelvvel számolhatunk. Ez
egy többségi emberre nem érvényes. Ami bizonyos
szellemi vakságot eredményez. Számunkra a pozitív
megközelítés az elônyös. Azt kell, nézünk, mibôl le-
het fejlôdni, többet nyújtani. Ezt a gondolatsort pró-
bálja közölni a rockopera is. A konfliktus helyzeteket
soha nem az etnikumok között összecsapások vált-
ják ki. Mindig más probléma van a háttérben. A
rockoperában saját nemzete lázadozik Mátyás ellen.
Elvi kérdések miatt, mert nem értik meg, mit akar ez
az ember. Nem tudnak perspektívában gondolkod-
ni. A szûklátókörûség mindig konfliktust generál.
Talán itt kellene, javítsunk mindannyian, akik itt
élünk a Kárpát-medence ezen zugában. Nem egyik
napról a másikra, hanem nagyobb perspektívában
kellene gondolkozzunk.

– A színházzal az eljövendôkben mit szeretnél
megvalósítani?

– Szeretnék olyan színházhoz kerülni, ahol az
anyagi feltétel ne legyen gond. Tudjam úgy létrehoz-
ni azt az elôadást, ahogy én elképzelem. Ez jó pár
éve létezô vágy, és még nem adtam fel a reményt,
hogy elôbb-utóbb csak akadok egy ilyen helyre. 

– Az elôadás befejezô tablója ritka megfogalma-
zást tartalmaz. A díszlet elemeit felhasználva Má-
tyást eltávolítod a történelmi környezetébôl, és pie-
desztálra emelve adod át a mának. Hogyan és miért
fogalmazódott meg benned ez a mozgatási sor?

– Amit én szerettem volna közölni ezzel az
elôadással, azt a szellemiséget, azt a szellemi és em-
beri nagyságot, ami a nagy királyt jellemezte. Azt a
tág perspektívát, amit ô próbált a maga idejében
megvalósítani. Gyakorlatilag minden jóslata a ma-
gyar történelemmel kapcsolatban politikai és gazda-
sági vonatkozásban is bekövetkezett. Számunkra itt
Kolozsváron nincs más követendô példa csak ô. Alá-
ja, illetve mögé sorakozni mindenkinek. Tehát eltá-
volítani a történelmi múltból, és a jelenbe hozni. Ve-
lünk legyen. A történelmet általában mindig a gyôz-
tesek írják, de a szellemiség mindig megmarad. Tes-
tileg elhunyt Mátyás király, de szelleme a mai napig
is értéket hordoz számunkra. 

CSOMAFÁY FERENC

A felvételeket a Kolozsvári Állami Magyar Opera honlapjáról
töltöttük le.
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Születésének 2007-es centenáriuma után az idén
újabb Dsida-évfordulóra emlékezhettünk, halálának
hetvenedik évfordulójára. Folytathattuk tehát azt a
megemlékezésekben, ünnepi programokban gazdag
munkát. Számos megtisztelô meghívásnak tettünk
eleget, s mi is vendégül láttuk több hazai és határon
túli szellemi mûhely képviselôjét. Egy jelentôs, az
egész Kárpát-medencére kiterjedô és nagy hagyo-
mányra visszatekintô irodalmi tanácskozásnak is há-
zigazdái lehettünk: július 11–13. között a Dsida Jenô
Baráti Kör látta vendégül a Kárpát-medencei Irodal-
mi Társaságok Szövetsége (a KITÁSZ) XVII. vándor-
gyûlését. Ennek keretében kaptuk meg eddigi legna-
gyobb kitüntetésünket, a 2008. évi KITÁSZ-díjat.

Január 19-én immár kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ-
ban Az ötágú síp üzenete címû szavalóversenyt,
amelyen erdélyi és délvidéki versenyzôk is indultak.
A népszerû vetélkedôt irodalmi egyesületünk az
idén is támogatta. Elnökünk tartotta a Magyar Kul-
túra Napját méltató megnyitó beszédet, s ô volt a
zsûri elnöke. Két felkészítô tanárt és két versenyzôt a
Dsida Jenô Baráti Kör nevében különdíjban részesí-
tettünk, az Emlékezések városában (Dsida Jenô éle-
tének fôbb helyszínei régi képeslapokon) címû kiad-
ványunkkal ajándékoztunk meg. A szavalóverseny-
rôl felvételt készített az egri televízió, amelyet több
alkalommal is sugároztak

Februárban a Dsida-évforduló tiszteletére A köl-
tô feltámadása (Tanulmányok Dsida Jenôrôl) címmel
új könyv jelent meg szervezetünk gondozásában. A
kötet – melyet Láng Gusztáv lektorált – elnökünk öt
esszéjét tartalmazza, közöttük a Dsidához írt versek
elemzô áttekintését, amelynek a közreadására már
évek óta készültünk. Megjelenését nagyvonalúan tá-
mogatta a Dsida Jenô Baráti Körhöz eddig is szoros
szálakkal kötôdô Agria-Lánc Kft. 

A könyvbemutatóra, melyet nagy számban tisz-
teltek meg az érdeklôdôk, március 11-én 17 órakor
került sor Budapesten a Magyarok Házában. Az iro-
dalmi est keretében az Emlékezések városában címû,
2007-ben megjelent könyvünkre is fölhívtuk az egy-
begyûltek figyelmét. A tanulmánykötetet Láng
Gusztáv, a képeslapgyûjteményt Sas Péter méltatta.
A programot a KITÁSZ-szal közösen szerveztük. 

Március 15-e tiszteletére negyven példányt aján-
dékoztunk a gyöngyösi iskolák könyvtárainak, a
magyar szakmai munkaközösségek és a kulturális
intézmények vezetôinek Szabadság és igazság fényei
(Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc gyön-
gyösi költôk verseiben) címû kiadványunkból. A kö-
tetek szétosztását Hiesz György polgármester és a
Vachott Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Kiss
Péterné végezte.

Március 19-én irodalmi egyesületünk elnöke az
egri Neumann Napok keretében elôadást tartott Dsi-
da Jenôrôl. Az elôadás szervezôje és házigazdája az
intézmény tanára, a Dsida Jenô Baráti Kör régi és hû-

séges tagja, Molnár Ferenc volt.
Április 3-án láttuk vendégül a Keresztény Ifjúsági

Klubban Jankovics Marcell rajzfilmrendezôt és mû-
velôdéstörténészt, aki Ezzé lett magyar hazátok...
címmel tartott elôadást alkotói pályája legfôbb állo-
másairól, s bemutatta új könyveit, köztük a Lékira-
tok címû memoárt. A rendezvényen Németh Zoltán
töltötte be a házigazda szerepét. A program hagyo-
mányainkhoz híven most is telt ház elôtt zajlott, s
megtisztelte azt jelenlétével városunk elsô embere,
Habis László polgármester. Az elôadást követôen
Jankovics Marcell dedikálta könyveit, majd meghív-
tuk ôt székházunkba, ahol emlékezetes beszélgetést
folytattunk vele.

Április 12-én tartották meg a Forrás Gyermek és
Ifjúsági Központban a Wass Albert vers- és próza-
mondó versenyt erdélyi és felvidéki diákok részvéte-
lével. Az idén mi is meghívást kaptunk a rendez-
vényre. Irodalmi egyesületünk elnöke megnyitójá-
ban Wass Albert munkásságát méltatta, s ô volt a
zsûri elnöke is. A Dsida Jenô Baráti Kör nevében két
versenyzôt különdíjban részesítettünk.

Május 15-én és 16-án irodalmi egyesületünk elnö-
ke részt vett azon a tanácskozáson, melyet névadónk
szülôvárosában, Szatmárnémetiben rendeztek meg
Párhuzamos sajtóértekezlet címmel Dsida Jenô,
Páskándi Géza és Szilágyi Domokos emlékére. 15-én
a helyi Dsida-szobor koszorúzásán ô mondott ünne-
pi beszédet, másnap pedig Trianon gyermeke (Vo-
nások Dsida Jenô portréjához) címmel tartott
elôadást. 

Május 17-én a kolozsvári egyetemen rendeztek
egész napos konferenciát Dsida Jenôrôl halála hetve-
nedik évfordulója alkalmából. Alapító-elnökünk itt
A Trianon-kérdés Dsida Jenô életmûvében címmel
tartott elôadást, utolsó részének pedig ô volt a lev-
ezetô elnöke. 

Május 19-én az egri Híd Keresztény Kulturális
Központban Dsida Jenô istenes verseirôl tartottunk
elôadást.

Június 8-án 12 óra 35 perckor a Magyar Katolikus
Rádió Hagyományok éltetôi címû mûsorában Gyar-
mathy Dóra egyesületünk elnökével beszélgetett
Dsida Jenôrôl és a Baráti Körrôl az évforduló alkal-
mából.

Az egri Dsida Jenô
Baráti Kör

tevékenysége
2008-ban

A november 18-i Csángúknak is vannak kültûi elôadás szerep-
lôi: Ungvári P. Tamás versmondó, Iancu Laura költô és Lisz-
tóczky László irodalomtörténész, a Dsida Kör elnöke.
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Június 9-én a Mária Rádió Napindító címû regge-
li mûsorában emlékezett meg a Dsida-évfordulóról.
Az elnökünkkel folytatott beszélgetés keretében szó
esett a Dsida Jenô Baráti Kör tevékenységérôl is. A
megemlékezés végén Ungvári P. Tamás elszavalta a
költô Templomablak versét, melyre a mûsor szer-
kesztôje a honlapunkon talált rá.

Július 11–13. között a Dsida Jenô Baráti Kör ven-
dégeként és közremûködésével Egerben tartotta
meg XVII. vándorgyûlését a KITÁSZ. Az idén ez a
rendezvény pótolta július végi sátoros ünnepünket
is, amelyet Margó néni betegsége miatt nem tudtunk
megtartani. A megnyitóra és az elsô napi elôadá-
sokra a Városháza dísztermében, a további progra-
mokra a Keresztény Ifjúsági Klubban került sor. Két
elôadással emlékeztünk meg a Dsida-évfordulóról.
A részvevôk meghallgathatták Ungvári P. Tamás
Szilágyi Domokos-mûsorát. A tanácskozást mindvé-
gig élénk érdeklôdés kísérte, az elôadásokat nem-
csak a KITÁSZ-tagok, hanem egriek – közöttük a
Dsida Jenô Baráti Kör tagjai – is nagy számban láto-
gatták. Számos vendégünk a határon túlról, fôként
Erdélybôl érkezett. A konferenciát figyelemmel kí-
sérték a helyi tömegkommunikációs eszközök.

A program összeállításában aktívan részt vet-
tünk. Az elôadásoknak mintegy a felét, az egri vo-
natkozásúak zömét mi szerveztük. A határon túli
elôadók többségét szintén mi hívtuk meg. Közülük
az Angliában élô Gömöri György, az erdélyi Deé
Nagy Anikó, Muzsnay Árpád és Szabó Zsolt régóta
tagjaink sorába tartozik. 

A vándorgyûlésen elhangzott elôadások:
Július 11. péntek
9.00–9.15 A vándorgyûlést megnyitja: Habis

László, Eger város polgármestere, Lisztóczky László,
a Dsida Jenô Baráti Kör elnöke és Medvigy Endre, a
KITÁSZ elnöke 

9.15–9.45 Eger régi századai és az 1552-es várvé-
delem. Elôadó: Fodor László régész 

9.45–10.15 Régi magyar irodalom. Elôadó: Gy.
Szabó András elôadómûvész

10.15–10.45 Gárdonyi Géza és Eger. Elôadó: Ki-
rály Júlia muzeológus

11.00–11.30 Az egri bor múltja, jelene és jövôje.
Elôadó: Dula Bence borász

11.30–12.00 Az egri bor a magyar költészetben.
Elôadó: Lisztóczky László irodalom-történész. Az
elôadás megjelent a kolozsvári Mûvelôdés hasábjain,
a lap októberi számában. 

12.00–12.30 Hamvas Béla és „a bor filozófiája”.
Elôadó: Tábori László író, keletkutató

12.30–13.00 Kálnoky László költészete. Elôadó:
Alföldy Jenô irodalomtörténész

Július 12. szombat
9.00–9.30 Széchenyi István. Elôadó: Katona Ta-

más történész
9.30–10.00 Levelek és dedikált könyvek az OSZK

Kossuth-gyûjteményébôl. Elôadó: Elbe István
könyvtáros, az OSZK csoportvezetôje 

10.00–10.30 A marosvásárhelyi Teleki Téka. Elô-
adó: Deé Nagy Anikó, a könyvtár nyugalmazott
igazgatója 

10.30–11.00 Dobos László és a felvidéki magyar
sors. Elôadó: Cs. Varga István irodalomtörténész

11.15–11.45 Dsida Jenô és Szatmárnémeti. Elôadó:
Muzsnay Árpád újságíró, az EMKE alelnöke. Az
elôadás megjelent a Mûvelôdés novemberi számá-
ban. 

11.45–12.15 A sok nyelvbôl fordító Dsida Jenô.

Elôadó: Gömöri György költô
12.15–12.45 Erdélyi József, a Nyugat költôje.

Elôadó: Medvigy Endre irodalomkutató
12.45–13.15 Tóth Árpád, a Földön járó angyalok

költôje. Elôadó: Hegedûs Loránt református püspök
19.30–20.30 Humor Parnasszus. Irodalmi est Szil-

ágyi Domokos verseibôl. Elôadja Ungvári P. Tamás
elôadómûvész. Bevezeti: Lisztóczky László iroda-
lomtörténész

Július 13. vasárnap
9.00–9.30 A kolozsvári Mûvelôdés 60 éve. Elôadó:

Szabó Zsolt fôszerkesztô
9.30–10.00 Az emigráns Szabó Zoltán. Elôadó:

Arday Géza irodalomtörténész
10.00–10.30 Fáy Ferenc, a nemzeti emigráció köl-

tôje. Elôadó: Szakolczay Lajos
irodalomkritikus
10.30–11.00 Márai Sándor és a két bécsi döntés.

Elôadó: Székely Ádám szerkesztô
11.15–11.45 Humor a Nyugatban: Karinthy Fri-

gyes. Elôadó: Fülöp Lajos nyelvész, folklorista
11.45–12.15 Az MSZMP 1958-as, a népi írókat el-

marasztaló állásfoglalása. Elôadó: N. Pál József iro-
dalomtörténész

A július 12-i tanácskozás végén „a szövetségért
végzett sokéves munkája elismeréseként” a Dsida
Jenô Baráti Körnek nyújtották át a 2008. évi KITÁSZ-
díjat. Ebbôl az alkalomból megajándékoztak minket
Simon M. Veronika Dobó Istvánt ábrázoló festmé-
nyével.

November 18-án 17 órakor az egri Keresztény If-
júsági Klubban ismét telt ház tisztelte meg csángó
irodalmi estünket. A programot a Petrás Incze János
Baráti Körrel karöltve szerveztük Csángúknak is
vannak kültûik címmel. Zajzoni Rab István, Lakatos
Demeter, Duma-István András és Iancu Laura
életérôl és költészetérôl elnökünk beszélt, a verseket
Ungvári P. Tamás tolmácsolta. Az est rangját növelte
Iancu Laura személyes jelenléte.

December 28-án délután négy órakor rendeztük
meg székházunkban a Dsida Jenô Baráti Kör alapító
tagjainak a karácsonyát. Összesen ötvennégyen
gyûltünk össze. Új kezdeményezés indult el azzal,
hogy az összejövetel keretében nyitottuk meg Ocs-
kay Lilla képzômûvészeti kiállítását. A mostoha idô-
járás ellenére tízen eljöttek a megnyitóra Lilla eszter-
gomi tanárai és barátai közül is. Az ünnepi áhítat pa-
punk, Demkó Balázs beszédével és közös imádság-
gal kezdôdött, Ungvári P. Tamás szavalataival és a
gyerekek mûsorszámaival folytatódott, majd közös
énekléssel és „vidám keresztényi lakomával” ért vé-
get.

December 29-én a megalakulása huszadik évfor-
dulójára emlékezô Erdély Mûvészetéért Alapítvány
és a budapesti Vármegye Galéria Én Istenem, hová
leszünk?... (Húsz éves az Erdély Mûvészetéért Ala-
pítvány) címû ünnepi kiadványával ajándékozta
meg irodalmi egyesületünk valamennyi tagját. Ne-
mes gesztusukat hálásan köszönjük!

Az idén is nagy sikere, sok látogatója volt honla-
punknak. Havonta átlag 80-an, egész évben összesen
27229-en voltak kíváncsiak tevékenységünkre. Az
évforduló hónapjában, júniusban a látogatók száma
naponta 102-re, egész hónapban pedig 3084-re emel-
kedett.

Ez évi munkájukkal is sokan rászolgáltak elisme-
résünkre. Demkó Balázst a lelkipásztori teendôk
gondos, színvonalas ellátása dicséri, melyben segí-
tette ôt felesége, Ács Katalin. Ungvári P. Tamás szép
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szavalataival és a KITÁSZ-napokon bemutatott Szi-
lágyi Domokos-mûsorával az idén is színesítette ren-
dezvényeinket. Németh Zoltán igényesen látta el
vendéglátói és elnöki funkcióját Jankovics Marcell
elôadásán, honlapunk részére fényképeket készített
a csángó esten. A karácsonyi összejövetel megrende-
zéséhez, a karácsonyfa díszítéséhez a Gaál- és az
Ocskay-család nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.
Ocskay Lillának szívbôl gratulálunk a szép kiállítás-
hoz. Valamennyi programunk szervezô munkájába
bekapcsolódott a Nádasdi-házaspár. Deé Nagy Ani-
kónak, Elbe Istvánnak, Fülöp Lajosnak, Gömöri
Györgynek, Medvigy Endrének, Muzsnay Árpád-

nak és Szabó Zsoltnak a KITÁSZ-napokon megtar-
tott elôadásáért mondunk köszönetet. A karácsonyi
fotókért Pintér Tamásnak, honlapunk frissítéséért
Kovács Mihálynak, anyagi ügyeink intézéséért Mé-
száros Györgynének tartozunk hálával. 

A csángó irodalmi est megszervezését a Petrás
Incze János Baráti Kör képviseletében Szecskó Adri-
enn segítette. Évek óta támogatja egyesületünket a
Keresztény Ifjúsági Klub és a Segít a Város Alapít-
vány Mandák Attila vezetésével.

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ

Szilágysomlyó közönsége egy-
szerre több jelentôs közmûvelô-
dési esemény részese lehetett
2009. február elsô hétvégén. A
már rendszeresen visszajáró
Wagner Péter Szilágysági rajzai-
nak kiállítását nyitotta meg Szabó
Zsolt, a kolozsvári Mûvelôdés fô-
szerkesztôje. Az eseményt mélta-
tó bevezetôje nem fukarkodott az
elismerô jelzôkkel, de mindez
nem fedi és nem is fedheti a való-
ságot, annyira ízig-vérig szilágy-
sági színeket-ízeket sikerült a „vá-
szonra” felvinnie az alkotónak,
hogy alig hiszi el akárki szemlélô,
hogy Wagner Péter nem a tájegy-
ség szülöttje, annyira érzi, szereti,
továbbalkotja a tájat, a szebbnél-
szebb mûemlékeket. Ôszintén
szólva, szüksége van az erdélyi és
kiváltképpen a szilágysági közön-
ségnek arra, hogy valaki – jelesen
egy budapesti mûépítész – így ra-
gadja meg és fogalmazza újra pá-
ratlan szépségû tájainkat, szilágy-
sági kulturális örökségünket,
hogy ne csak lássuk, hanem meg-
lássuk páratlanságukat, és pótol-
hatatlanságukat is. Elmondhatjuk
immár, hogy aki nem ismeri a
Szilágyság mûemlékeit, templo-
mait, az valójában nem ismeri az
összmagyar kultúrát sem. Wag-
ner Péter szén- és színes kréta raj-
zai ezt a hiányosságot pótolják
minden tárlatlátogató számára és
remélhetôleg egy albumban való
megjelenéssel mindenhol, az
egész Kárpát-medencében birtok-
ba vehetik régiónk értékeit.

