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Lőcsei Barbara alkotása 

Sajtó kategóriában a kolozsvári Böjthe Pál nyerte az idei fődíjat, Liszt Ferenc 1846-

os koncertjeinek ma is álló színhelyét bemutató írásával. (A tanulmány a 4. oldalon olvasható) 

  A képzőmű-

vészeti kategória fő-

díját Lőcsei Barba-

ra, a Magyar Képző-

művészeti Egyetem 

hallgatója nyerte, 

Liszt életútját meg-

jelenítő grafikájával.  

 A pályázat 

kiemelt célja volt 

Liszt Ferenc (szül.: 

1811. október 22.) 

emlékének, örökségé-

nek megőrzése, a 

nagy magyar géniusz 

szellemi hagyatéká-

nak ápolása, életének, 

művészetének megis-

merése. 

 A pályázatnak 

célja volt általában a 

világörökség, speciá-

lisan a kulturális, a 

szellemi és természeti 

örökség megbecsülé-

sére, valamint a zene 

szeretetére való neve-

lés, ezzel kapcsolatos 

ismeretterjesztés, to-

vábbá a határon túli 

és hazai alkotók részére bemutatkozási 

lehetőség biztosítása. A Flagship Team 

nevet viselő önkéntes csapat élen jár a 

rejtőzködő kulturális örökségi elemek 

feltérképezésében, állandó résztvevője a 

TIKKK Egyesület kutatási programjá-

nak. A banki önkéntesek szabadidejük-

ben egy rendhagyó adatbázis felépítésén 

dolgoznak, melyben a természeti és kul-

turális örökségi elemek különböző tech-

nikákkal megvalósult művészi ábrázolá-

sai, illetve fényképei szerepelnek. Ter-

mészetesen Barbara alkotása bekerült a 

szellemi örökségek adatbázisába. (TIKKK) 



 A SZIR megnevezésű, kor-

szerű szervezetirányítási rendszerek 

és fejlesztési lehetőségeik kutatására 

irányuló – 2010-ben indult – projekt 

célkitűzése volt egy olyan rendszer 

kidolgozása, amely hatékonyan al-

kalmazható a TIKKK Egyesületnél, 

de akár egyéb civil szervezeteknél, 

különösen azoknál, amelyek a tagság 

humánerőforrásain túl önkéntesek 

munkáját is igénybe veszik.  

 Az új szervezetirányítási 

rendszer a projekt ideje alatt folya-

matosan került bevezetésre, alkalma-

zásra. A rendszer alappilléreit lapunk 

korábbi számaiban bemutatott straté-

giai irányítási rendszer és informáci-

ós alapelv adják. 

 A projekt végső szakaszában 

kidolgozott új struktúra olyan mátrix 

szervezetet takar, amely a civil szer-

vezet sajátosságaiból adódóan speci-

ális funkcionális elemekkel társul. 

A szervezeti tevékenységek és funk-

ciók mátrixa azt mutatja, hogy a te-

vékenységek és funkciók metszés-

pontjában szakterületek helyezked-

nek. A szakterületek munkájában 

részt vesznek a tagok, továbbá az 

önkéntesek. A szakterületeket – 

funkciók és tevékenységek szerint 

megválasztott – igazgatók irányítják, 

akik az elnökség tagjai. Egyesületi 

tag vagy egyéb közreműködő több 

szakterület munkájában is részt ve-

het. Az elnök speciális funkciójából 

adódóan általános irányítási feladato-

kat lát el az igazgatók által vezetett 

szakterületek felett, továbbá irányítja 

a gazdasági, valamint a szervezési és 

egyéb működtetési funkciókat. 

 Az egyesület tevékenységé-

nek, a közreműködők munkája ered-

ményes szervezésének leginkább 

megfelelő szervezeti struktúra, vala-

mint a szervezési, vezetési, döntési, 

tervezési és irányítási rendszer egy új 

alapszabályban kerültek rögzítésre. 

A még 2010-ben kidolgozott irányí-

tási rendszer finomhangolása sem 

maradt el, mert a kutatás eredménye-

inek megfelelően az alapszabály biz-

tosítja a megfelelő felelősségi rend-

szer működtetését, a folyamatok 

technologizálását, a leginkább meg-

felelő csoportos szellemi alkotótech-

nikák önkéntes munkacsoportokban 

való alkalmazását. A bevezetett in-

formációs alapelvnek köszönhetően 

az ok-okozat elemző és probléma-

megoldó technikák, valamint minő-

ségmegtartó és minőségfejlesztő 

módszerek alkalmazása nem ütközik 

akadályba, az alapelv biztosítja a 

teljesítménynövelő és teljesítmény-

ösztönző eljárások szükség szerinti 

használatát. 

 Az újszerű elemeket tartal-

mazó alapszabályt az egyesület leg-

főbb szerve elfogadta, a változások 

átvezetését az illetékes bíróság vég-

zésben rendelte el. Ezzel a projekttel 

szembeni elvárás teljesült. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szerveze-

tek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény – 

2012. január 1-jétől hatályos – 32. §-

a a közhasznúsági fokozat feltétele-

ként többek között megköveteli a 

megfelelő erőforrás, továbbá a meg-

felelő társadalmi támogatottság meg-

létét. A társadalmi támogatottság 

egyik opcionális mutatója, ha a civil 

szervezetet tartósan, két év átlagában 

legalább tíz önkéntes segíti. 

 Az önkéntesek tevékenysé-

gére alapozó új szervezeti struktúra 

kifejlesztésével, a TIKKK Egyesület 

megalapozta társadalmi támogatott-

sági rendszerét. Ezt bármiféle jogsza-

bályváltozásra irányuló sejtés nélkül 

tette. A szervezetfejlesztés irányát a 

valós szükségleteket feltáró hatékony 

saját kutatási munka vetítette előre és 

nem törvényi előírás.  (F.K.) 
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Fonó Krisztián  

Írása 

 

A projekt alapításakor még senki nem sejtette milyen radikális változások következnek be a közhasznú 

jogállást definiáló új jogszabályokban. Az önkéntesek munkájára támaszkodó TIKKK Egyesület a 2011. 

évi CLXXV. törvényben megfogalmazott, megfelelő társadalmi támogatottságra vonatkozó új elvárásnak 

is megfelel – vélekedett Fonó Krisztián, az egyesület stratégiai és kutatási igazgatója.  
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A szervezeti tevékenységek és funkciók mátrixa 
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Díjazottak listája 
 

Sajtó kategória: 

Kategória fődíja és aranyoklevél: 

Böjthe Pál 

Ezüstoklevél: Nagyné Kelemen 

Mónika 

Bronzoklevél: Ramina 

Ghobadinejad 

 

Képzőművészet kategória: 

18 éven felüliek: 

Kategória fődíja és aranyoklevél: 

Lőcsei Barbara 

Ezüstoklevél: Aradi Petra 

Bronzoklevél: Kusáné Técsi Csilla 

18 éven aluliak: 

Aranyoklevél: Fialowski Réka és 

Mikus Dóra 

Ezüstoklevél: Szujer Enikő 

Bronzoklevél: Wang Jun Ren, Ta-

kács Réka, Balogh Borbála és 

Nagy Zsófia 

Különdíj: Aradi Petra 

Legeredményesebb felkészítő pe-

dagógusok: Gerhauserné Havady 

Zsuzsanna és Vörös Henriette 

 

A sajtó kategória pályázatairól 
 

 Ramina Ghobadinejad még gim-

nazista. Az Ő munkája volt a legfrappánsabb a 

fiatalabb korosztály alkotásai közül. Londoni 

utazása során készített riportját tárta elénk, 

kulturális örökségi elemekről készített fotók 

kíséretében.  