A tárlat megnyitásának beve-
zetôjeként, Szabó Zsolt javaslatá-
ra, egy meglepetésnek szánt ma-
gyar népdalcsokorral lépett fel a
szilágysomlyói Báthory István

magyar tannyelvû iskola tanulói-
ból alakult Szederinda citeracso-
port. A csoportot a Báthory István
Alapítvány (BIA) hozta létre és tá-
mogatja folyamatosan. A BIA el-
nöke, Széman Péter tüdôgyó-
gyász fôorvos, röviden elmondta
a csoport történetét, ismertette fel-
lépéseit, célkitûzéseit. A kis cite-
rásoknak egyre több meghívásuk
van különbözô igen rangos ren-
dezvényekre határon innen és túl,
ami – sajnos – azt a szomorú tényt
is sugallja, hogy nem sok a hason-
ló igényesen muzsikáló csoport,
együttes tájainkon. Pedig ugyan-
csak megérné foglalkozni gyer-
mekeink zenei nevelésével, mert
mit ér a sok szép népdal, páratlan
gazdagságú népi hagyománya-
ink, ha nem vesszük azokat bir-
tokba a rendelt idôben? Ezek a ci-
terás gyerekek már tudnak vala-
mit, (és tôlük szüleik is), amit még
mindig sokan nem tudnak: a mi
értékeinket nekünk kell birtokba
vennünk, ôriznünk, feltárnunk,
megmutatnunk, mert senki más
nem teszi meg helyettünk. 

* 
A Mûvelôdés most is, mint

mindig, elhozta legfrissebb kiad-
ványait, meg a Kriterion Könyv-
kiadó könyveit is. Így került ke-
zembe a Bánffyhunyadon szüle-
tett Buzás Pál kolozsvári zongora-
mûvész, a maga nemében, párat-
lan értékû riportkötete, Kalotasze-
gi kötôdések címmel. A kis (140
oldalas) kötet a Mûvelôdés –
Szentimrei Alapítvány Sztánai fü-
zetek sorozata 6. számaként jelent
meg a napokban. Bevallom, szá-
momra igen tanulságos volt, és al-
kalmazandó, nyitott szemmel já-
rásra ösztönzô olvasásélmény-

ként hatott. Ezért is szeretném
megosztani a nagyobb közönség-
gel olvasmányélményemet.

Az interjúkötet stílusosan Elô-
dallal kezdôdik, amelyet szülei
emlékének szánt a szerzô, és egy
képzelt beszélgetést folytat önma-
gával. (Meg kell hagyni, nagy bá-
torsággal választott mûformát,
mert zenészként tudja, hogy a tu-
dathasadásos beszélgetésre a
nagy elôd, a kiváló zongoramû-
vész és zeneszerzô, Robert Schu-
mann is ráfázott. Az Eusebius és
Florestan közti, az elején ártatlan-
nak induló zeneesztétikai viták
túl mélyre vezették s már nem tu-
dott szabadulni, nem hívta segít-
ségül a Nevet.) 

Már az írás legelején elôtérbe
kerül a szerzô tájegységhez kap-
csolódó identitása: hogyan lehet
egy kétlaki teljesen kalotaszegi?
Hogyan éli meg az ôszülô halán-
tékú unoka, hogy a kalotaszegi
nyakas kálvinista nagyapja rever-
zálist ad harcos szellemû feleségé-
nek és gyermekei katolikusok let-
tek, amiért a helybéli református
esperes gyakran korholta, mond-

Szilágyságtól Kalotaszegig



10

ván: „Lajos, Lajos, te elszakadtál a
nyájtól!”. De az még csak hagyján,
ha mindössze ennyi lett volna a
következménye a reverzálisnak.
Ezzel ugyanis kizárta magát és
családtagjait, unokáit is a kalota-
szegi kálvinisták belterjes hagyo-
mányôrzésébôl, a kalotaszegi
identitás teljesebb megélésének
lehetôségébôl.

A szellem embere minden kor-
ban hálával telt szívvel emlékszik
vissza néhai tanítómestereire, a
magyar irodalom tanárára, Mor-
vay Pálra, aki Kalotaszeg felfede-
zésére ösztönözte, valamint a Kós
Károly néprajzi jellegû munkássá-
gával vetekedô életmûvet alkotó
Vasas Samura, a Kalotaszeg és a
20. sz. derekának helybéli minde-
nesére, akinek a kommunista
rendszer embertelen szorításai
sem tudták gúzsba kötni szelle-
mét, nem gyôzhették le a tájegy-
ségbôl táplálkozó vitalitását. Ezek
az életpályák mind jobban elköte-
lezik a népe sorsáért felelôsséget
érzô szellem emberét. Ezért, a bel-
sô kényszer hatására, egy adott
pillanatban kórus elé áll, népdalt
gyûjt, és tollat ragad a zongora-
mûvész, a bartóki mintára, aki
szintén nem tudta kivonni magát
a (nemcsak magyar) népi kultúra
megtermékenyítô hatása alól. 

Sok olyan jelentôs személyiség
született Kalotaszegen, akik bele-
szóltak nemcsak a Bánffyhunya-
don született Buzás Pál életébe,
hanem folyamatosan alakították
Erdély teljes szellemi arculatát.
Ha csak a múlt században eltávo-
zottak névsorát soroljuk fel, már
az is tanulságos, reprezentatív. A
már említett Morvay Pál és Vasas
Samu mellett emlékezik Györkös
Mányi Albertre, Palocsay Zsig-
mondra, dr. Buzás Lajos ügyvéd-
re (édesapjára), Márffy Ödön fes-
tômûvészre, Csinszka második
férjére és a nagy hatású kálvinista
püspökre, Ravasz Lászlóra.

Megszólalnak sorban lapsz-
erkesztôk, Részeg-tetôi majáliso-
zók, az örökségüket kutató, iden-
titásukat keresô visszatérô kalota-
szegiek. A gyermekkorának nagy
részét Sztánán megélô Kós And-
rás, a sztánai Szentimrei-kúria
egykori lakója (örököse) Szentim-
rei Judit, akinek ma is egyik leg-
kedvesebb helye maradt gyer-
mekkori élményeinek színhelye,
ahol édesapja, a költô Szentimrei
Jenô sok estét beszélgetett át Kós
Károllyal, szervezték az irodalmi
életet, lapokat, kiadványokat, fo-
lyóiratokat indítottak. (Egy ilyen
heves beszélgetés hatására, mely-

ben Kós arra buzdította Szentim-
reit, hogy ne csak a székelyekkel
foglalkozzon, hanem nézzen kö-
rül Kalotaszegen – született meg a
Csáki bíró lánya. Kalotaszegi bal-
lada címú színdarabja.)

A szucsági születésû Szép
Gyula, az RMDSZ kulturális és
egyházügyi alelnöke, a kolozsvári
Állami Magyar Opera mûvészeti
vezetôje, aki egészen meglepô
dolgokat tárt fel máréfalvi és ud-
varhelyi elôéletébôl. Elmondta,
hogy miképpen lendítették fel a
mûkedvelô színház, dalszínház
tevékenységét, hogyan indították
el a táncházat, majd hogyan buk-
tatták feljebb szakirányítónak a
csíkszeredai Népi Alkotások Há-
zához és hogyan tanácsolták el
végül onnan, mint alkalmatlant,
azaz veszélyes elemet. Akinek
volt füle a hallásra, az meghallot-
ta és komolyan vette, tarisznyájá-
ba tette, amit, elmondot t– ezek
szerint minden évfolyamnak, ne-
künk is – Jagamas professzorunk:
Aki dudás akar lenni,/ pokolra
kell annak menni./ Ott kell annak
megtanulni,/ hogyan kell a dudát
fújni./

Ezután nevelôanyjára, az egyik
legjelentôsebb magyar nótafára, a
Körösfôn született Ambrus Sán-
dorné Márton Morzsa Katára
(1901–1986) emlékezik Balogh Zol-
tánné Kalló Anna. (Ez a gondolat-
ébresztô beszélgetés alátámasztja
azt a Duna televízióban látott ri-
portot – 2009. február 16. –, mely
szerint nagyon sok jelentôs mû-
vész, népmûvész, tudós személyi-
ségünk munkássága megy feledés-
be, olyanoké, akik megérdemel-
nék, hogy rájuk figyeljünk, ápoljuk
emléküket, megismertessük és fel-
használjuk életmûvüket.)

Morzsa Kata sokszor énekelt
Bartók Bélának, Kodály Zoltán-
nak, Jagamas Jánosnak, Faragó Jó-
zsefnek, Demény Piroskának, a
budapesti, bukaresti és a kolozs-
vári rádióban is elhangzott szá-
mos népdala, amelyek az ô köz-
vetítésével kerültek bele a ma-
gyarság feltárt, rögzített dallam-
kincsébe.

Bogdán István, a faragó szí-
nész sokoldalúan kamatoztatta te-
hetségét több színpadon is. Büsz-
ke arra, hogy azon a Gyerômono-
storon született, amely magáénak
vallhatja a költô Debreczeni Már-
tont és Kalotaszeg nagyasszonyát,
Gyarmathy Zsigánét is, és több al-
kalommal járt ott Vasvári Pál is,
az 1848-49-es szabadságharcunk
hôse.

Magyarkapuson született a

Kolozsvári Állami Magyar Opera
örökös tagja, Szilágyi Ferenc, aki-
nek életpályája szintén sok tanul-
ságot tár fel a mai olvasónak. 

Megszólaltatja továbbá dr.
Pop György sebészfôorvost, aki
Kolozsvárról ingázott évekig a
bánffyhunyadi kórházba. Majd a
híres fafaragó Kudor családról be-
szélget Kudor Istvánnal, ôseirôl,
munkáikról, a kalotaszegi fafara-
gás mintákról, varrottasokról.

Továbbiakban megszólalnak
Ferencz Árpád magyarbikali re-
formátus lelkipásztor, Török Fe-
renc Kolozs megye fôtanfelügye-
lô-helyettese, Czucza István bán-
ffyhunyadi tanár, a Tordaszent-
lászlói László-napi kórustalálko-
zó lelkes szervezôje Boldizsár
Zeyk Imre, a mákói bútorfestô
Kovács Pali Ferenc, a Körösfôn
született Péntek János – aki a Tö-
visháti Nagymonban született
Márton Gyula nyelvészprofesszor
tanítványa volt –, a kolozsvári
Babeš–Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészkarának Magyar Nyelv és
Kultúra tanszékvezetô tanára.
Nem maradhatott ki a sorozatból a
zsoboki képzômûvészeti alkotótá-
bor és ennek kapcsán az azt létre-
hozó és szervezô Essig család sem.
Bizony, évek óta gyönyörködünk
a táborlakók alkotásaiban és nem
tudunk eléggé hálásak lenni és
megköszönni a sok szépséget al-
kotóknak, szervezôknek, mûköd-
tetôknek. 

A kis kötet képanyagának vá-
logatása is mestermunka, amelyet
Essig József fotói és számos repro-
dukció illusztrál: Essigné Kacsó
Klára, Simó Enikô, Kudor István,
Kudor Mária, Kós András, Szen-
timrei Judit, Benk András, Mar-
tonossy Magda, Soó Zöld Margit,
Fodor N. Éva, Botár Edit és mások
mûveirôl készültek. A színes rep-
rodukciók arra is hivatottak, hogy
felkeltsék az olvasó kíváncsiságát,
hogy rábírják a tájegység alapo-
sabb megismerésére, a Zsoboki al-
kotótábor kiállításainak megláto-
gatására. 

Ennyi hathatós érv számbavé-
tele után nehéz lesz bárkinek is el-
lene állani a Kalotaszeg vonzásá-
nak, a sztánai farsangi mulatsá-
goknak, amelyek Balázs-nap kör-
nyékén zajlanak évente. Szerez-
zük meg, és olvassuk el Buzás Pál
Kalotaszegi kötôdések címû inter-
júkötetét.

Megéri!

GÁSPÁR ATTILA
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2008. július 21-én a székelyudvarhelyi városi
könyvtárban került sor Beley Vild Emôke keramikus
és Timár Károly grafikus közös tárlatának a megnyi-
tójára. A tárlatot Szabó Károly, a könyvtár igazgatója
nyitotta meg, majd rövid mûvészeti mûsor tette ün-
nepélyesebbé az alkalmat, melynek keretében Had-
nagy Kamilla és Deák Szidónia zenetanárok barokk
duója, valamint Vild Olga elôadómûvész szavalata
szórakoztatta a szép számban megjelent közönséget.
Ezt követôen megtekinthettük a tárlat gazdag és
rendkívül színes anyagát: kisplasztikákat, kerámiá-
kat és festményeket. Sikerült néhány sor erejéig az
alkotókkal is elbeszélgetni, életrôl, pályáról.

– Hogyan is jött össze ez a kiállítás – szegeztem a
kérdést Beley Vild Emôkének.

– Három éve veszek részt a gyimesfelsôloki
képzômûvészeti táborban, ott beszéltük meg a tábor
szervezôjével, Timár Károllyal, hogy jó volna nyélbe
ütni egy közös tárlatot.

– S talán nem véletlen, hogy erre pont Székelyud-
varhelyen került sor.

– Így igaz, hiszen itt nôttem fel, 1974-ben szület-
tem Maroshévizen, de már 1977-ben szüleim ide köl-
töztek.

– Az elsô közeledés a képzômûvészet felé.
– Már az általános iskolában, zenét tanultam, de

mindig a rajz vonzott, nôvérem, képzômûvészetet
tanult, én 1995-tôl kezdtem rajzot tanulni.

– És Magyarországra kerültél.
– Igen, Budapesten elvégeztem egy lakberende-

zési iskolát, és 2002-tôl kezdtem el komolyabban
foglalkozni a kerámiával.

– Egy kivételes alkalomban is részed lehetett.
– Megismerkedtem a világszerte híres és ismert

kerámiamûvésszel, Kovács Margittal, nagyon sokat
tanultam tôle.

– S a kiállítások.
– 2005-ben kezdôdtek, alkotásaim, munkáim

megismerhették Franciaországban, Németországban
és most itt Romániában is.

– Munkáid raku technikával készülnek. Mondj
néhány szót a rakuról.

– A raku 16. századbeli japán technika, amit a pa-
rasztok használtak gyors és olcsó fazakak elkészíté-
sére. A kész fazekat kiégetik 980C fokon, utána kap
egy mázat, majd egy óra alatt újból kiégetik 1000C

fokon, a kiégetett forró edényeket papírba teszik,
ami a nagy forróságtól meggyúl, így a máz színei
megélénkülnek.

– Végül hadd mondjuk el, hogy Franciaország-
ban élsz, egy Croix nevû falucskában. Mik a terveid?

– Minél többet szeretnék dolgozni és kiállítani.

Timár Károly 1958-ban született Gyimesfel-
sôlokon, ma is ott él és alkot.

– Mikor kezdtél el rajzolni, festegetni.
– Ha jól belegondolok, mintegy húsz esztendeje.
– S kiállítani?
– Úgy emlékszem, hogy ugyanakkor.
– Hol, merre?
– Magyarországon, az egykori Jugoszláviában,

Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban és ter-
mészetesen itthon.

– A kedvelt technika?
– A vegyes technika, az itt látható munkák is ez-

zel készültek.
– Legkedveltebb tematika?
– A vidéki emberek élete, a lovak.
– A tábor?
– Tíz éve szervezem a gyimesfelsôloki alkotótá-

bort, Lépések színekben és formákban név alatt, ahol
megfordultak mûvészek Franciaországból, Magya-
rországról, Horvátországból, Japánból. Romániából:
Nagyváradról, Besztercérôl, Székelyudvarhelyrôl,
Csíkszeredából. A tábornak állandó tárlata van, egy
szép tájháza.

– Legközelebb hol láthatják alkotásaidat?
– A magyarországi Tiszakécskén.
– Köszönöm a beszélgetést.

FORRÓ MIKLÓS

Kettôs tárlat
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Szülôfalum, a homoródkará-
csonyfalvi unitárius templom
freskóit 2006-ban tárták fel, alig
ismerik kulturális, mûvészettörté-
neti jelentôségüket. A faluról is
csak kevesen hallottak, bár immár
hozzáférhetô a világhálón is sok
minden róla (www.homorodka-
racsonyfalva.eu).

A faluról
Homoródkarácsonyfalva Har-

gita megyében 530 méter maga-
son, a Kis-Homoród völgyében,
Homoródalmás és Oklánd között
fekszik. Keleten a Rika-hegység,
nyugaton a két Homoród vízvá-
lasztója határolja. 

Szelídgesztenye ligete egye-
dülálló a Székelyföldön. A szá-
zadfordulón Ürmösi Sándor fes-
tômûvész kezdeményezésére a fa-
lutól Oklánd felé 800 m-re épült
meg a Dungó-fürdô nevû fürdô-

telep, melyet 2007-ben újraépítet-
tek.

Karácsonyfalva elsô két emlí-
tése a pápai tizedjegyzékekbôl is-
mert 1333-ból és 1334-ból: villa
Karachni, illetve villa Karasun né-
ven. Murádin László szerint a Ka-
rácson nevû személynévbôl és a -
falva összetételbôl származik a fa-
lu neve.

A mára körülbelül 500 lelket
számláló falu többnyire mezôgaz-
dasággal, állattenyésztéssel fog-
lalkozik. 

Az unitárius mûemléktemp-
lom rövid építéstörténete

A templom korai építéstörté-
netérôl nincsenek fennmaradt ada-
tok, de Udvarhelyszéken egye-
dülállóan megôrizte késôromán
jellegét, szentélyét, téralakítását.
A mûvészettörténeti szakiroda-
lom építésének korát a 13. század

második felére teszi. Plébániaként
már az 1333-as pápai tizedjegy-
zékben is szerepel. 

A középkorban csak kapuval
és toronnyal gazdagodott. Déli
kapujának kialakítására és abla-
kainak elsô bôvítésére a 15. szá-
zadban kerülhetett sor. A hajó fal-
képei közül a második periódus
során festett falképek készültek
ekkor. Robusztus tornyának épí-
tésekor készült az Agnus Dei
dombormûvel díszített nyugati
kapu, a rajta olvasható évszám
alapján 1496-ban. A torony egyik
északi ablakába rovásírásos követ
falaztak be. Lehetséges, hogy a
hajó északi falán feltárt freskók
közül a Három királyok hódolata
és a szentély kifestése is ekkor ké-
szült. Bôvebben errôl lásd  Szom-
bathelyi Gyula: A homoródkará-
csonyfalvi unitárius templom.
Székelyudvarhely, 2008.) 

A falu lakossága 1568 körül
tért unitárius hitre. 1752-ben ké-
szítették a kazettás famennyeze-
tet. 1768-ban fegyveres harc bon-
takozott ki a templomot vissza-
venni akaró katolikusokkal,
amelynek halálos áldozata is volt.
1783-ban az unitáriusok új temp-
lomot építettek a katolikusoknak. 

A ma is meglévô legrégebbi ha-
rang öntésére 1791-ben került sor.
1853-ban az északi falba nagymé-
retû új ablakot vágtak, ezért hi-

Galéria

A homoródkarácsonyfalvi
unitárius templom falképei 

(Szent László-legenda, Jézus születése, Három királyok hódolata)

A püspök áldása, Szent László kivonu-
lása Váradról

Kihallgatás, megáldás
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ányzik ma a freskó egyik jelenete. 
Orbán Balázs A Székelyföld le-

írásában említést tesz a falképek-
rôl, de elhelyezkedésére és ábrá-
zolására nem tér ki. 1964-ben a
villany bevezetésekor az északi
falon szín- és festéknyomokat fi-
gyeltek meg. Az 1973-as temp-
lomjavítás idején is megfigyeltek
falképeket a hajó északi falán, vi-
szont nagyobb léptékû szondázó
kutatásra 2005 nyarán került sor. 

A freskó feltárása
1998-ban az Erdélyi falképek

és festett faberendezéseket felmé-
rô program keretén belül nyitot-
tak szondát a restaurátorok, ahol
egy királyszent arca került fel-
színre. 2005 nyarán a tervezett
belsô felújítást megelôzôen kide-
rült, hogy a szentély teljes felülete
is festett, és a hajó északi falán
több, különbözô korból és kéztôl
származó képszalag található. Az
hajó északi falán található freskók
feltárására 2006 áprilisának elsô
hetében került sor. A munkálato-
kat a budapesti bejegyzésû Ho-
moródkarácsonyfalváért Alapít-
vány finanszírozza. „Az egyház,
az alapítvány és a restaurátorok
között létrejött szerzôdés alapján
dolgozunk, a tízmillió forintra rú-
gó költségeket a DonaDöne buda-
pesti és a Fenestella illyefalvi cég,
illetve Nobilis Kristóf adományá-
ból fedezzük” – mondta az MTV
Kárpáti Krónika mûsorvezetôjé-
nek Szombathelyi Gyula, az ala-
pítvány elnöke.

Lángi József restaurátor sze-
rint a legkorábbi falkép a 14. szá-
zad elsô felében készült, további
kifestésekre a 14-15. század for-
dulóján kerülhetett sor, szerzôjük
eddig ismeretlen. 

A falképek bemutatása
Lángi József székesfehérvári

restaurátor szerint a templom
északi falán a Szent László- legen-
da hét jelenetben tárul elénk. Az
elsô a királyi kihallgatás, aztán az
a jelenet következik, amikor a
hadba vonuló László királyt meg-
áldja a váradi püspök. A harma-
dik a lovas ütközet a magyar és a
kun sereg között, aztán a mene-
külô kun lányrabló lován hátra-
fordulva lövi ki nyílvesszôjét a se-
bezhetetlen Lászlóra, majd az el-
rabolt lány Szent László segítsé-
gére siet, s László király szekercé-
jével elvágja a kun lábát. Az utol-

sóelôtti jelenetben László király a
megsebesített pogányt hajánál
fogva tartja, a megmentett leány
pedig lesújt a király kardjával a
kun nyakára. A végén megpihen-
nek a fa alatt.  Szent László-képek
alatti festmények minden bizony-
nyal korábbiak, Jézus születését,
talán Szent Ilonát és három kirá-
lyok hódolatát ábrázolják.

A legkorábbinak a szószék fe-
lett található, Jézus születését áb-
rázoló falképet vélik (14. század

eleje). A képmezô alsó része a
nedvesedés miatt károsodott, de
az ábrázolás szempontjából fon-
tosnak tekinthetô részletek jó álla-
potban maradtak ránk. Az alkotó
csak fent zárta le tárcsamotívu-
mokkal a képmezôt, oldalt csu-
pán egy vörös vonal képezi a ke-
retet. Középen stilizált istálló, míg
a jobb felsô sarokban a jászolnál
álló szamár és ökör látható. Bal ol-
dalon a két dicsfényes nôalak a
ruhátlan gyermek Jézust mosdat-

Kivonulás és csatajelenet

Csatajelenet, birkózás
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ja egy dézsában (lásd 6. kép)
Újabb kifestésre a 14-15. szá-

zad fordulóján kerülhetett sor.
Ekkor 11,6 m hosszúságban és
majd 2 m szélességben ábrázolták
Szent László kerlési csatáját
(1068), amely mára Szent László-
legendaként vonult be a köztu-
datba.

Fent és lent széles keretorna-
mentika zárja a képmezôt, de
azon belül szürke sávokkal több
részre van osztva a felület. 

A legenda a nyugati falnál
mostanra két kikopott jelenettel, a

ritkán ábrázolt kihallgatással és a
váradi püspök áldásával indul
(lásd 1. kép). Ezt követôen a kivo-
nulás és a csatajelenet következik
(2. kép). Sajnos, az 1853-ban nyi-
tott ablak elvágja az üldözési jele-
netet, ahol Szent László alakja tel-
jesen elveszett, csupán a menekü-
lô kunt átjáró lándzsája látható az
ablaktól keletre. A birkózás és a
kun lefejezése csaknem teljes ép-
ségében maradt fenn (3., 4. kép).
Az utolsó, pihenési jelenet eltér az
ismert Szent László legendáktól,
sérülései miatt viszont nehezen

értelmezhetô. A fekvô szent mel-
lett egy buzogányt tartó, mintegy
a király álmát ôrzô katona is meg-
jelenik (4. kép). 

A falkép színeinek intenzitása
alig változott az évszázadok so-
rán, dominánsak a kék, vörös és a
sárga színek. A templomban más
falfelületen nem találtak a Szent
László-legenda rétegeivel mege-
gyezô felületet. 

Az utolsó középkori kifestésre
a feltételezések szerint az 1496-
ban történt toronyépítéskor kerül-
hetett sor. E korszak belsô falké-
pei közül teljes felületen eddig
csak a hajóban találhatót tárták
fel, amely a Három királyok hó-
dolatát és Szent Ilona császárnôt
ábrázolja (5. kép).  

Homoródszentmártoni
és gelencei párhuzamok
A ritkán ábrázolt kihallgatás-

jelenethez hasonlót László Gyula
kutatásai szerint csak Gelencén és
az elpusztult homoródszentmár-
toni freskón szemlélhetünk. Mivel
a homorószentmártoni unitárius
templomot lebontották, és 1888-
89-ben újat építettek helyette, az
egyezéseket a Néprajzi Múzeum-
ban ôrzött, Huszka József által ké-
szített akvarellmásolat alapján fi-
gyelhetjük meg (7. kép).

A homoródszentmártoni fres-
kó kivonulási jelenetében is meg-
figyelhetjük ugyanazt a Szent
László viseletéhez hasonló öltöze-
tû katonát, amelyet a karácsony-
falvi falképen (8. kép).

A csatajelenetben a mûvész
pontosan ismétli a Homoród-
szentmártonban megfestett jele-
netet. A lovak lábai alatt több le-
vágott, vérzô kun fekszik, ami
szintén egyezést mutat (8. kép).

A lefejezés jelenete megegye-
zik mindkét emléken, a pihenési
jelenet viszont eltér az eddig is-
mert Szent László legendáktól.

A fentiek alapján a restauráto-
rok úgy vélik, hogy a homoród-
karácsonyfalvi falképek ugyanan-
nak a mesternek a munkái, aki
Homoródszentmártonban is dol-
gozott. Nagyon sok hasonlóság
figyelhetô meg a gelencei freskó-
val is, de itt arra gondoltak, hogy
csak a mûhely lehetett azonos,
mivel apró, de fontos részletek ki-
dolgozottságában eltérés mutat-
kozik. Ezen feltételezések igazolá-
sa viszont alapos mûvészettörté-
neti, restaurátori és laboratóriumi
kutatásokat igényel, amely a szer-

Birkózás és a kun megölése

Üldözés, birkózás Sztmárton
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zô beazonosításához is közelebb
vihetne.

Becsüljük meg értékeinket!
A fenti bemutató alapján meg-

gyôzôdhettünk, hogy a homoród-
karácsonyfalvi freskó valóban
jelentôs kulturális érték, érdemes
ezt tudatosítani az emberekben,
fôleg a falu lakosaira gondolok,
hogy legyenek tudatában templo-
muk szépségének, értékeinek, le-
gyenek büszkék rá, valamint já-
ruljanak hozza a megôrzéséhez. 

Lángi József restaurátor a Kár-
páti Krónikának adott interjújá-
ban megerôsíti a freskó egyedisé-
gét, különlegességét: „Az a meg-
döbbentô, hogy hihetetlen friss és
nagyon eleven színei vannak,
olyan mintha ma festették volna,
majdnem azzal a színpompával
láthatjuk, mint a középkori szem-
lélô is, a különlegessége pedig az,
hogy a legendának vannak vari-
ánsai, itt egy ilyen különleges és
ritka variáns található, ahol Szent
László váradi elindulása elôtt,
van egy jelenet, amit többen ki-
hallgatásnak neveznek.”

Kiemelve kulturális és mûvé-
szettörténeti értékét a Magyar Mû-
vészetért Díj Kuratóriuma 2006-
ban a Bartók Béla-emlékdíjjal tün-
tette ki Homoródkarácsonyfalva
unitárius templomát a Szent Lász-
ló freskóért.

A kulturális értékek tudatosí-
tásának számos módja ismeretes
és lehetséges. Jelen esetben érde-
mes lenne több kiadványban, er-
délyi folyóiratokban, napilapok-
ban is kiemelni a freskó kulturális
és mûvészettörténeti értékét. Az
iskolákban a magyar órákon,
vagy osztályfônöki órán is lehetne
ismertetni, kirándulásokon útba
ejteni, bemutatni a diákoknak.
Fontos lenne értékvédô progra-
mokba is bevonni, prospektuso-
kat megjelentetni róla. Egy másik
lehetôség lenne a mûvészettörté-
net szakos egyetemi hallgatók fi-
gyelmét felhívni ezen értékre, va-
lamint felkínálni a lehetôséget a
kutatásra (pl. a festô beazonosítá-
sa, további hasonlóságok és kü-
lönbségek felfedezése a gelencei
falképpel kapcsolatosan). Úgy vé-
lem, hogy így nem maradna a köz-
tudat számára ismeretlen és elha-
nyagolt a homoródkarácsonyfalvi
freskó.

CZOGULY ILDIKÓ

Három királyok hódolata

Kivonulás, csatajelenet Sztmárton

Jézus születése
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Mindenik köztéri szobornak
van története, amely lehet tragi-
kus vagy gyôzedelmes, elbizony-
talanító vagy bíztató, ám a
körülményektôl függetlenül so-
sem kevesebb egy adatokba sûrí-
tett vallomásnál arról, mikor és
miként született meg elkészíté-
sének a terve, s hogy a mûszaki
rajzot, tanulmányt ki, mikor, mi-
lyen ütemben kivitelezte. A
számba veendô eseménysort a
mûremek felavatása zárná, de
mivel a minôségi köztéri kompo-
zíció eggyé szokott válni az ôt
befogadó, neki otthont adó hely-
színnel, valódi élete a felállítás
után kezdôdik: az alkotás ugyan-
is ezt követôen azonosul a térrel,
a várossal, olykor a nemzettel.
Ezért ha vele valami rendkívüli
történik, például lerombolják,
elpusztítják, halálát az ott lakók,
földiei, rendezôi s ápolói, a távo-
labbi mûvészetpártolók is súlyo-
san élik meg.

Ily módon érint többünket is
két temesvári térplasztika kínszen-
vedése, megerôszakolása. Szívfáj-
dalmunkat csak növeli, hogy a
Béga-parti bánsági város már
amúgy sem dúskál értékes tárgyi,
történelmi emlékekben, fôként
magyar vonatkozásúakban nem,

a még meglévôk, a csodával hatá-
ros módon máig megôrzôdöttek,
az igazi túlélôk pedig temetôbe
vagy múzeumba számûzötten
várják megváltójukat. Nagy-nagy
keserûség lesz mindig úrrá raj-
tam, amikor kedves polgártársa-
im valamilyen úton-módon, ám
napi rendszerességgel a tudtomra
adják, hogy szeretett szobraimért,
visszasajnált koronás régmúlta-
mért immár semmit sem tehetek.
Nem tehetek, mert nem engedik. 

Érdekes, de egyben felháborító
is, hogy honi törvényeink inkább a
gonosz kegyeletsértôknek, az osto-
ba mûemlékrombolóknak és a tá-
jékozatlan, esetleg lefizetett, felbúj-
tatott emlékmûtipróknak kedvez-
nek, mintsem a tisztességes és
tiszteletteljes jóembernek. Az ocs-
mány mûanyagkoszorúkkal, mû-
virágokkal és egyéb oda nem illô
tákolmányokkal ortodox módra
kidíszített, felvirágoztatott Mária-
téri Szûzanya és a temesvár-gyár-
városi Fadrusz-féle Krisztus a ke-
reszten senkinek sem bántja a sze-
mét, sôt, mintha látnám, miként
dörzsöli össze tenyerét gunyoros
arckifejezéssel, diadalittasan a jó
koszton tartott urbanizációs fôi-
gazgató-szakember mások bosz-
szankodását hallván, látván. Na-

gyon elszomorító, hogy át kell él-
nünk, el kell szenvednünk ezeket
a megalázó helyzeteket. Hogy a
19. század húszas évei óta a törté-
nelem mit sem változott, mert a fô
ok, amiért egyesek még mindig,
azóta is gyôzelmi táncot járnak az
idegeinken, ugyanaz, mint 1920-
ban: kicsinyes frusztrációk miatt a
história kézzel fogható bizonyíté-
kainak az ô értelmezésükben itt
még mindig nem szabad átörök-
lôdniük.

Megértjük e tompa, multikul-
turális csomagolásba rejtett, félel-
mek motiválta hatalomfitogtatást,
ha tisztában vagyunk azzal, hogy
a nemzeti identitás és annak egy
adott korban megjelenô fôárama a
köztéri szobrokban is kifejezôdik.
Volt, amikor István királynak
emelték fel kôbe vésett mását
úton-útfélen, aztán a havaselvi
Vitéz Mihály lovagolt be a képbe,
és bizony nem is olyan régen
komcsi bálványok kerültek a ko-
rábbi vaskapitányok helyére. Eb-
ben az idôszakban kérdések soka-
sága fogalmazódott meg, hisz a
szobornak, az ábrázolt figurának
ideológiailag minden tekintetben
meg kellett felelnie, aminek folyo-
mányaként a párt irányvonalába
be nem simulókat eltávolították,
beolvasztották, a szocialista em-
bertípust megjelenítôkre, felma-
gasztalókra cserélték. Ezeknek a
diktatórikus, egyeduralmi intéz-
kedéseknek Romániában elsôsor-
ban a kisebbség itta meg a levét,
akárcsak a dühöngô, dübörgô
Antonescu-érában, amely úgy-
szintén piedesztálra emelte a ma-
ga hôseit a nemzetiségek rovásá-
ra, abajgatására, sárba tiprására. 

Furcsa mód Sztálin, Lenin és a
többiek nem örvendtek túl nagy
népszerûségnek a Bánságban, de
szobrot kapott az agrárproletárrá
alacsonyított kisnemes, Dózsa
György. Vörös csillagos verse mi-
att hasonló sorsra jutott Ady End-
re, akirôl utcát neveztek el a Jó-
zsefvárosban. Mindezeket leszá-
mítva a rendszerváltás után sem
Temesváron, sem a megyében
nem létesülhetett Szoborpark,
azon egyszerû oknál fogva, hogy
a Ceaušescu-házaspár önkény-
uralmának esztendôi alatt nem

Kis Bécs nagy packázásai
Fadrusz és Kiss ortodox fogságban

A Dózsa György kivégzésének állítólagos helyén 1906-ban felszentelt emlékhelyet egy
ortodox mániákus vette gondozásába, intézkedéseit a hivatalosságok ölbe tett kézzel
szemlélik. A kép a nemrég befejezett restaurálás utáni állapotot tükrözi...
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gyûlt össze elegendô számûzendô
köztéri dísz. 

Amióta divatba jöttek a sokfelé
hajló politikai nézetek, a szoborál-
lítási kultúra is új szabályok, szab-
ványok szerint mûködik. Az el-
képzelések szerteágazóak, a meg-
valósításukra fordítandó pénz és
tehetség viszont kevés, ennek a
nincstelenségnek pedig megszü-
lettek a látható eredményei. Ma
már üdítôként hat, ha a falu köz-
pontjában nem a móc fejedelem,
Avram Iancu (avagy bolond Jan-
kó) tekint a távolba botjára tá-
maszkodva, s az is boldoggá tesz,
ha az erdélyi városházák elôtt
nem kôbe vésett, betonba öntött
farkasok szoptatják Romuluszt és
Rémuszt. Temesváron az 1989-es
zendülés emlékmûvei kerültek
többségbe, ezek mûvészi minô-
ségét, esztétikáját etikai vonatko-
zásaik miatt most nem tárgyalom.

A Bánság abból a szempontból
is szokatlan és különcködô, hogy
nincsenek kül- vagy belpolitikai
vitát kiváltó köztéri plasztikái, ha-
csak nem a turulokra gondolunk,
amelyekbôl egy-kettôt röptettek
csak vissza közösségi összefogás-

sal az elárvult obeliszkekre, vagy
Deák Ferenc elcsent, elveszett bu-
ziásfürdôi kôpadjára, és a látszat-
béke kedvéért lemondunk jó pár
mûvészi értékû temesvári va-
gyontárgyról. Ha továbbra is a
beletörôdés álarcát erôszakoljuk
magunkra, valószínûleg szent
marad a testvéri szeretetként tá-
lalt populizmus, s a Mária-téri
megszégyenített Boldogasszony
sem fog haraghullámokat, dühro-
hamokat ébreszteni. Pedig nem
hiszem, hogy csak számomra
nyilvánvaló: nem csupán a szo-
borállításoknak van üzenetük a
társadalom felé, hanem a lerom-
bolásuknak is.

Temesvár volt már székhelye
Magyarország királyainak, ké-
nyelmes szálláshelye másfél év-
századig a pasáknak, épületeit
alakították már át az iszlám ízlése
szerint, török kertjeit és fürdôit
pedig az európai zsoldosok igé-
nyeihez idomítva. A 18. század
elején fôként német és francia
földrôl érkeznek ide javarészt ka-
tolikus bevándorlók, késôbb mor-
vák is, taljánok, csehek meg bolgá-
rok, noha e népvándorlásnak ma

már csak a legcsekélyebb jele lát-
szik ezen a vidéken. Akkoriban vi-
szont meghatározták a Temes
menti tájegység arculatát, életét.
Ezért van az, hogy Temesváron és
környékén a köztéri képzômû-
vészeti emlékanyag legkorábbi
csoportját a túlnyomórészt katoli-
kus lakosság hitvilágának és vallá-
si szokásainak megfelelôen felállí-
tott, 18. és 19. századi fogadalmi
oszlopok, keresztek, kegyszobrok,
kálváriák alkotják. A személyes
devóció ezen nyilvános jelei mára
elveszítették eredeti funkciójukat,
és sokuknak a modern városfejlô-
dés sem kedvezett.

A nemzeti emlékmûvek iránti
igény a 19. században fejezôdött
ki a magyarok lakta vidékeken,
miután kiépült a politikai, társa-
dalmi, mûvészeti és tudományos
élet intézmény-hálózata s a hozzá
tartozó épületállomány. A város
gazdasági és kereskedelmi jelen-
tôségre tett szert, a körutak és su-
gárutak rendszerbe szervezôdtek,
a népesség száma pedig az iparo-
sítás lendületét követve rendkívül
gyorsan megnövekedett. A né-
metséggel szemben a magyarságé

Az önjelölt gondnok pénzadományokat is gyûjt a köztéri szob-
rászati alkotás csinosítgatására.

A fülkében álló márványszobor Kiss György munkája, s még
megmenthetô a pusztulástól.
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azonban annyira nem izmosodott
meg, hogy a köztéri reprezentáció
politikai lehetôségét tisztán a ma-
ga javára fordítsa. Elôdeik, nagy-
jaik iránti hálájukat a teljesítmé-
nyükre büszke város polgárai
egészalakos portrészobrok és
mellszobrok állításával fejezték
ki, de megmaradt a vallásos tema-
tika iránti hangsúlyos figyelem.
Elképzeléseik, kívánalmaik pályá-
zatok révén, közadakozásból jöt-
tek létre.

Újabban a köztéri képzômûvé-
szet díszítô funkciója került elô-
térbe (s szorult háttérbe, ki tudja
meddig, az emlékmegôrzô), elszi-
getelt akciók és mûvészek állítot-
tak fel vagy ki alternatív, olcsó
alakzatokat, figuratív kompozíci-
ókat (így egy Metál Pipi Bandet) a
belvárosban és a parkokban. Elô-
nyük az, hogy csak rosszmájúság-
ból, ügyes belemagyarázással ne-
vezhetôk politikai indíttatásúak-
nak. Persze szépnek is...

De ha már a szépséget szóba
hoztam, akkor azon nyomban
visszakanyarodok a történelmi
Mária-térre, majd a Fadrusz-féle

feszület másolatához, a temesvár-
gyárvárosi Városligetbe kalauzo-
lom el Önöket egy kis terepszem-
lére.

A Józsefváros és az Erzsébet-
város határán, az egykori Hunya-
di út (jelenleg 1989. December 16.
sugárút) és a Dózsa utca sarkán,
azon a helyen, ahol a történelmi
hagyomány szerint 1514-ben ki-
végezték a parasztfelkelés vezé-
rét, Dózsa Györgyöt, és ahol a
Szûzanya alakja a kétségbeesett,
megkínzott jobbágyok elôtt meg-
jelent, szenteltette fel 1906 decem-
berében Temesvár polgársága a
már említett Mária-emlékmûvet.
A Székely László (1877–1934) mû-
építész tervezte, kemény homok-
kôbôl épült neoromán stílusú ká-
polnához ma három irányból vezet
fel egy-egy lépcsôsor, az elülsôt
azonban brutálisan elrondította,
meghosszabbította, kitoldotta egy
eszement mániákus. Az árkádos
fülke csúcsos tetejét tartó oszlopok
törzse belga gránitból készült, lá-
bazatukat és fejüket pedig carrarai
márványból faragták. Az ôrhely-
ben elhelyezett 1,5 méter magas

márványszobor Kiss György
(1852–1919) munkája: a mûvész
közvetlenül a gipszbe mintázott
modell után, a carrarai márványte-
lepen mintázta meg, a város – mint
megrendelô – 3 ezer koronás hono-
ráriumot fizetett érte. 

Bár a szászvári születésû szob-
rász neve mára feledésbe merült,
életében megbecsült volt, ünne-
pelt híresség, számos egyházi s ál-
lami kitüntetés tulajdonosa. Te-
hetségét a prominens Zala
György is elismerte, dicsérte: a
neobarokk emlékmûszobrászat
kiválóságával Kiss nem csupán
munkatársi viszonyba került, ha-
nem baráti kapcsolatot is ápolt,
ám a tôle kapott méltatás, a végül
elért társadalmi státusz nem en-
nek az összetartásnak, relációnak
volt betudható. Támogatói közül
megemlítendô még Koronghy
Lippich Elek miniszteri osztályta-
nácsos, neves mûvészetpártoló,
aki úgyszintén a talentumot látta
meg benne s karolta fel, nem pe-
dig az ismerôst.

Kiss György több mint 40 évig
élt Budapesten, ezalatt ma is léte-

A Székely László tervezte kápolna restaurált oszlopfôi arról ta-
núskodnak, hogy a kôfaragók kiváló munkát végeztek.

Ez is egy kísérlet védôasszonyunk magyartalanítására.
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zô köztéri szobrokat alkotott, töb-
bek között az elsô ilyen jellegût,
amit a budapesti Erzsébet téren
szenteltek fel 1906-ban, és amely a
nônevelés kezdeményezôjét, Ve-
res Pálnét ábrázolja. Szintén az ô
keze munkája a budapesti Millen-
niumi Emlékmû Károly Róbert fi-
gurája, a Parlament számos kül-
és beltéri sziluettje, így a tôzsdét
és a kereskedelmet szemléltetô
hármas csoport, a díszlépcsôre
helyezett négy, egyenként 3 méter
magas apród, a Pétert és Aba Sá-
muelt mintázó alkotások, vala-
mint a Hit és a Jótékonyság címû
allegóriák. Neki köszönhetô a
Képviselôház társalgótermének
több mesterségszobra, a Parla-
ment külsô díszszobrai közül a
Zrínyi Miklós, III. Ferdinánd, Ju-
risits Miklós és Erdôdy Tamás
tiszteletére emeltek. Mivel az idô-
járási viszontagságok jelentôsen
kikezdték e mûtárgyakat, jelenleg
a valódiak hû másolatai szépítik a
palotát. Megrongálódott és az
elôbb felsoroltakkal azonos sorsra
jutott a Deák-mauzóleum Gyá-
szoló Géniusza is, amelyet Izsó
Miklós mûtermében formázott
meg a mûvész, a Honvédelmi Mi-
nisztérium számára készült Ár-
pád-szobor, valamint az Opera-
ház két homlokzati alakja. A Ka-
kastolvajt (vagy Csirkefogót) a fô-
város vásárolta meg tôle, a Krúdy
Gyula utcai parkban viszont csak
1927 óta látható. Feltételezhetôen
Kiss Györgynek tulajdoníthatók
az Iparmûvészeti Múzeumon
1895-96-ban elhelyezett apródok,
kétségbevonhatatlanul pedig az
imában és hitben való elmélyülést
szolgáló, segítô szentábrázolások
az erzsébetvárosi római katolikus
templomban, no meg a kôbányai-
ban.

Nem maradhatnak ki a szám-
bavételbôl a rátermettségérôl,
sokoldalúságáról valló irodalmi,
történelmi témájú mûvei sem,
amelyek közül kiemelkedik a Vö-
rösmarty Mihály, Kossuth Lajos,
Zrínyi Miklós és a Szondi György
címû, illetve Berzsenyi Dániel,
Arany János és Kisfaludy Károly
mellszobra. Budapesten kívül
Esztergomban, Pécsett, Ausztriá-
ban, Horvátországban, Olaszor-
szágban, Szlavóniában, a Felvidé-
ken és Erdélyben lelhetôk fel
munkái. Temesváron több épület-
kiegészítô plasztikája volt kutat-
ható, hisz a Székely László városi
fôépítésszel ápolt szoros munka-
társi kapcsolatának köszönhetôen
ô faraghatta ki azt a négy szobrot,
amelyek Szent István, Szent Imre,

Szent László és Szent Erzsébet
emlékét idézve az 1920-as évekig
ékesítették a temesvári Piarista
Fôgimnáziumot és a hozzá tarto-
zó kegyesrendi templomot. 

Székely Dózsa György ember-
telen elvesztésének a helyére Szûz
Máriát kellett kôbe álmodnia,
nem is véletlenül, nem is csak val-
lási áhítatból, hanem azért, mert
középkori fogalmak szerint a ki-
végzést megelôzôen ott csoda tör-
tént. A szájhagyomány úgy tartja:
a cigányok több tüzet raktak a
vesztôhelyen, hogy a vaskoronát
és a kínzószerszámokat felforró-
sítsák, a Kis-Temes mocsaraiból
gyûjtött nedves fa azonban nehe-
zen kapott lángra. Sûrû, fojtogató
füstfelhô borította be a környéket,
többszörösére fokozva a légkör
komorságát, amúgy is szorongató
gyászosságát, hisz a jelenlévôk
pontosan tudták, csak isteni csoda
mentheti meg a parasztvezér és
húsz társa életét. Szapolyai János
hét ferencrendi szerzetest is kiren-
delt a helyszínre, hogy a csuhások
imádkozva, zsolozsmázva lelki
vigaszt nyújtsanak az elítéltek-
nek, a jobbágyokat pedig arra int-
sék, ne lázadozzanak, földesuraik
ellen fegyvert ne fogjanak, mert
ha mégis, úgy végzik majd, mint
Dózsa. Az erôszakkal összeterelt,
felhergelt jobbágyok kezeiket ösz-
szekulcsolva fohászkodtak Isten-
hez, térdre ereszkedve kértek ir-
galmat, segítséget a Messiástól. A
végletekig felajzott légkörben
egyszer csak szétvált az egyik
füstfelleg, és a tüzes trón fölött, az
égre vetôdve jelent meg a Meg-
váltó anyja, Szûz Mária. A várat-

lan esemény megrémítette a fe-
renceseket és a pribékeket, akik
végül a halálra ítéltek lelki üdvös-
ségéért az eddiginél még hango-
sabb fohászkodásba kezdtek, de
hinni is a bekövetkezett csodában,
jóllehet már akkor tisztázódott:
csupán a homályból elôvillant fe-
hér lovassági zászlóra hímzett
Boldogasszony, Magyarország
védôszentje tûnt fel elôttük, nem
pedig a mennyekbôl alászálló.
Ennek ellenére a szerzetesek meg-
ragadták és a hasznukra fordítot-
ták az alkalmat: a Mária-jelenés
helyére, Dózsa megégetését köve-
tôen egy faoszlophoz erôsített
Mária-képet helyeztek el, amely-
hez a Temesköz római katolikusai
– talán a papok javaslatára, bízta-
tó szavára – zarándokolni kezd-
tek. A Mária-kép a török hódolt-
ság zaklatott 164 esztendeje alatt
is sértetlenül – mondhatnók: a
csodával határos módon – maradt
fenn, és nem érte komolyabb bán-
tódás Temesvár 1716-os ostroma-
kor sem. A temesvári jezsuiták
1717–1753. évi naplóinak tanúsá-
ga szerint a mélyen vallásos nép a
magyarok nagyasszonyának tu-
lajdonította a parasztháború leve-
rését és Dózsa bûnének kiengesz-
telését. A keresztények tehát elsô-
sorban nem a parasztvezér mártí-
riumának a színterét, hanem a
kínzások ideje alatt tapasztalt
misztérium helyét jelölték meg és
tartották megkülönböztetett tisz-
teletben. 

Az országút melletti Mária-ké-
pes faoszlopot végül 1837-ben
döntötte ki egy, a közeli marha-
vásártérrôl kihajtó szekér. Az

A lépcsôfeljáró ezen részét az emlékhely központi lépcsôsora mellôl már eltávolítot-
ták, helyét egy otromba fehér márványkorlátra cserélték.
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üveg alatt tartott festmény helyé-
re ekkor fából faragott szobrot ál-
lítottak, amit a Miasszonyunkról
Elnevezett Szegény Iskolanôvérek
jóvoltából 1865-ben egy még mu-
tatósabb, Münchenbôl rendelt kô-
szobor váltott fel. A Versec irá-
nyába vezetô út menti platánsor
baloldalán emelt emlékhelyhez
továbbra is sokan jártak ki imád-
kozni, gyertyát gyújtani, ám nem
olyat és nem úgy, mint mostan-
ság. Hajdanán szelídlelkû apácák
viselték gondját, az ájtatos hívôk
pedig naponta friss virágokkal dí-
szítették. Ôk szüleiktôl hallották
Dózsa tragikus történetét, ezért
buzgón könyörögtek a magyarok
patrónájához, óvja meg a vesze-
delmektôl, vészektôl az országot.

Amikor 1898-ban telkesítették a
Küttel-tér (ma Mocioni) és a Hu-
nyadi-híd (ma Traian) közötti te-
rületet, és áruba bocsátották a Hu-
nyadi út (ma 1989. decembrie 16.)
és a Dózsa utca sarkán elterülô
házhelyet, a hatóságok úgy gon-
dolták, a legmegfelelôbb az lesz,
ha a vásárlót szerzôdésileg arra
kötelezik, építse be a Mária-szob-
rot felhúzandó ingatlanjának falá-
ba. A vakmerô terv ötletgazdái
azonban heves ellenzôkre találtak
a település vezetô értelmiségiei s
hírlapírói körében. A telek végül
köztulajdonban maradt, a Dózsa
utca 1. szám alatti territórium bir-
tokosa pedig, engedve a városgaz-
dák felszólításának, házának fô-
homlokzatát a jelenleg Máriának
nevezett térre nézôen kiviteleztet-
te. A placcot az 1902-ben befejezett

református bérpalota s imaház ol-
dalhomlokzata határolja.

Szûz Mária karjában a kisded-
del amúgy a leggyakoribb ábrázo-
lási mód a keresztény mûvészet-
ben. Az együttes szimbólummá
vált, és a századok folyamán vé-
gigkísérte Magyarország gazdasá-
gi, politikai életét. Központi alak-
ként az Istenanya III. Béla idejében
jelent meg, megtalálható a Záp-
olya János és Rákóczi György által
veretett érméken, leggyakrabban
II. Lajos, I. Lipót és Mária Terézia
uralkodásának korában, a 19. szá-
zadtól kezdve pedig a magyar ko-
rona rajzával közös felületen. Míg
a legrégibb pénzérméken ülô alak-
ként, a 16. században már állva is
ábrázolják, gyakran királyi jelvé-
nyekkel ellátva.

A gyermekét magához ölelô
Boldogságos Szûz ilyetén felma-
gasztalása a gótika korában a szár-
nyas oltárokon érvényesült, és a
szép Madonnák sorában a képzô-
mûvészet tetôfokát, a mércét jelen-
tette. Ez az abszolútum a vonalak
eleganciájában, a ruházat plaszti-
kus kidolgozásában, a kifejezés
lágyságában nyilvánult meg. 

A temesvári Madonnát ben-
sôséges, könnyed formák jellem-
zik, egyfajta festôi ornamentalitás
és nyugodt, egyszerû, világos át-
tekinthetôség, finom felületkeze-
lés, ám kevésbé aprólékos meg-
munkálás. Ezért is minôsítik a mi-
niatûr barokk, azaz a (neo)rokokó
egyik példájának. Ehhez kapcso-
lódva tisztázandó, hogy a rokokó
plasztikát szinte kizárólag egyhá-

zi létesítmények, vallásos tárgyú
ingóságok ôrizték meg, noha a
kastélyok, a parkok és kerti pavi-
lonok is igényelték a szobrászati
dekorációt. Az ilyen környezetbe
került plasztikák közül azonban
csak azok maradtak meg, ame-
lyek erôsen az épülethez kötôd-
tek. Az 1906. december 16-án fel-
szentelt Mária-térit, ugye, kápol-
na-szerû árkádos fülke védte, vé-
di. Patetikus mondanivalót nem
hirdet, az élettelit, a bájt, a játé-
kosságot, az árkádiai idillt közve-
títi. Enyhe mozgás, hullámzó vo-
lumen az enyhén anyagszerû ru-
hán érzékelhetô, az alakok arcki-
fejezése pedig, bár eléggé elmosó-
dott, nem annyira ünnepélyes, in-
kább természetes. A gyermek és
anyja szinte súlytalanul lebeg, fi-
gurájuk karcsú, érzelmeik jelzés-
szerûen vannak jelen, nem úgy,
mint a barokk irreális túlzásaiban.
A kompozíció rafináltan egyszerû
s egyszerûségében gazdag, ám a
pátoszon és a heroizmuson átlép-
ve nem a másik végletet, a frivolt
emeli ki, hanem a tisztaságot, az
ártatlanságot. 

Ezt a Székely–Kiss-munkát
restaurálta (vagy tán retusálta?),
takarította meg a rárakodott por-
tól, hamutól nemrég egy temesvá-
ri csapat. Munkájukat nem tisz-
tem mérlegre tenni, ellenben kije-
lenthetem: a beavatkozást kevés-
nek, alig észrevehetônek találom,
lévén, hogy a munkát elcsúfító
amatôr kiegészítések, házilag ösz-
szetákolt virág- és gyertyatartók a
helyükön maradtak, tovább ron-
dítva a siralmasan kiábrándító
összhatást. Az ügy orvoslásával
Szekernyés János, a Romániai
Képzômûvészek Szövetsége te-
mesvári filiáléjának elnöke pró-
bálkozott meg, átiratban kérve
mind az örökségvédelmi, mind
pedig a polgármesteri hivatalt, ál-
lítsák helyre az emlékhely és a
Fadrusz-kereszt (errôl az alábbi-
akban szólok majd bôvebben) ere-
deti állapotát, lévén, hogy mind-
kettô kivételes történelmi s mûvé-
szi érték hordozója. Levelére a
zöldövezetek gondnokságától ki-
térô választ kapott. A hivatalossá-
gok távlati rendezést ígérnek
ugyan, de felemás megoldási ja-
vaslatnál többet nem tartalmaz
írott reagálásuk. Ja: közlik azt,
hogy a Jézus-szobor nem szerepel
a nyilvántartásukban... Azóta le-
ellenôriztük az emlékmûveket,
ám nem fogtuk szavukon a park-
rendezôket: a város jelzett közte-
rületein a helyzet változatlan (illet-
ve: a Mária téri hupikék kerítést

Minden együtt... A mûvirággyûjtô ortodox mániákus a Fadrusz-féle temesvári feszüle-
tet sem hagyta érintetlenül. A szoborgyalázó már a járdára is kiterjesztette rémálmai-
nak birodalmát. Az ügyben megkeresett hatóságok nem tesznek semmit, mert a mûre-
mek nem szerepel a nyilvántartásukban.
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valaki lefestette barnás-vörösesre,
vagyis megtette az elsô helyes lé-
pést; kár, hogy a jelenkorban kreált
központi fehér márványlépcsôt
szegélyezô patyolatfehér oszlopos
márványkorlát leszerelésére s a ré-
gi visszatételére már nem futott az
energiájából, a virágtartók besatí-
rozására, beárnyékolására pedig a
színezôanyagból). Sôt, talán még
több bóvli, primitív kandeláber,
kolduló persely, megtévesztô fel-
iratú tábla, fölösleges mütyür, mi-
egyéb került fel a talapzatokra s a
szobrokat védô, ôrzô kerítésekre,
korlátokra a közelmúltban. Sajnos.

Márpedig, azt hiszem, Fadrusz
Jánost, aki a Krisztus a feszületen
címû vizsgamunkájával 1892-ben
aratta elsô országos sikerét, el-
nyerve a Mûcsarnok téli tárlatá-
nak fôdíját, nem kell bemutatnom
az olvasóknak. 

Az is eléggé közismert, meny-
nyire megható a históriája ennek
a díjnyertes korpusznak. A filmbe
illô történet azzal indult, hogy a
dokumentálódó Fadrusz kereszt-
re feszített egy piaci akrobatát,
akiben annyi alkohol volt már,
hogy delíriumba esett. Az ifjú
szobrásznak nem volt más válasz-
tása, a felbérelt, lefizetett részeg
artista helyett önmagát kellett alá-
vetnie a tortúrának, és a gyötrô-
désérôl készült fotográfiák nyo-
mán mintáznia tovább a messiási
testet. Elkerülendô a hiteltelensé-
get, a fényképezkedés elôtt hete-
kig koplalt, hogy lesoványodjék,
mert erôs ember volt, Krisztusnak
pedig, véleménye szerint, csakis
vékonyka, megnyúzott alkata le-
hetett. És bár csak néhány pillana-
tig lógott a feszületen, az eset
után azonnal ágynak dôlt, majd
hetekig gyengélkedett.

Alkotását szülôvárosában, Po-
zsonyban mutatta be elôször, ahol
csodálatos jutalomban, lenyûgözô
elismerésben lehetett része: a ke-
reszt akkora hatást gyakorolt a lá-
togatókra, hogy valamennyien Is-
tennek hálát adva borultak elôtte
térdre, templommá szentelve ek-
ként a kiállítóteret, kegytárggyá a
mûtárgyat. Az akkori kultuszmi-
niszternek, a költôi lelkületû Csá-
ky Albin grófnak is annyira meg-
tetszett a mûremek, hogy felszólí-
totta a fôváros elöljáróit, faragtas-
sák márványba a feszületet a li-
pótvárosi bazilika számára. 

Fadrusz bámulatos diadalának
titka személyes kötôdéseiben rej-
lett, lelkében ugyanis élmények
tapadtak az alkotáshoz, nyomor-
ban telt ifjúkorának rengeteg
mély vallásos emléke, élô hit, nem

pedig vakbuzgó. Ô tehát abból az
érzésvilágból teremtette meg a
maga ôszinte, egyéni Krisztus-ké-
pét, amit belsô bizonyosságai,
meggyôzôdései fakasztottak, táp-
láltak. Ezerféle tradíció állt mö-
götte, ezek nyomasztó terhét is le-
küzdötte. Krisztusban a legegye-
nesebb reformátort, a legkiválóbb
államférfit, a legnemesebb halan-
dót tisztelte, de úgy vélte, becses
emberi létére az istenség fogalmá-
nak teljes mértékben megfelelt. 

A szenvedôk pedig megértet-
ték ôt, megfeszített Jézusában éle-
tük tükörképét látták. A csaták-
ban kimerült testet, a kiaszott lá-
bakat, a kiálló bordákat, a kidu-
dorodó mellkas csontjait, a jobbra
dôlt, vállai közé süllyedt tövisko-
szorúzott arcot, amely mögül el-
szállott a lélek. Az istenember
megkínzatásának minden keserve
az ajkak körül nyugodott meg, a
szempillák kimerülten csukódtak
le, a korpuszra örök álom borult.
Az elesettek önmagukat fedezték
fel benne, mert tudták: „Aki Iste-
nét szenvedni látja, könnyebben
elviseli a maga szenvedéseit”. Is-
merték a nagy bibliai igazságot is,
miszerint: aki nem gyötrôdik, az
képtelen az igaz szeretetre. 

A küzdelmet, a sínylôdést fe-
jezte tehát mindenekelôtt ki, de
nem a haláltusa közvetlen, érzéki
képeivel, a vér és kín, a tetemsze-
rûség és feloszlás borzalmaival,
hanem a hatásokon át ábrázolva
az üzenetet, megfelelve így az an-
tik felfogásnak, megnemesítve az
elszenderülést. Kifejezte ugyanak-
kor az elviselt fájdalmak és bántal-

mak emlékét is, megkörnyékezve
imigyen a kora reneszánsz abszt-
rakt, jelképekben gazdag platói
Krisztus-típusát, és mellôzve a ba-
rokk fölös részlethalmazokkal ter-
helt izmos atlétáját. Nála – akár
Brunelleschinél – az intenzív érzé-
seket az arckifejezés viseli, nem a
test kihajlása, vonaglása vagy hul-
lámzása. Az egyéniség alakító ere-
jét jogába lépteti, de naturalizmu-
sát nem juttatja el a természet-elle-
nességig.

Egyesek számára Fadrusz még-
sem felelt meg. Korpuszát azért
nem faragták ki a Szent István-
templom számára, mert a papok
túl emberinek találták. Valószínû-
leg ôk nem a pozitív értékeket ke-
resték benne, nem figyeltek a
messiási arc szelídségére, a kül-
alak végtelen békéjére, kiegyensú-
lyozottságára, az egészen uralko-
dó ritmus nemességére, amely a
hagyományos formák között új
akcentussal kapott teret, hanem
csupán a fizikum realitása alapján
hozták meg döntésüket. Világos,
hogy tévesen.

A világi megrendelôknek e bu-
ta állásfoglalás szerencsére nem
szegte kedvét, és a szobor – máso-
latai révén – ma jelen van Po-
zsonyban, Budapesten, Szegeden,
az angliai Exeterben, Dániában és
a mûvész sírja fölött a Kerepesi
úti temetôben.

No meg Temesváron, ahol
mindezidáig azon a helyen erôsí-
tette eredeti formájában, épség-
ben a kereszténység bástyáját,
ahová 1911-ben a gyárvárosi ró-
mai katolikus hívek állították. Az

Fadrusz János: Krisztus a kereszten
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alkotást még az ateista, egyház- és
kisebbségellenes vörösek sem
bántották, elköltöztetni, paravá-
nokkal eltakarni, megcsonkítani,
eltüntetni nem merészelték. Úgy
tûnik azonban, hogy a párját ritkí-
tó kompozíció jólétének a közel-
múltban vége szakadt, amint erre
fennebb rámutattam. A svéd grá-
nitból készült talapzat köré
ugyanis gusztustalan szürke be-
tonlapot öntött egy izgága temes-
vári bolond, aki a simára csiszolt
térplasztika közvetlen szomszéd-
ságába mûvirágkoszorúkat, mé-
cseseket és egyéb vásári portéká-
kat aggatott, az elôtérben járófelü-
letet formáló gondozatlan járdára
pedig otromba vadvirágtartókat
helyezett – esztétikai alapvetése-
ket hágva át intézkedésével. 

A fentebb szemléltetett profán
kezdeményezés természetesen
csöppet sem kompatibilis a Ligeti

úti (ma 1919. augusztus 3.) urba-
nizációs rendezések elôzményeiv-
el, sôt, inkább hanyatlást, deka-
denciát jelez. Ahhoz, hogy az ez-
zel kapcsolatos nemtetszésünk
helytállóságát, bírálatunk jogossá-
gát megingadhatatlan érvekkel
támasszuk alá, 1911 ôszéig kell
visszautaznunk az idôben, vissza-
térnünk abba az esztendôbe, ami-
kor a Belvárost a Gyárvárossal
összekötô ódon fasor melletti Vá-
rosliget (mai nevén Parcul Popo-
rului, azaz Népliget vagy Nép-
park) téglakerítésének beszögelé-
sébôl eleink eltávolították azt a fa-
keresztet, amelynek elôkelô he-
lyét 1912. június 16-án a bronzból
és márványból készült új, díszes
posztumusz Fadrusz-keresztnek
adták át. A Szilárd Emil városi
fôépítész kezdeményezésére, 3800
koronás költséggel emelt feszüle-
tet Tunner Kornél híres temesvári

gyárában faragták, csiszolták és
állították össze svéd gránitból. 

A modellként szolgáló eredeti
mû gipszmásolatát Fadrusz a po-
zsonyi virágvölgyi római katoli-
kus plébániatemplomnak adomá-
nyozta. Másolatot ôriz azonban a
pozsonyi evangélikus gimnázium
kápolnája, 1900 óta pedig Szeged
városa is, ahová a mûvész jóvoltá-
ból azt követôn került, hogy a pá-
rizsi világkiállításon elnyerte a
Grand Prix-t. A Föerk Ernô te-
mesvári mûépítész által tervezett
Tisza-parti püspöki székesegy-
házba 1979-ben, a nagy árvíz cen-
tenáriumán szállították át a múze-
umból, ahol ôrizték.

Kolozsvárnak szintén a mû-
vész adományozott egy példányt
1900-ban, amikor Mátyás király
fôtéri lovas szobrán dolgozott. A
feszületet a Szent Mihály-temp-
lom kápolnává alakított földszinti
átjárójában helyezték el. Került
belôle Székesfehérvárra, Elekre,
Dobozra és a felvidéki Dobsinára
is, hogy csak a még fel nem sorolt
helyszíneket vegyem leltárba. A
pestszentlôrinci Hargita téren Tri-
anoni keresztként vált ismertté, a
premontreiek 1927-ben létesített
gödöllôi kis temetôjében pedig az
intézet-alapító Takács Menyhért
prépost prelátus sírján hirdeti az
örökkévalóságot. A mûtárgy ran-
gját csak emeli, hogy az egyik má-
solata Angliába jutott: a kópiát
1901-ben a londoni British Muse-
um szerezte meg attól a mûgyûj-
tôtôl, aki egy évvel korábban azt a
párizsi kiállításon vásárolta. Szin-
tén értéknövelô tényezô, hogy a
mûalkotás bronzba öntött válto-
zata a Magyar Nemzeti Galériá-
ban is megtekinthetô. 

Ha lenne egy mûvelt, éles el-
méjû, derék menedzsere a Temes-
közi bánsági városnak, akkor
mindezek az összefüggések, em-
lékfoszlányok elôkerülnének a
szônyeg alól, ahová az elmúlt
nyolcvan évben lassan, de biztos
mozdulatokkal be lettek seperve,
s most ugyanilyen határozottság-
gal közismertté válnának. Velük
együtt nemesülne közkinccsé a fe-
szület és a Mária-emlékhely, az
általuk is képviselt történelem pe-
dig annak bizonyítékává érlelôd-
ne, hogy a sokat hangoztatott „kis
Bécs” nem csupán egy üres, szem-
fényvesztô jelzô, hanem, amint a
példák bizonyítják, méltó hozzá
Temesvár. 

GURZÓ K. ENIKÔ

A Krisztus a kereszten címû kompozíció 1911 óta áll a temesvár-gyárvárosi Városli-
getben, mindezidáig senki sem bántotta.
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A reneszánsz egyértelmûen az antik kultúra újra-
felfedezésének korszaka, s egyben kísérlet az antik
értékek újraélesztésére, újraalkalmazására. A 15–16.
századi itáliai keretek közt tág teret kapott a színház
– s itt és ekkor a szó, teatro, sokkal bôvebb jelentéssel
bírt, mint azt talán ma elképzelnénk, sok, kifejezett
színházon kívüli jelenségre is alkalmazták. A kifeje-
zett színházépületen, illetve ennek egy meghatáro-
zott helyén, a színpadon túl – tehát a térbeli jelenté-
sen kívül – ideértették a játszó személyeket egyénen-
ként és társulati értelemben, az elôadást magát, le-
gyen az kifejezett színdarab vagy bármilyen, nyilvá-
nos elôadások formájában közönségnek bemutatott
játék, ünnepi megnyilvánulás, ahogy ez Demcsák
Katalin erre vonatkozó kutatásaiból kiderül. A kö-
zépkori vallásos mûveltség alapjain építkezô, ehhez
az antik hagyományt felfedezô és beépítô rene-
szánsz szerzôk, gondolkodók és esetünkben a szín-
házi jelenséggel foglalkozók valóságos színházmáni-
ájáról beszélnek a korszak értékelôi a 15–16. századi
Itáliája vonatkozásában. E jelenségekkel kapcsolat-
ban néhány, a színházi jelenségre vonatkozó vizsgá-
lódásunkhoz kapcsolódó eredményre figyelhetünk
fel. Ezek közül elsô a spettacolo fogalma, amely egy-
fajta gyûjtôneve nemcsak a kifejezetten elôadásra
szánt, jól körülhatárolható irodalmi formában meg-
írt színdarabnak, hanem minden látványosságot is
jelöl: események, ünnepek, bevonulások, körmene-
tek alkalmához kapcsolódó reprezentációkat, közön-
ség elôtt bemutatott élôképeket, koreográfiákat, de
akár bajvívást, lovagi tornát, vízi csatát, bankettet is.
Ez akár az iskolai színielôadások lehetôségét tágítja,
sokszínûbbé tételéhez járul hozzá, de valójában a na-
pi valósághoz ez a megközelítés igen közel áll. Tája-
inkon különösen a barokk kortól kezdôdôen egészen
a 20. század eleji kolozsvári piarista iskola gyakorla-
táig azt a gyakorlatot találjuk, hogy a kifejezett iro-
dalmi forgatókönyv szerinti elôadások mellett az ün-
nepi, nem föltétlenül szigorúan vett színdarab elôa-
dásokat is számon tartja a Domus Historiák és az is-
kolai évkönyvek sora, a közelmúltra vonatkozóan
pedig az élô emlékezet. 

A 16–17. század fordulóján élt olasz színész és
dramaturg, Giovan Battista Andreini, a Fedeli társu-
lat vezetôje (1576–1654), a Seicento legnagyobb dra-
maturgja írásai elemzésébôl egyértelmûen kitetszik
a szerzô véleménye szerint meglevô kapcsolat a
színházi megjelenítés segítségével az isteni és emberi
világ között. E szerzô írásai közül a Teatro celeste cí-
mû szonettgyûjteményben tételesen szerepel az a
kép, hogy az ég maga is színházzá válik, amelyben a
Nap és a Hold színjátszók, az angyalok körtáncot
járnak, esetenként a kar tagja vagy egyszerûen csak
nézôk, a szent színészek pedig földi pályájuk végén

az égben is folytatják mûvészetüket. Isten maga pe-
dig a leghatalmasabb mûvész, aki a szüzsét írja.
„Ott, a Hold és a Nap fáklyáinak fényében/ A há-
rom személyû Író hatalmas szüzsét áraszt, melynek
nézôje az üdvözültek raja.” Itt tehát a színház nem-
csak hogy meghaladja a földi kereteket, hanem Isten
e mesterség tudója és gyakorlója, a szüzsé szerzôje-
ként eredôje, a tánc, a beszéd és ének egyesülése az
isteni tökéletesség szférájában teljesedik ki, s a léte-
zés rendjének alapja a teremtô írás nyomán létrejövô
cselekvés, az isteni szóból szôtt történet.

Témánk szempontjából az említetteken kívül két
virtuális színházépület 15. századi leírása érdemel fi-
gyelmet. Ezek közül az elsô Antonio Averulino Fila-
retének nevezett színháza: egy szimbolikus, afféle
„emlékezetben és képzeletben kirajzolódott” alko-
tás. Antonio Averulino olasz szobrász és építész
volt, aki 1400 körül született Firenzében, Ghiberti
mûhelyében tanult, dolgozott Rómában – a Szent Pé-
ter bazilika bronzkapuján –, Milánóban a dómon, s
az ô mûve az Ospedale Maggiore, ô tervezte a berga-
mói katedrálist is. A Filarete esetében a kiindulópont
antik minta: Vitruvius építészeti mûve, De architec-
tura, ennek nyomán született egy ideális színház-
épület elképzelése, amely a reneszánsz város köz-
ponti építménye, az antikvitás újjászületésének lát-
ható leképezése. A Filarete-elképzelésben ez az épü-
let a Bûn és Erény háza elnevezést kapja, ebben is je-
lezve: a színház a reneszánsz elképzelésében a mai
fogalomnál többet ölel fel: a világot jelképezi a maga
teljességében (világszínház). A Bûn és Erény háza
lehetôségként minden életutat, választást magába
foglal, s egyben a színház, mint a tanulás és tanítás
eszköze jelenik meg benne. Aki ugyanis ebbe az el-
képzelt színházba belép, már a kapunál a választás
lehetôségével szembesül, s már itt és ekkor eldönti,
melyik utat járja, a bûnét vagy az erényét. E leírásnál
Keresztes Szent János és Avilai Nagy Szent Teréz
misztikus teológiájával való párhuzam azonnal
szembeötlô: e színházban is kényelmesebb és kelle-
mesebb elsô látásra a bûn útja, a széles út Vénusz ol-
talma alatt, a testi örömök jutalmával kecsegtetôen,
Bacchusszal a mulatozásban. De egyértelmû, hogy a
via voluptaria kellemes ugyan, de nem vezet dicsô-
ségre, hanem lefelé: a Bûnhöz. Ugyanakkor Filarete
színházában az Erényhez két út vezet: a via activa,
amely a test és lélek egrecíroztatása helyszínein (ezt
azonban kevéssé részletezi a leírás, jelezve a szerzô
értékelését is: hogy a következô út a jobb), s a via
contemplativa, amely az olvasás, tanulás útján visz
át. Ez utóbbi egészen részletezve, lépésenként bemu-
tatott: a színházban olvasótermek, mûhelyek állnak
rendelkezésre minden tudomány, a techné elsajátítá-
sára, amelyben az olvasás az elsô fok, s ahol a mate-

Enciklopédia

A színház, mint a tanulás helye
a reneszánsz Itáliában
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matikai ismeretek elsajátítása éppúgy beletartozik,
mint ahogy az a kor iskolarendszerében is látható a
tanulmányok elsô fokán. A következô lépés a har-
mónia és arány megismerése, azaz a kifejezett techné
alkalmazása, ahogy ez a reneszánsz iskolarendszer-
ben meggyökerezett a trivium, majd ezt követôen a
quadrivium tantárgyfelépítésében s a tanulási folya-
mat lépéseiben megtestesült. Ahogy az iskolai tanul-
mányok útján, úgy a Filarete-színházban is a hét
erény: a sarkalatos és teológiai erények hídján kell
átkelni az Erény felé vezetô úton. Azaz e reneszánsz
színház a kor minden lehetséges javát egyesítve kí-
nálja a vándornak fel a tudást, tudományt, mûvésze-
teket s az erényeket, s azt is megmutatja: nehéz vizs-
gák vezetnek egyik szintrôl, egyik helyszínrôl, fokról
a másikra.

Hasonló leírást találunk Giulio Camillo Delminio
színházáról, az úgynevezett az emlékezet színházá-
ról. E színház valóságban is elkészült, de mögötte
egy egész filozófiai rendszer és elképzelés is húzó-
dik: témánk szempontjából ez a lényeges. A kortár-
sai által isteninek nevezett Camillo nem volt építész,
1480 körül született, Bolognában professzor volt, s
Velencében színháza megvalósításának szentelte éle-
te nagy részét. Az épület tervezéséhez ô is Vitruvius
munkáját használta, színházában a hetes szám ural-
kodik. Ennek mágikus-misztikus alapja van és csil-
lag-, bolygóállásokkal kapcsolható össze, lényege
azonban a tanulás, hiszen az épület hét pilasztere a
salamoni bölcsességéinek mása, s a világ rendjét tük-
rözi. A kör alakú épület auditoriuma hét szektorból
áll, hét kapuhoz vezet út, az utakhoz ajtók tartoznak,
a boltíveken pedig képek láthatóak, s minden kép
alatt írás található a képek által felidézett témákról.
A nézô e szokatlan színházban a középpontban he-
lyezkedik el, a színpadon, ahonnan belátja a teret, re-

gisztrálja látványként a képeket, s a hozzájuk tartozó
íráson keresztül elsajátíthatja a tudást. Itt tehát emb-
lémákkal találkozunk, amelyek lehetôvé teszik a vi-
lágmindenség rendjének megismerését, s ehhez „az
ember – a retorika tudományát és a mindenséget
megismerni kívánó ember – lelkének isteni részét, az
intellectus agenst használja”.

A reneszánsz alkotó új utakat, a világ megismeré-
sének új lehetôségeit derítette fel, így talált rá az an-
tikvitás értékeire, amelyeket a maga korába és tudás-
anyagába beemelve lépett tovább a kor optimizmusa
szerint megismerhetô teremtett világ megértésének
ösvényein. Korántsem igaz az a jóval késôbbrôl e
korra visszavetített elképzelés, mely szerint a sötét
középkor után végre fény derült a humanista és re-
neszánsz tudósokon és alkotókon keresztül az embe-
riségre: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint maguk a
humanista és reneszánsz szerzôk, akik újszerû tudá-
sukat, elképzeléseiket biztos alapokra: a teológiai tu-
dományosság szilárd talapzatára állították rá. A Te-
remtôt, keze vonását keresték és fedezték fel az an-
tikvitás tudásanyagának felhasználásával, és ezt a
már kiépült keresztény tudomány rendszerébe épí-
tették be. Ezt példázzák az itt említett szerzôk, akik
Isten s az általa alkotott és fenntartott világminden-
ség megismerésére használták fel új, az antik felfede-
zésével kibôvült tudásukat. A színház metaforáját
használva e szerzôk a tudás építését, az erények út-
ján való elôrehaladást példázzák, céljuk kimondva is
a nézô tanítása: „az elôadás (spettacolo) nemcsak
szórakozás, hanem olyan eszköz s, amellyel össze le-
het gyûjteni a népet, hogy tanítsák, nemesebbé te-
gyék, magasabb erkölcsiségre emeljék”.

BODÓ MÁRTA

Az Iparos Önképzôkör 25 éves jubileumát 1913.
szeptember 7-én ünnepelte Nagyenyed. 

Az eseményrôl, többek között, beszámolt a Köz-
érdek 1913. szeptember 14-i száma 25 év ünnepe és
zászlószentelés címû tudósításában.

„A Nagyenyedi Iparos Önképzôkör e hó 7-én ün-
nepelte meg fennállásának 25-ik évfordulóját, és ezt
díszközgyûléssel és zászlószenteléssel tette emléke-
zetessé” – kezdôdik a részletes beszámoló.

A Kör az ünnep elôkészítésére felkérte Nagye-
nyed város minden intézményét, hogy ezáltal is
„emelje a jubileumnak nemcsak külsô fényét, de kul-
turális erejével mintegy buzdítójává és támogatójává
váljék egy kisebb körnek szép törekvéseiben... Kí-
vánjuk, hogy az Iparos Önképzôkörben Enyed egész
iparossága egyesüljön a léleknemesítô és ismeret-
szerzés szép munkájában” – írja a tudósító.

A vasárnapi ünnepen e gondolat megvalósulását
megelégedéssel és örömmel tapasztalhatták a rész-
vevôk. Elismerést érdemeltek a vármegye, a város és
intézményei nemesen gondolkodó vezetô egyénisé-
gei, hogy megteremthették az együtt ünneplés lehe-

tôségét. Az ünnepség sikerében rendkívüli szerepe
volt a két, zászlóanyának, a „város szerte tisztelt,
szeretett és nagyra becsült személye”-inek, id. Zeyk
Dánielnének és Török Bertalannénak. 

A jeles napot az egész város fellobogózva várta,
és a délelôtti nagy esô sem zavarta meg az ünneplô
közönség lelkesedését. A rendezvénysorozat emlé-
kezetes eseményei dióhéjban.

A szerenád: szombat este ½9 órakor ünnepi dallal
üdvözölte a Kör a zászlóanyákat. A férfikar színes
lampionmenettel vonult Török Bertalanné és Zeyk
Dánielné úrnôk lakására, s beszéddel és üdvözlô
dallal köszöntötte ôket.

A vendégek fogadása: a vasárnap délelôtti vona-
tokkal érkezô vendégeket, a vidéki társegyesületek
küldötteit (Torda, Nagyszeben, Lupény, Gyulafehér-
vár, Felvinc, Tövis) a rendezôbizottság fogadta a
vasútállomáson. A fogatokat a város magánfogat tu-
lajdonosai ingyenesen biztosították. Eljött Budapest-
rôl Gergelyi István, a kör alapítója is.

A díszközgyûlés vasárnap délelôtt 11 órakor kez-
dôdött az Alpár Ignác tervezte, 1898–1900 közt épült

Lapok a nagyenyedi iparos
önképzôkör történetébôl 2.
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vármegyeháza (ma Avram Iancu Iskolacsoport) im-
pozáns dísztermében, melynek egyik falán Pataki
László Munkács várának elfoglalása címû hatalmas
történelmi festménye díszelgett. A termet teljesen
megtöltötték a nagy számban megjelentek, az Önkép-
zôkör tisztviselôi, választmánya, s a tagok teljes szám-
ban. Ott voltak a „minden nemes ügy iránt melegen
érzô” zászlóanyák: Zeyk Dánielné Kemény Ida és Tö-
rök Bertalanné Brencsán Etelka, Szász József fôispán,
Bánffy Kazimir alispán, Winkler János, Bálint János,
Balla Béla védnökök, Zeyk Dániel fôrendiházi tag, Tö-
rök Bertalan takarékpénztári igazgató, Leinhar Gyula
honvédzászlóalj-parancsnok, Székelyhidy József hon-
véd százados, lovag Vincenty Lajos vezetô járásbíró,
Jeney Elek árvaszéki elnök, Nehéz János királyi tan-
felügyelô, Tóbis Jenô városi tanácsos polgármester-
helyettes, Rada György plébános, a Bethlen kollégium
és a többi iskolák tantestülete, a vármegyei és városi
tisztikar, az állami hivatalok tisztikarai, az egyházak,
egyesületek, társulatok képviselôi, a vidéki egyesüle-
tek küldöttei és a város intelligens közönsége.

A jubiláris díszközgyûlést Tángel József elnök
nyitotta meg. Az éljenzéssel fogadott megnyitó után
Váró Ferenc nyugalmazott kollégiumi igazgató-ta-
nár ismertette a Kör 25 éves történetét Felszólalt Ger-
gelyi István, a Kör alapítója; Sulyok Ferenc titkár fel-
olvasta az üdvözlô leveleket és táviratokat; Kovács
János a Torda küldöttség üdvözletét tolmácsolta,
majd Tángel József köszönte meg a jókívánságokat.

A díszebéd déli egy órakor kezdôdött a Szeidl-
szálló kerthelyiségében, ahol közel száz személy szá-
mára terítettek. Az ünnepi ebédet felköszöntôk soro-
zata elôzte meg.

A nap fénypontjára, a zászlószentelésre délután
került sor. Már három órakor nagy tömeg hullám-
zott a vármegyeháza körül, hogy gyönyörködjön a
zászlószentelés ünnepében. Virágos fogatok szállí-
tották a nem mindennapi esemény színhelyére a ko-
szorús párokat: a szebbnél-szebb, tiszta fehérbe öltö-
zött leányokat és fekete ruhás ifjakat.

A díszterem karzata újból megtelt a „szép hölgy-
közönséggel. A teremben pedig már alig jutott hely a
késôbb jövôknek” – írja a tudósító. A küldöttségek,
hatóságok, egyesületek, tantestületek és a népes kö-
zönség fogadását, gondos és zavartalan elhelyezését
Lingner György gyáros intézte

A díszes emelvény elôtt a Munkásság, haladás
jelszó „gyorgyéna-virágból volt ízléssel készítve,
alatta a zászló fehér tüllel bevonva”. A csinos díszí-
tés ifj. Mélász János munkáját dicsérte. „Az emelvé-
nyen a védnökök, a lelkészek, a koszorús párok fél-
körben foglaltak helyet – írja a tudósító –, amikor
Zeyk Dánielné Tángel József elnök karján és Török
Bertalanné Hegyi János alelnök karján vezetve a te-
remben megjelent. Lelkes és hosszan tartó éljenzés,
taps fogadta a két zászlóanyát, kik az emelvény fe-
hér selyem mennyezete alatt foglaltak helyet.”

A zászlóavatás nyitányaként a Kör férfikara el-
énekelte Himnuszt, majd kibontották a vadonatúj
zászlót. Rada György római katolikus plébános
pompás ünnepi miseornátusban beszentelte, Jancsó
Sándor református lelkész, teológiai magántanár
„magas szárnyalású, gyönyörû szép beszédet mon-
dott, áldást és imát a zászlóra, Técsi Ferenc körtag A
mi zászlónk címû alkalmi költeményt nagy hévvel,
kiváló elôadással szavalta el.” 

A zászló leírása: világos-lila színû, szegélye nem-

zeti, egyik oldalán „Nagyenyedi Iparos Önképzôkör
negyedszázados fennállásának emlékére 1888–1913”,
a másikon „Munkásság, haladás” jelige, alatta lant a
Himnusz kezdô hangjegyeivel. A hímzés tervét,
mely a magyar motívumok gazdag kincsét mutatja
fel, Novotny Rezsô építômester készítette. „A zász-
lórúd színes faberakásos, magyaros díszítése a ma-
gyar díszítômûvészet valósággal remeke.” 

„A lélekemelô pillanatok után a zászlóanyák
szép szavak kíséretében átadták a zászlót Tángel Jó-
zsef elnöknek, ki a zászlóanyákhoz intézett lelkes be-
szédében ígérte annak megôrzését és az alatta való
munkás elôrehaladást.”

A zászlóanyák egy-egy fehér selyem jeligés szala-
got tûztek a zászlóra.

„Az ezüst koszorút a zászlóra Tángel Józsefné
tette a Nagyenyedi Iparosok Asszonyai nevében.”
Íme, a hosszabb jelmondat legszebb részlete: „Tartsd
meg, Isten, a magyarok Istene e zászló bajtársainak a
munkában való rendületlen hitét, áldd meg hazafias,
társadalmi és egyéni jólétre való törekvéseit...”

A felavatott zászlót Gazdag Géza zászlós magas-
ra emelve meghajtotta, eközben a kör férfikara a Dal-
szentháromságot énekelte el.

Ezután következett a zászlószegek beverése. „A
magyar nyelv gyönyörû szókincse csillogott az el-
hangzott szép jeligékbôl.”

A rendezvény után a díszes közönség a Szózat el-
éneklésével vonult le az utcára, ahol Aradi Jancsi ze-
nekara a Rákóczi indulóval várta a kivonulókat. A
zászlóanyák lelkes éljenzés közepette hagyták el a
vármegyeházát.

Esti táncmulatság: „Este ½9 órakor a Sétatér tánc-
terme egészen megtelt.” Gazdag, változatos mûsor
szórakoztatta az egybegyûlteket, melynek végén a
Kör babérkoszorúval lepte meg Wohlfarth Lôrinc
karnagyot. „A vidám táncmulatság, melyen a zász-
lóanyák is megjelentek, a hajnali órákig tartott.” 

A Kör tevékenysége 1918. december 19-tôl 1921.
szeptember 18-ig szünetelt. A kor hangulatát senki
sem fejezte ki jobban, mint Jékely-Áprily Lajos enye-
di tanár-költô: „Ôsz nem sodort még annyi árva
lombot,/ annyi riadt szót: »Minden összeomlott...« ”
(Tetôn) Valóban összeomlott az Iparos Önképzôkör
három évtizedes munkája. De akár a porából feléle-
dô fônixmadár, a lelkes enyedi iparosok munkája
nyomán ismét megkezdte tevékenységét; Kós Ká-
roly Kiáltó szava Enyeden is követôkre talált: „talpra
kell állnunk mégis... újra kell kezdenünk az izzadsá-
gos, nehéz munkát...” És újrakezdték!

A Nagyenyedi Iparos Önképzô Kör Trianon
után, az újraindulástól a végleges megszûnésig

Az új hatalom az Iparos Önképzôkör, székházát ka-
tonai célokra lefoglalta, bútorzata megrongálódott,
részben elkallódott. Csupán a könyvtárszoba mene-
kült meg Pop Aurél görög katolikus fegyintézeti lel-
kész közbenjárására. A korábbi elnök, alelnök lemon-
dása, elhalálozása után Sulyok Ferenc intézte a „ke-
vésre apadt elintéznivalót.” A két elsô szobát bolthe-
lyiségnek adták ki. A könyvtár a katonai hatóság en-
gedélyével hetente egyszer kölcsönzött könyveket. 

1921. július és augusztus havában néhány enyedi
polgár (Bakó Károly, Gazdag Géza, Wohlfarth Lô-
rinc és Sulyok Ferenc) Kunsch Antal kezdeményezé-
sére az ô Szentkirály utcai házában (ma Ion Creangã
40.) gyûlt össze, hogy megbeszéljék az Önképzôkör
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életre keltésének módozatait. Gyûjtôívvel toboroz-
ták a tagokat, és viszonylag rövid idô alatt 130-an
iratkoztak fel. 

1921. szeptember 18-án került sor az alakuló köz-
gyûlésre, ahol megválasztották a vezetôséget: korel-
nök Bakó Károly építész, elnök Kunsch Antal aszta-
losmester, bútorraktáros, alelnök Novotny Rudolf
építész, titkár Sulyok Ferenc, pénztáros Incze István,
ellenôr Paulini Ernô és Bauer Nándor, könyvtáros
Teleky István. Karnagynak Wohlfarth Lôrincet, a ko-
rábbi karnagyot választották meg. 1921. október 1-
jén a taglétszám eléri a 212-t.

A hatóságoktól kapott engedély alapján az új kö-
rülményeknek és elvárásoknak megfelelô alapsza-
bályzatot alkotnak, melybôl kitûnik, hogy az újon-
nan alakult vezetôség folytatni szándékszik az elsô
három évtized munkáját. (Az alapszabályzat két pél-
dányban a megmenekült okiratok közt van.) Ennek
alapján megszerzik a miniszteri jóváhagyást, és 1924.
szeptember 1-jén megkapják a jogi személyiséget.
Az újra alapítás után eddig nem tapasztalatalt len-
dülettel indul meg a munka. 

Az alapszabályzat szellemében ismét megindul a
kórusmozgalom. 1921. szeptember 19-én megalakul
a Kör férfikara, melynek karnagya ugyancsak Wohl-
farth Lôrinc lesz.

Folytatják a mûkedvelô színjátszás hagyományát
is: már az indulás évében, 1921. december 16-17-én
„kitûnô sikerrel” mutatják be a Házasodjunk címû
bohózatot, melynek rendezôje Gerendi Albert. 

Gyenge János kollégiumi tornatanár vállalta,
hogy hetenként két este tornaórát tart.

Kunsch Antalné 233 nôi pártoló tagot toboroz,
akik karácsonyi örömökben részesítik a szegény sor-
sú gyermekeket.

1922. február 28. húshagyókeddi vígestélyt szer-
veznek, ahol Veress István és Felméri Sándor betaní-
tásával, Jékely Lajos tanár „szíves fordításából eléne-
kelték kvartettben az Esti szürkület címû mûdalt.”

1922. március 25-26. A vasember címû színmûvet
mutatják be a kollégium színpadán Gerendi Albert
rendezésében.

1922. július 9-én népünnepélyt rendeznek a séta-
téren, este a Gyimesi vadvirág bemutatója utána
táncmulatság következett.

1922. december 26-án a Kör zene-,dal- és tánces-
télyére kerül sor a Bethlen-kollégiumban. 

1923. június 16-17-én került sorra Heltai Jenô:
Mozgófényképek címû bohózatának elôadása a
Bethlen-kollégium dísztermében, Gerendi Albert
rendezésében. Érdekesség: Tomai Rózsika beugrása
két próbával Nagy Margitka helyett, aki haláleset
miatt nem játszhatott. Fellépett a darabban Tellár
László is.

Ismét tartanak ismeretterjesztô elôadásokat, felol-
vasásokat is. 1922. január 3-án „Járai István fôgim-
náziumi igazgató és Jékely Lajos fg. tanár Körünk-
ben tárgyaltak Kunsch Antal elnök és Sulyok titkár-
ral ismeretterjesztô elôadások megkezdése céljából,
mely 2–2 ½ hónapra terveztetett. A Kollégiumba át-
iratot küldtünk terem kérdéssel. Az elôadók szerve-
zését Járai igazgató vállalta magára” – jegyzi fel Su-
lyok Ferenc.

Az megegyezés értelmében ismeretterjesztô elôa-
dásokat tartott: dr. Harmath János Hangya-igazgató,
Járai István fôgimnáziumi igazgató, Fûzy Sándor
Hangya-titkár, Folyovich Endre szobrászmûvész,

Benkô Gyula fôgimnáziumi tanár, dr. Fülöp Ferenc
kórházi fôorvos, Kovács Pál fôgimnáziumi pap-ta-
nár, Halmágyi Antal fôgimnáziumi tanár, Szigeti Bé-
la bankigazgató, dr. Szabó András ügyvéd-szerkesz-
tô, Jékely Lajos fôgimnáziumi tanár. „Mindegyik
elôadás egy-egy tartós tégla az önképzés javára” –
örökíti meg a Krónika. 

Az ilyen jellegû elôadások késôbb is folytatód-
nak. 1924-ben a következô elôadások hangzottak el.

Az elsô elôadást 1924. január 17. dr. Harmath Já-
nos tartotta. „Az elôadó igen értékes és alapos tájé-
kozódású szabad elôadásban ismertette a szövetke-
zeti eszmét, a szövetkezés jelentôségét és közgazda-
sági fontosságát ipari és népjóléti szempontokból” –
tûnik ki a Krónikából.

1924. január 22-én dr. Füzy Sándor elôadásában
az új adótörvényrôl és adóbevallásról, különösen az
iparosok, kereskedôk adózásáról értekezik. 

1924. január 24-én Járai István érdekfeszítô elôa-
dást tart az érzékszervek fejlesztésérôl, amelyet Keller
Helén vak leány bámulatos példájával illusztrált.

1924. január 31-én Benkô Gyula kollégiumi tanár
elôadása témáját a természettan körébôl meríti, me-
lyet szemléletes példákkal illusztrált. 

1924. február 5-én Kovács Pál református lelkész
lélektani vonatkozású elôadása az emberi léleknek a
mindennapi életbe vágó kérdéseit taglalta. 

1924. február 7-én Szigeti Béla, a Kisegítô Bank
vezérigazgatója „népszerû modorban” tartott elôa-
dást a pénzrôl. 

1924. február 12-én Halmágyi Antal a szövetke-
zés eszméje kapcsán a Méhkas mûipari mûhely és el-
árusítóhely létesítését ismertette. 

1924. február14-én „Jékely Lajos fôgimnáziumi
tanár irodalmi estét tartott, élvezetes költôi hangu-
latban. Petôfi és Ady költeményeinek jelentôségét,
hatását és kultuszát ismertette magas szárnyalású
szabad elôadásban.” 

1924. február 19-én és 26-án Folyovich Endre
iparmûvész két estén át a mûvészi hatásról tartott ta-
nulságos elôadást és a különbözô stílusokat ismer-
tette. 

1924. február 22-én dr. Fülöp Ferenc elôadása az
egészségrôl, a fertôzésrôl és a betegségek elleni
védekezésrôl „felette élvezetes, tanulságos és humo-
ros” elôadást tartott. 

1924. február 28-án dr. Szabó András elôadása az
oroszországi állapotokról, szokásokról, a fogolytá-
borban szerzett élményeirôl beszélt.

Az elôadás-sorozat megszakításokkal késôbb is
folytatódott:

1930. janár 5-én Csefó Sándor elôadása a léghajó-
zásról és repülésrôl szóló elôadása.

1930. január 12-én Járai István Az ipari és techni-
kai forradalomról beszélt, melyben az ipar fejlôdé-
sét, átalakulását ismertette igen érdekes elôadásban. 

A tagok jobb tájékoztatása érdekében évente több
sajtótermékre fizettek elô, többek között a Keleti Új-
ságra, a Brassói Lapokra, az Enyedi Újságra, a Ma-
gyar Népre, a Zenei Szemlére, a Magyar Dalra, a
Consumra.

1922. május 14-én önkéntes árverésen eladják a
Kör régi házát (a Fánta-házról van szó) 151.000 lejért
Márton Jánosnak. 

1922. május 19-én Szász Páltól megvásárolják a
Kossuth utca 5. szám alatti a Kovrig-féle házat, me-
lyet Váncsa Victor volt prefektus bérelt, ebbôl sok
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kellemetlenség származik. 
1922. július 30-án az Önképzôkör és a Daloskör

küldöttsége jelen volt a segesvári Petôfi ünnepségen.
„A fehéregyházi síkon tartott ünnepélyen – jegyzi fel
a krónikás – a többi dalárdákkal együttes karban éne-
keltük a Tiéd vagyok... és Árvalányhaj a süvegem...
karénekeket. Délután pedig bent Segesváron néprajzi
felvonulás volt, melyen szintén részt vettünk gyönyö-
rû zászlónkkal. Az egész menetben végig feltûnt és él-
jenzés kísérte zászlónkat. A zászlótartó tisztet Paulini
Róbert jegyzônk lelkes kitartással viselte és teljesítette.
Másnap este feledhetetlen emlékkel tértünk vissza. A
zászló közbámulat tárgya volt.” 

1922. szeptember 17-én a Fövenyessy Bertalan ve-
zette Iparos Dalárda serlegavató ünnepségén énekelt
a dalárda. Az összejövetelen a két kórus egyesülésé-
nek az igénye is felvetôdött. A késôbbi tárgyalásokon
azonban az egyesülés nem valósult meg, „mert – a fel-
jegyzô szerint – csak Fövényessy Bertalan karnagyi
szereplése lett volna a »fontos cél«.”

A Kör belépett a Romániai Magyar Dalosszövet-
ségbe, melynek alakuló gyûlését Brassóban tartották.

1922. október 8-9-én az „Önképzôkör férfikara
részt vett a Bethlen-kollégium 300 éves évfordulóján
az összes enyedi és iskolai énekkarokból alakított
összkar éneklésben.” Sulyok Ferenc feljegyzéseibôl
tudjuk: „Énekeltük a Teremtôhöz címû éneket. Elnö-
künk tagja volt a végrehajtó bizottságnak. A rende-
zôségben pedig vezetô tagjaink többen foglaltak he-
lyet. 9-én este elnökünk, Kunsch Antal és neje laká-
sukon körünket is reprezentálva vacsorát rendezett
az ünnepélyen részt vett kiválóbb ének-zenemûvelô
tiszteletére, név szerint Seprôdi János tanár, zeneesz-
tétikus, Rezik Károly csellómûvész és neje, Tárcza
Bertalan zenetanár” és még sokan mások.

1923. április 22-én jelentés hangzott el a Nagye-
nyedi Iparos Önképzôkör 1922. évi mûködésérôl, a
kör fennállásának 35. esztendejérôl. A jelentést Su-
lyok Ferenc titkár olvasott fel a városházán tartott
közgyûlésen. A kör népszerûségének növekedését
jelzi a titkári jelentés következô kitétele: „Örömmel
jelentem... a t. közgyûlésnek, hogy tagjaink sorában
tisztelhetjük iparosságunk és kereskedôink szép szá-
mát, és pártoló tagjaink sorában tisztelhetjük váro-
sunk számos értékes egyéniségét, és becsülhetjük
összességük megértô támogatását és érdeklôdését.”

1923. augusztus 26-án este mûsoros népünne-
pélyt szerveznek a sétatéri fedett táncteremben a kör
alapja javára „a helybeli vadász zászlóalj zenekará-
nak közremûködésével”. 

1923. szeptember 7-9-én a Romániai Magyar Da-
losszövetség Kolozsvárott megrendezte az Országos
Dalosversenyt. Az Önképzôkör dalárdája a II. cso-
port I. díját, (ezüst babérkoszorút) nyerte, melyet
Kunsch Antal vett át. A díjkiosztás elôtt „A díjakat a
Piaøa Unirii/Mátyás király-tér kirakataiban nagy ér-
deklôdéssel szemlélte a hullámzó közönség és a sok
vidéki dalos”. E koszorú felavatására csak 1925. már-
cius 22-én került sor az Erdélyi Borozó helyiségeiben
(ma a Maliv vendéglô) „fehér asztalterítés mellett és
a közép homlokzaton zöld gally és plüsdíszben volt
elhelyezve a babérkoszorú, két oldalt a Kör díszes
zászlója és a zászló-szalagok”.

1923. november 23-24-én bemutatták az Iglói diá-
kok címû 3 felvonásos énekes életképet Gerendi Al-
bert rendezésében, zongorán kísért Dezsô Bözsike.
„Az elsô tánc nélküli elôadást a kollégiumi diákok is

megnézték, és érthetô lelkesültséggel és tapssal jutal-
mazták a szereplôket” – írja a krónikás.

1924. január 7-én vegyeskart szerveznek, melyre
27 nô jelentkezett, a karnagy Felméri Sándor.

Az 1924. március 23-án tartott közgyûlésen részt
vett Inczédy-Joksman Ödön, a Dalosszövetség elnöke. 

Az iparos dalárda és az önképzôkör dalárdájának
karmesterei, Wohlfarth és Fövényessy közt elmé-
lyülnek az ellentétek, melynek következtében Wohl-
farth karnagy lemond, és ideiglenesen Felméri Sán-
dor kollégiumi segédtanár vállalta a karnagyi szere-
pet. (Névjegyzék a 63 kórustagról az iratcsomóban.)

1924. augusztus 30-31-én kerül sor Herczeg Ferenc
Gyurkovics lányok címû darabjának a bemutatójára.
A jelmezeket a kolozsvári magyar színháztól kérték
kölcsön. A színpadi „berendezés és ízléses bútorozás”
Kunsch Antal munkája „valósággal vetekedett kis
méretében bármely nagyvárosi színpadhoz, ízlés és
újításban pedig felülmúlta”. A darab fôszereplô-ren-
dezôje Felméri Sándor, nôi fôszereplôje Székelyhidi
Friduka. A krónikás az eseménnyel kapcsolatban fel-
jegyzi: „Egyes jelenetekrôl Cirner Ödön magnézium
mellett felvételt készített, és közlés végett megküldték
a Vasárnapi Újság és a Magyar Nép képes lapoknak.”
Az elôadás sikereirôl a képeken kívül négy napilap-
ban jelentek meg tudósítások.

1925. május 31-én és június 1-jén Blummenthal
Aranykakas címû három felvonásos énekes életké-
pét mutatják be a sétatéri táncteremben. A tánccal
egybekötött elôadás bevételét a mûkedvelô színpad
költségeinek törlesztésére szánták.

Novotny Rudolf építész javasolta a Kör fô utcai há-
zának felépítését. A házépítés terve azonban csak terv
maradt a kilakoltatás megvalósíthatatlansága miatt. 

A vezetôségi választáson elnöknek választják
Kunsch Antalt, alelnöknek Mélász Jánost, titkárnak
Sulyok Ferencet és pénztárosnak Székelyhidi Sándort. 

1926. október 28-án meghalt Kunsch Antal elnök,
halála nagy veszteséget jelentett a Körnek 

Az új elnök Balla Béla hentes és mészáros lesz,
akit kitûnôen jellemez Horváth Zoltánné Kézdialbisi
Elekes Ida Enyed boltjairól írott visszaemlékezésé-
ben: „Farkas Manó kis röfös boltja után egy nagyvá-
rosias luxussal berendezett mészárszék és hentesüz-
let következett Balla Béla tulajdonában. Ô maga rit-
kán szolgált ki, inkább le s fel sétált fekete ruhában a
kicsempézett tükrös üzlethelyiségben. Szellemes, de
kissé csúfondáros megjegyzésekkel illette vevôit.
Aki keveset vásárolt, attól megkérdezte ‘talán bi-
zony lakodalomra készülnek?’ Ha egy tanár lépett
az üzletbe, így utasította segédjét: ‘Adj velôt a tanár
úrnak!’ ô szokta mondani azt is, hogy ‘az én házam,
az én váram, ahogy az angol mondja mea culpa
maxima’. Hát ilyen volt Balla Béla úr! Ô volt a Nagy-
enyedi Iparos Önképzôkör elnöke. Az adakozásban,
szervezô munkában mindig az élen járt.”

1927. március 9-én házcsere útján sikerült megol-
dani a székház ügyét. Július 10-én a Kossuth Lajos
utca 35. számú telek a Kör birtokába került (a Bocz
József-féle ház, ma Transilvaniei utcai Nagyenyedi
Liviu Rebreanu Kultúrközpont épülete J. M.) Ezzel
elkezdôdött a nagy teljesítmények ideje az áldozat-
kész munka, a pénzbeli felajánlások, adományok
eredményeképpen. Ennek köszönhetôen 1927. május
2-án a Kör beköltözhetett új székházába.

JÓZSA MIKLÓS
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Kalotaszeg központjában, Bán-
ffyhunyadon születtem és vissza-
visszajárok szülein, testvéreim,
nagyanyám sírjához kegyeletemet
leróni Ilyenkor mindig megláto-
gatom régi osztálytársaim közül
Buzás Márton barátomat, a
hosszú ideig volt kurátort. Szobá-
jában nézelôdve megakadt a sze-
mem a falon függô két csoportké-
pen. Ezek a hunyadi Református
Egyházi Dalkör tagjairól készül-
tek, a középen Gábos Gyula ének-
vezér, a Kulturális Dalkör karna-
gya. Az egyik kép 1931 nyarán
készült a Dalosverseny alkalmá-
val, a tagok kalotaszegi viseletbe
öltözötten, búzakalászos kalap-
ban vannak, a másik 1932 októbe-
rében, a Dalkör zászlószentelési
ünnepségén, középen a kalotasze-
gi népviseletbe öltözött zászló-
anyával. Sajnos a zászlóanya sze-
mélyét nem sikerük megtudnom,
mint ahogy azt sem, hogy Gábos
Gyula kántortanító úr Bánffyhu-
nyadra jövetele elôtt ki foglalko-
zott a helybeli Egyházi Daloskör-
rel. Fennmaradt a Daloskor jegy-
zôkönyve, melynek díszítése egy
grafikus mûvésznek is dicséretére
válna. Ebben a könyvben az ala-
kuló Dalkör alapszabályai vannak
lefektetve 18 paragrafusban, de
sajnos nevek és évszám nélkül.

Emlékein között tartva Gábos
Gyula személyiségét, felmerült
bennem a kérdés, vajon ki is volt
ô, aki zenei felkészültségét a hu-
nyadi mûvelôdés szolgálatába ál-
lította?

Gábos Gyula 1892. szeptember
17-én született Alsórákoson, taní-
tói családból. Apja és nagyapja is
tanítók voltak. Az elemi iskolát Al-
sórákoson, a polgárit Sepsiszent-
györgyön, a kántortanító képzôt
1912-ben Székelykeresztúron vé-
gezte. 1912. szeptember 1-tôl Hiri-
pen, 1913. szeptember 1-tôl Sza-
moskrassón volt kántortanító.
1914-ben katonai szolgálatra hív-
ták be, 1915-ben a harctérre vitték.
1915. június 9-én orosz fogságba
esett, ahonnan novemberében jött

haza. 1921. december 23-tól július
l-ig Magyarkapudon volt kántor-
tanító.

Bokor Márton bánffyhunyadi
esperes-lelkész hagyatékából elô-
került levélben – Magyarkapud,
1922. április 11. keltezésû – írja:
„Megválasztásomat tudósító so-
rait örömmel veszem tudomá-
sul”, továbbá „Munkaerômet két
irányban szeretném felhasználni.
Elôször kötelességeim pontos el-
végzésére, másodszor további ön-
mûvelésre, különösen zenei té-
ren.” Így 1922. július 1-tôl 1957.
december 15-ig Bánffyhunyadon
mûködött, mint kántortanító. Ta-
nítói minôségben 1948-ban vonult
nyugdíjba.

Jól képzett zenész volt, zongo-
rázott, orgonát, mint kántor mû-
velte, hegedült, így a fogsága alatt
1917-ig tagja volt a Melles Béla ál-
tal vezetett szalonzenekarnak.
Szép tenor hangját 1923-ban egy
kolozsvári magánintézménynél az
énekszakon még képezte. Tanított
zongorázni, hegedülni is, ô maga a
bánffyhunyadi kulturális rendez-
vényeken énekszámokkal szere-
pelt. Kulturális-mûvelôdési tevé-
kenysége gazdag. Vezeti a Refor-
mátus Egyházi Daloskört, mellyel
részt vett a Dalosszövetség által
rendezett versenyeken és többször
elsô díjat nyert. Vezeti a Hunyadi
Munkás Ifjúság Önképzôkörének
(HMIÖ) énekkarát. 1945–57-ig
Bánffyhunyadon a Vegyes Szak-
szervezet, a Szövetkezet Központ,
a Kórház és a TOZ énekkarát veze-
ti. 1957. december 16-tól 1976. áp-
rilis 3-ig bekövetkezett haláláig a
Szatmári Láncos Templom kánto-
raként a Szatmári Református
Egyházi Énekkart vezette.

Nem volna teljes az életrajz, ha
nem mutatnám be Gábos Gyula
kántortanítót, mint családapát.
1923. augusztus 12-én megnôsül.
Felesége Bánffyhunyad szülötte,
Kati Anna, az én tanító nénim is
volt. Fiai: Zoltán a BBTE pro-
fesszora, Csaba már elhunyt, és
László, aki Szatmáron él.

Még egy rá jellemzô vonás:
Dávid István Mûemlék orgonák
Erdélyben címû könyve 51. lapján
olvasható: „A hadi célokra elrek-
virált orgona homlokzatsípok
múlt év folyamán újra pótlást
nyertek. E célra az Egyházi Dalár-
da egész pénzkészletét 12 700 lejt
és a gyülekezet Gábos Gyula
énekvezér gyûjtése által 185 lejt
adományozott, a 1925 február 9-i
jegyzôkönyv szerint.”

De ezen kívül egy nagytiszte-
letû László Dezsônének írott
1971-ben keltezett levelében –
amikor értesült arról, hogy a Zsol-
tárban levô énekek összhangosí-
tását orgonára tervbe vették – írja:
„Én errôl korábbi idôben nem ér-
tesültem, és magánkezdeménye-
zésbôl a hónapokban összhango-
sítottam orgonára a 3 füzetben”,
amit el is küldött. Ezzel le is zár-
hatnám a visszaemlékezést, de
önkéntelenül foglalkoztat az utá-
na történtek, a jelen és a jövô kér-
dése. Gábos Gyula kántortanító
úr távozásával a kóruséneklés, ha
nem is álladóan, de tovább él.

A Kalotaszeg címû folyóirat
1998. szeptemberi számában
Baloghné Kalló Anna zenetanár
értékes cikke arra enged követ-
keztetni, hogy az iskola kórusa
igyekezett a legfontosabb alkal-
makkor szereplésével emelni az
esemény mûvészi színvonalát.

Baloghné Kalló Anna önélet-
rajzát olvasva, egy sikerekben
gazdag életút tárul elô. Nemcsak

Zenetár

A többszólamú éneklés
hagyományai Bánffyhunyadon

Major Ferenc
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zenetanárként végzi munkáját,
hanem a zene megszállottjaként
kora ifjúságától kezdve a népdal
avatott tolmácsolója.

1937-ben Kalotaszegen, Gyerô-
vásárhelyen született Kalló István
és Anna ötödik gyermekeként.
Édesanyja körösfôi, a Márton csa-
lád tagja. Nyolchónapos koráig
édes szülei nevelik, ezután az
édesanyja húga, a Sárvásáron la-
kó Ambrus Sándorné Márton Ka-
ta örökbe fogadja. Nem véletlen,
hogy népdalénekes lesz, hiszen
nevelôanyja Bartók Bélának, Ko-
dály Zoltánnak és még más nép-
dalgyûjtônek nótafája volt, és azt
mondhatjuk, csecsemô korától a
népdal lelket nemesítô légkörében
nevelkedett. Alig 12 éves, amikor
1949 nyarán Jagamas János, Szegô
Júlia, a Zenemûvészeti Fôiskola ta-
nárai és Demény Piroska tanárnô
népdalgyûjtô körútjukon ôt is
meghallgatják, és a Zeneiskolába
tanácsolják. 12 évesen beiratkozik
a Zeneiskolába. Tizedik osztályos,
amikor Nagy István, a Zeneakadé-
mia karvezetô tanára átkéri a kó-
rusórákra énekelni. Itt lehetôsége
volt a kórusirodalom mûveit meg-
ismerni, és ezt hasznosítani ké-
sôbb, mint tanár.

1956-ban érettségizett, és még
ebben az évben sikeresen felvéte-
lizett a Gh. Dima Zeneakadémián
zenetanári szakra, ahol a karveze-
tés kötelezô tantárgy. Mint fôisko-
lás a Diákszövetség kultúrcso-
portjának tagja lesz, és mint dal-
énekes Erdély városaiban (Ko-
lozsvár, Nagyvárad, Marosvásár-
hely stb.) sikereket arat 1962 tava-
szán Bukarestben az országos fô-
iskolás versenyen kitüntetést kap
magyar és román népdalok tol-
mácsolásáért. Jutalma egy 14 na-
pos utazás a Szovjetunióba.

1962. szeptember 15-én kine-
vezik a bánffyhunyadi általános
és középiskola zenetanárának. Et-
tôl az idôtôl kezdve a zenetanári
elfoglaltsága mellett alsó és felsô
tagozatú kórusával, ezen kívül a
járási Mûvelôdési Ház kórusával
számos ünnepségen és versenyen
szerepel sikerrel, ô maga népdal-
énekesként is.

Zenei mûködési területe széles
skálán mozog. A kóruséneklést
összekapcsolja balladák elôadásá-
val. Egyik ilyen sikeres fellépés
Szentimrei Jenô Csáki bíró lánya
címû balladájának elôadása nem-
csak Hunyadon, hanem Kalota-
szeg más helységeiben is. Késôbb
a kalotaszegi szokásokkal kiegé-
szített balladával eljutottak Ma-

gyarországra (Budapest, Szentes,
Szeged). Erre az eseményre ké-
szülve a betanításba, szervezésbe
sokat segítenek, fáradtságot nem
ismerve Morvay Erzsébet, Lôrincz
Edit és Vasas Samu tanártársai.
Késôbbi idôpontban az RTV is
mûsorra tûzte a Csáki bíró lánya
címû balladát kibôvítve az inaktel-
ki tánccsoport szereplésével az
egyik jelenetben (zene, tánc, játék
együtt). 1971 márciusában Kolozs-
váron a mûkedvelôk tizedik verse-
nyén a Fonó jelenetben kalotaszegi
népdalok éneklésével I. díjazott. A
megyei seregszemlére szervez egy
leánycsoportból álló kamarakó-
rust. Ô maga mint népdalénekes is
szerepel. Szereplését így méltatják:
„A kalotaszegi népdalok ismerôje,
szakavatott tolmácsolója” (Igaz-
ság, 1971. III. 6.) 1971. május 7-én
délután, a Szülôk iskolája rendez-
vényen Ballada estre került sor a
tanulók elôadásában. Ez alkalom-
mal népi énekesek is énekeltek,
többek között nevelôanyja, a már
említett hírneves nótafa Ambrus
Sándorné Márton Kata. A tanulók
hat klasszikus balladát mutatnak
be, közülük a Görög Ilona címû-
nek volt különösen nagy a sikere,
mellyel, a középiskolák közötti
versenyen elsô díjat, a kórusverse-
nyen is jó eredményt értek el.

A mûkedvelôk vetélkedôjén
1974. május 12-én a Kultúrotthon
kórusával tömegdalokat és nép-
dalfeldolgozásokat énekelnek.
1975. február 4-én Énekeljünk
együtt címmel a hunyadi iskoláso-
kat és a Mûvelôdési Ház vegyes-
kórusát mutatja be Porzsolt Viktor
rádió adásában. Részt vesznek a
nevezetes Riszeg-tetôn minden
május elsô vasárnapján rendezett
találkozón. A középiskolások kul-
túrversenyén a tanulók különdíj-
ban részesülnek a tanártársa, Va-
sas Samu rendezte Szép Kalára cí-
mû ballada bemutatásával, mely-
nek zenéjét Almási István Gyerô-
monostori népdalgyûjtésébôl állí-
totta össze.

Mint énekes szólista Magyar-
bikalon a Bartók és Kodály emlé-
kének szentelt mûsoron, amelynek
Vermesy Péter népdalfeldolgozá-
sa: Ez a Bikal szép helyen van
adott nevet a bikali kórust vezetô
Buzás Pál zongoramûvész és tanár
kíséretével. 1976. január 1-én Lu-
goson a Ion Vidu emlékének szen-
telt ünnepi mûsoron a Mûvelôdési
Ház kórusát vezényli, a kórus id.
Márkos Albert A gyôzelem napja
címû kórusmûvét énekli.

1976. május 18-án a kolozsvári

rádióstúdió munkaközössége a
rádió hallgatóival találkozót szer-
vezett. A mûsor szerkesztôje
Muzsnay Magda volt. A rádió
megbízottai verseket olvastak, a
hunyadiak pedig a Mûvelôdési
Ház kórusával a romániai zene-
szerzôk kórusfeldolgozásait tol-
mácsolva köszöntötték a vendé-
geket. Az I-IV. osztályos tanulók
kalotaszegi játékokkal, ô maga
pedig kalotaszegi népdalokat
énekelve szórakoztatták a közön-
séget.

Késôbbi tanítási éveiben
ugyanilyen ügyszeretettel dolgo-
zik, énekel mint szólista, és ha
szükséges, az újraszervezett re-
formátus egyházi vegyeskórus-
ban is – a karvezetésen kívül. Szó-
ló énekeit Czirmai Anna, Dávid
István és Benedek Kálmán orgo-
namûvészek kísérték.

Mivel zárhatnám mással, mint
saját szavaival: „Igyekeztem újra
megszervezni a hunyadi általános
és középiskola román és magyar
tagozatán, valamint a hunyadi
Mûvelôdési Ház énekkarát, hogy
emberi és mûvészi élményben
gazdagodjanak az énekesek, és
zenei ízlésük fokozatosan fejlôd-
jék. Minden nehéz, de szép és si-
kerekben gazdag munkám eléré-
séért nagy hálával és köszönettel
tartozom volt zenepedagógusa-
imnak.”

1993-ban felélénkül a bánffy-
hunyadi kóruséneklés Vasas Sa-
mu tanár kezdeményezésébôl. A
Kalotaszeg szeptemberi számá-
ban Buzás Pál zongoramûvész, a
kórus karnagya visszaemlékezé-
sében írja a következôket: „Bár
1991 májusában felvetôdik egy
helybeli kórus felállításának a
szükségessége, de mindemellett a
szervezés elhúzódik, és két évbe
telik, míg 1993 elején megkezd-
hetjük a próbákat.” A kicsiny, 15-
18 lelket számláló, az RMDSZ ol-
talma alatt mûködô bánffyhunya-
di nôi kórus tagjai tanügyi káde-
rekbôl, háziasszonyokból, tanu-
lókból tevôdik össze. A helybeli
RMDSZ és a Kalotaszeg folyóirat
részérôl Vasas Samu a védnökük,
a kórus megbízott ügyvivôje La-
katos Anna, az irányításában köz-
remûködött Balogh Anna. Van-
nak a tagok között olyanok, akik
az egyházi kórusban is énekelnek;
kétségtelen, hogy az egyházi kó-
rus mellett új színnel gazdagodik
a helybeli kóruséneklés.

Buzás Pál a kórus karmestere,
ez a sokoldalúan képzett zongo-
ramûvész megérdemli, hogy
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megismerjük életútját: 1939. már-
cius 3-án született Kolozsváron, de
szülei Bánffyhunyadon éltek, apja
Buzás Lajos ügyvéd, bánffyhunya-
di eredetû, anyja szül. Sárdi Mária.
Gyermekkora Bánffyhunyadon és
Kolozsváron (a nagyszüleinél) telt
el. Az elsô zenei alapismereteket
zeneóvodában sajátította el. Kö-
zépiskolai tanulmányait a kolozs-
vári Zenelíceum tanulójaként
1956-ban fejezi be: Zsemberi Elvira
zongoratanárnô, Demény Piroska
népzenekutató, Jakó Margit osz-
tályfônök és Guttman Mihály
igazgató-karvezetô irányításával.
Zenetanulmányait a kolozsvári
Gh. Dima Zeneakadémián, zongo-
raszakon, Eliza Ciolan osztályában
folytatta, de bejárt a neves karve-
zetô Nagy István óráira, valamint
Jagamas János és Lakatos István
professzor zeneelméleti elôadá-
saira is (formatan, zenetörténet).

Abban az idôben a felsôbb ha-
talmak származáskutatást is vé-
geztek. Ô, mint ügyvéd gyerme-
ke, szerintük nem tartozott az
egészséges származásúak közé.
Emiatt zaklatták is néhanapján,
ami zavarta elômenetelét.

A Zeneakadémiát 1962-ben
végzi el. Utána a kolozsvári Fil-
harmónia zenekarának lesz zon-
goristája 1964-ig. Ebben a munka-
körben a Filharmónia jugoszláviai
vendégjátéka alkalmával, a kon-
certen nagy sikerrel játszta Igor
Sztravinszkij orosz zeneszerzô
Petruska címû táncjátékának zon-
gorára írt szólószámát. Közben
1963-64-ig fél normával, ezután
egész normával a kolozsvári
Zeneközépiskola tanára lett, ahol
most is mûködik.

1977-ben elnyeri az I. fokozatú
tanári címet. Tanítványai kitûnô
eredményeket értek el zenekari
hangversenyeken, zenei kollokvi-
umokon, egyéni és osztály-hang-
versenyeken való szereplésükkel,
a különbözô országos versenye-
ken díjazták ôket. Több tanítvá-
nya zeneszerzési tanulmányokat
is folytatott, akik ma az erdélyi fi-
atal zeneszerzô nemzedéket kép-
viselik. Nem véletlen, hogy 1991-
tôl a Gh. Dima Zeneakadémia
óraadó tanára is.

Zongoramûvészként már 1962-
tôl, fôleg egyéni és kamarazene
hangversenyeken lép a közönség
elé. Egyéni hangversenyein leg-
gyakrabban Liszt, Brahms, Bartók,
Kodály és a hazai zeneszerzôk
(köztük több bemutató) zongora-
mûveit tolmácsolja Erdély külön-
bözô városaiban. A romániai ma-

gyar zeneszerzôk zongoramûve-
ibôl összeállított, kiplakátolt ko-
lozsvári hangversenyének letiltása
nagy feltûnést keltett (1973).

A kamarazene területén legin-
kább 4 kezes és két zongorás mû-
veket játszik. Jelenlegi társnôjével,
Monica Noveanu tanárnôvel a ha-
zai szereplések mellett Magyaror-
szágon és Franciaországban is
hangversenyeztek. Banner Zoltán
szavalómûvésszel közösen Bartók
Béla mûveibôl kimunkált Szarvas-
ének címû összeállításuk hangzott
el. (1970-71 és 1981). A kolozsvári
Magyar Színház mûvészeivel
Liszt Ferenc Monodrámáit vitték
színre sorozatban (A romantika
vonzásában, 1988). Fellépéseirôl
több rádiós és televíziós felvételt
készült, valamint megjelentek
lapkrónikák is.

Mielôtt a nôi kórus karmestere
lett, mint Kalotaszeg fia, részt vál-
lalt tájegysége mûvelôdési éle-
tébôl: a magyarbikali dalcsopor-
tot (1872–1980), a magyarlónai
kórust (1983–1985) vezényelte.
Ezenkívül, mint a Kalotaszeg havi
lap fôszerkesztô helyettese, Írásai-
val gazdagítja a tájegység mûve-
lôdési életét A Romániai Magyar
Zenetársaság vezetôségi tagja, je-
lenleg a Pro Kalotaszeg Kulturális
Egyesület elnöke. Közremûködött
a Kalotaszegi népdalfeldolgozá-
sok címû kötet összeállításában
(1993), és önálló kötete jelent meg
Csillagzatok címen (1993). Ezt a
sokoldalú, eseményekben gazdag
tevékenységet Liszt Ferenc em-
lékéremmel jutalmazták.

Az elôbbiekben leírt módon
megalakult nôi kórus szerencséjé-
re van karmesteri képzettsége,
Buzás Pál zongoramûvész nem
kezdôként áll a kórus élén. Nagy
István karvezetôi óráit azért láto-
gatja, mert érdekli a karvezetôi
gyakorlatai. Mi sem bizonyítja ezt
a tényt jobban, mint az, hogy heti
egy próbával, a megalakulás után
rövid idôn belül 1993. június 26-
án Tordaszentlászlón a Szent
László napi kórustalálkozón a kó-
rus már énekel. Ettôl kezdve min-
den júniusban fennállásáig, 1997-
ig a hunyadi nôi kórus jelen van
ezen az országos találkozón, és ez
nemcsak a tagok ügyszeretetét je-
lenti. A megjelenésük kalotaszegi
viseletben történik, kihangsúlyoz-
va tájegységi hovatartozásukat.

Mûsorukon az évek során ka-
lotaszegi népdalcsokor, népdal-
feldolgozások, kánonok, továbbá
Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály
Zoltán, Bárdos Lajos, Vermesy

Péter és más zeneszerzôk nôi kar-
ra írt mûvei szerepeltek.

A tordaszentlászlói fellépés
folytatásaként a kórus még 1993-
ban részt vesz a csucsai Ady-em-
lékünnepélyen és a zilahi nemze-
tiségi fesztiválon. Az 1994-es sze-
replések sorát az 1848-as szabad-
ságharc tiszteletére rendezett bán-
ffyhunyadi ünnepélyen való
éneklés. Ezután – magyarországi
meghívásnak eleget téve – a XIII.
Kecskeméti Népzenei Találkozón
lépett fel az együttes, úgy szabad-
téren, mint az Erdei Ferenc
Mûvelôdési Központban. Haza-
térve, közremûködött a körösfôi
lelkészbeiktatási ünnepélyen.

1995 is bôvelkedett esemé-
nyekben, kezdve a bánffyhunyadi
RMDSZ tisztújítási gyûlés utáni
ünnepélytôl, folytatva az 1848-as
megemlékezéssel, mely után a kó-
rus Nagyváradra utazik, az ottani
Varadinum keretében megrende-
zett kalotaszegi napokon vesz
részt. Még ez évben fellép a kalo-
taszentkirályi táncháztábor ün-
nepségein, valamint a bánffyhu-
nyadi új Mûvelôdési Központ
megnyitóján.

A szokásos bánffyhunyadi
1848-as megemlékezés és s Szent
László-napi kórustalálkozón lévô
részvétel mellett, 1996-ban a kó-
rus közremûködik a Vermesy Pé-
ter zeneszerzô emlékére rendezett
kolozsvári hangversenyen, a Kós
Károly építészeti kiállításának a
bánffyhunyadi megnyitásán, a
körösfôi Vasvári-napokon. 1997-
re már csak két fellépés marad:
Tordaszentlászlón és Körösfôn,
ezután a bánffyhunyadi nôi kó-
rus, fennállásától számítva 25. pó-
diumra lépéssel beszünteti tevé-
kenységét.

Ennek a remek jelenlétnek mi-
ért kellett vége szakadnia? Mi tör-
tént a tagokkal? A sikerélmény
nem vonzott a kórusba új tagokat
az eltávozottak helyébe? A kérdés
nyitott marad. Kár, hogy a hunya-
di kóruséneklés szegényebb lett
egy színfolttal. Még jó, hogy az
egyházi kórus létezik és reméljük,
megmarad.

Amint Baloghné Kalló Anna
feljegyzéseibôl kiderül az iskolai
kórus és á Mûvelôdési Ház kóru-
sa is mûködött Bánffyhunyadon a
1980-as években, de az új lelkész
Czirmay Árpád jóvoltából az egy-
házi kórus is hallat magáról, aho-
gyan azt a megalakulási jegyzô-
könyv tanúsítja: „Megalakulási
jegyzôkönyv, mely felvétetett a



bánffyhunyadi református egy-
ház lelkészi hivatalában 1984. de-
cember hó 24-én. Jelen vannak:
Czirmay Árpád lelkész, Buzás
Márton gondnok és a következô
34 belépést bejelentô énekkari tag:
11 szoprán, 8 alt, 7 tenor és 8
basszus. Egyetlen tárgy: az egy-
házi vegyeskar megalakulása. Itt
a jelen levôk egyhangúlag elhatá-
rozzák a vegyeskar megalakulá-
sát, az énekkar karnagya Czirmay
Árpád lelkipásztor lesz, és a régi
férfi dalárda jogutódjának tekinti
magát” (Aláírások). A következô
jegyzôkönyv 1988. február 1-jén
készült, amelyben az 1987. évi
tevékenységrôl számoltak be. Eb-
ben az évben az énekkar 6 alka-
lommal vett részt különbözô ren-
dezvényeken, sikerrel. Többek
között Kalotaszentkirályon, Ko-
lozsváron. Három tagja részt vett
lelkészük apósa, Dávid Gyula te-
metésén, a ravatalra koszorút he-
lyeztek. A beszámoló végén rög-
zítették az énekkar létszámát és
kitûnt, hogy a tagok száma a letelt
idô alatt a kezdeti 34-rôl 42-re
bôvült (25 nô és 17 férfi). 

Az 1989. április hó 10-én fel-
vett, ebbôl az idôbôl egyben az
utolsó jegyzôkönyv arról tanús-
kodik, hogy az énekkar tevékeny-
sége 1988 év folyamán is esemé-
nyekben gazdag volt. Énekeltek
nemcsak Kolozsváron, hanem
más helységek egyházközségei-
ben is (Kalotaszentkirály, Beszter-
ce). Ezek közül kiemelkedik az
1988. jún. 5-én a Pata utcai temp-
lomban, délután pedig az alsóvá-
rosi kéttornyú templomban meg-
rendezett református énekkarok
bemutatóján történt szereplésük,
ahol általános elismerésben része-
sültek és emlékplakettet is kap-
tak. De a saját egyházközségük-
ben szervezett ünnepségeken is
énekeltek. így tevékeny részt-
vevôi voltak a reformációi emlék-
ünnepélynek, október 31-én, ahol
meghívottként Barta Tibor orgo-
namûvész hangversenyezett. Az
év utolsó alkalma, amikor szere-
peltek, december 24-e, a karácso-
nyi ünnepély volt. 

Igaz ugyan, hogy írásba nem
rögzítették, de az 1988–1993 kö-
zötti idôszakban is voltak fellépé-
sei a kórusnak: részt vettek a Tor-
daszentlászlói Kórustalálkozó-
kon, de Magyarország különbözô
templomaiban is felléptek. Czir-
may Árpád lelkipásztor Magyar-
országra távozása (1993) után rö-
vid szünet következett, de 1994

ôszétôl újból elkezdôdnek a pró-
bák, ugyanis az újonnan megvá-
lasztott lelkész felesége, Kusztos
Tiborné a presbitérium felkérésé-
re elvállalja a kórus vezetését. 

Kusztos Tiborné (szül. Csiby
Ildikó Mária) Í951. február 24-én
született Gyergyóditróban, értel-
miségi családban. 6 éves korától
kezd zongorázni, és ezzel együtt
természetesen zeneelméletet ta-
nulni. Ezzel párhuzamosan gyer-
mek-, kamara- és vegyeskórusban
énekel, hisz szülôhelyén a kórus-
éneklés már a hatvanas években
száz éves múltra tekintett vissza.
Tizenegyedikes korában döntötte
el, hogy nem zenei pályára megy,
de „a zene továbbra is hozzátarto-
zott mindennapjaimhoz – vallja
önmagáról. Majd kérdésemre,
hogy miért vállalta a kórusveze-
tés nagyon szép, de állandó ké-
szülést, sok munkát igénylô fel-
adatát így válaszolt: „Lelkészfele-
ségként hamar beláttam, hogy a
gyülekezetben milyen fontos sze-
repe van egy énekkarnak, amely
mint keresztyén lelkületû magja a
közösségnek, megmutathatja: Is-
tent dicsôítve is lehet, és csak úgy
lehet igazán értékeinket, hagyo-
mányainkat ápolni. Ezért ahol
nem volt (pl. Magyarkirály-
falván), ott énekkart szerveztem,
ahol pedig már létezett, próbál-
tam – állandóan tanulva – olyan
módszereket alkalmazni, amelyek
egy magasabb kóruséneklési szín-
vonal elérését biztosíthatják. Ko-
vásznán elôször a nagy múltú fér-
fikórust vezettem, majd egy ifjú-
sági vegyeskart szerveztem,
amely rövid idô alatt erôs közös-
ségé válva, szép sikereket ért el
belföldi, és külföldi szereplései
során.”

Ezzel a karvezetôi múlttal ren-
delkezve veszi át a bánffyhunya-
di, 10 éve megalakult vegyeskart,
Elsô szereplésükkor, a lelkészbe-
iktatón, észleli, hogy a kórus más
elvárásoknak megfelelôen énekel,
nem úgy, mint ahogy ô szeretné.
Felméri, hogy milyen munka elôtt
áll, hisz a stílusváltás nagy erôfe-
szítést jelent énekesnek, karveze-
tônek egyaránt Ezért a késôbbiek
folyamán módszereivel arra tö-
rekszik, hogy a kórus mûkedvelô
jellegét a hivatásos együttesek
mûvészi színvonalára emelje.
Nagy gondot fordít a helyes léleg-
zésre, intonáció- és bemelegítô
gyakorlatokkal kezdi a próbákat
hangsúlyt fektet a szövegkiejtés-
re, a ritmusképletek, a tempó és

hangerôsségi elôírások betartásá-
ra, az egyes szólamokon belül az
egységes hangzás megvalósításá-
ra, a szólamok közötti hangerôs-
ségi egyensúly kiteljesítésére.
Egyszóval a szép énekhangon va-
ló kóruséneklésre. Elôször a ko-
rábban tanult mûveket éneklik,
de rövid idô alatt egyre több új
kórusmûvel bôvül repertoárjuk,
kezdve a XVI. századtól napjain-
kig: Claud Goudimel, J. S. Bach,
G. F. Händel, J. Haydn, W. A. Mo-
zart, L. van Beethoven, G. Verdi,
Eszterházy Pál, Kodály Zoltán,
Árokháty Béla, Osváth Viktor,
Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán,
Berkesi Sándor, Birtalan József
stb. különbözô kórusszámait ad-
ják elô. 

Rendszeresen énekelnek a sá-
toros ünnepeken, az elég gyakori
egyházi és kulturális ünnepsége-
ken, nem csak otthon, hanem más
helységekben is. Részt vesznek a
Tordaszentlászlói Kórustalálko-
zón, eleget tesznek egyházközségi
meghívásoknak, például: Nagy-
várad-Réti, Kolozsvár: Kerek-
domb, Hídelve, Monostor, Körös-
fô, Csúcsa. Maradandó emléket
jelent számukra a hegyközszent-
miklósi világháborús emlékmû-
avatáson és az enyingi (Magyar-
ország) Tinódi Lantos Sebestyén
Zeneiskola tanévnyitó ünnepsé-
gén való fellépés. 

Ami a jövôt illeti Balogh ta-
nárnô a már említett írásában he-
lyesen tapint rá a lényegre, hogy
az iskolai zenei nevelés – az ének-
órán, kóruson a tanulókkal meg-
szerettetni a közös éneklést, ráve-
zetni az énekhang szépségére – le-
het alapja zenei mûveltségünk-
nek. Ezt a nagy elôdök, az 1819-
ben alakult zenekonzervatórium
igazgatója, Farkas Ödön (1851–
1912) és Kodály Zoltán (1882–
1964) is kihangsúlyozták. Bár már
közhelynek hangzik, legyen jel-
szavunk Kodály Zoltán mondása:
„A zene mindenkié”, „Zene nél-
kül nincs teljes ember”.

Jelenleg az egyházi kórus élteti
Bánffyhunyadon a magyar több-
szólamú éneklés hagyományát,
Kusztos Tiborné tiszteletes asz-
szony vezetésével, amint ezt az
elôbbiekben írtam. Szétszórt ma-
gyarságunk mûvészi nevelése, az
iskola mellett, az egyház kezében
van.
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