 Nagyné Kelemen Mónika a 

kismarjai református templomot, mint a Bocs-

kai család temetkezési helyét mutatta be a 

„Kismarja - a Bocskaiak nyughelye" című dol-

gozatában. 2006-ban szerzett tudomást az 

örökségi elemről, amikor egy templomfelújí-

tás alkalmából a Bocskai-kripta feltárásra ke-

rült. Attól kezdve nyomon követi az esemé-

nyeket, főiskolai tanulmányai során is ez volt 

szakdolgozati témája. Mivel apai részről kis-

marjai származású, nem volt nehéz elkezdenie 

a kutatást. Feltárásait, elemzéseit jól rend-

szerbe foglalva, megfelelő ismereti háttérbe 

ágyazva, fotókkal illusztrálva tárta elénk. Pá-

lyázó, a beküldött esszével már megmérettet-

te magát a Magyar Művelődési Intézet és Kép-

zőművészeti Lektorátus pályázatán, ahol II. 

díjat nyert. A dolgozat Bocskai-kripta feltárá-

sával foglalkozó részeit a 6. oldalon foglalja 

össze lapunk. 

 Böjthe Pál a jelenlegi Erdélyi Nép-

rajzi Múzeum épületéről, Liszt 1846-os ko-

lozsvári koncertjeinek ma is álló színhelyéről 

küldött be tanulmányt. Pályázata tárgyát azért 

tartotta érdemesnek örökségi elemként ke-

zelni, mert az épület az utóbbi két évszázad-

ban számtalan történelmi, kulturális, társadal-

mi esemény helyszíne volt. Az épület törté-

nelméről Liszt koncertjei kapcsán kezdett 

érdeklődni, írásában, ezt taglalta részleteseb-

ben, de a gazdag történelmet egyéb szem-

pontok alapján is felvázolta. Kolozsvári szüle-

tésűként régóta tudott az épület jelentőségé-

ről, de az örökségvédelmi pályázat kiírása 

alaposabb adatkutatásra ösztönözte. Adat-

gyűjtését több saját készítésű fényképpel is 

dokumentálta. Az örökségi elem nem csak 

Liszt Ferenchez, hanem Johannes Brahmshoz, 

Joachim Józsefhez, George Enescuhoz és 

Bartók Bélához is kapcsolódik, hiszen Ők is 

felléptek az egykori kolozsvári Fehér Ló ven-

dégfogadó épületében. Tanulmánya (4. old.) 

komplex módon ötvöz kulturális és szellemi 

örökségi elemekről szóló ismereteket.  

 

 

A nemzetközi örökségvédelmi pályázat nyertesei 

 

Liszt Ferenc volt az első, aki zeneszerzőként is 
nagyra tartotta a cigányzenészek improvizáló tehetségét és virtuozitását. Magyar rapszódi-
ái jól kifejezik, mennyire megértette a cigányzenélés lényegét. „Magyar rapszódia” cím-

mel Fialowski Réka egy akvarellt készített. 
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Liszt Ferenc 1846-os koncertkörút-

jának kolozsvári állomásán a négy hangver-

senynek két helyszín adott otthont: a Városi 

Vigadó valamint a Nemzeti Színház épülete. 

Rögtön az elején le kell szögeznünk azt a 

fájdalmas tényt, hogy ebből ma már csak a 

hajdani Redut épülete áll, amelyről szólni fog 

írásom.  

 Kolozsvár történelmi központja 

nyitott a szélrózsa minden irányába. Nyugat 

felé sétálva az évszázadokon át a Monostor 

nevet viselő utcába lépünk.  

 Az idők folyamán a név sokszor 

változott. Először „földarabolódott”, ugyanis 

a XVIII. században, amikor a városfalakon túli 

szakasz kiépült, a falakon belőli részt Belső-, 

míg az újat, Külső - Monostornak keresztel-

ték. A hosszasnak nevezhető névtartásnak az 

a jeles esemény vetett véget, amely az itt 

találhatók közül az egyik jelentős, az írásom 

szempontjából pedig, a legfontosabb épületé-

ben történt. 1848. május 29-én a Városi Viga-

dóban mondták ki Erdély egyesülését Magyar-

országgal. Rögtön másnap ezt a közterületet 

Unióra keresztelték át. Mielőtt tovább folytat-

nám a névváltoztatási históriát, megjegyzem, 

hogy a kolozsvári magyarság egymás közt a 

mai napig többnyire ezt használja. Visszatérve 

az elnevezésekre, az 1848-49-es események 

szomorú kicsengésének eredményeként, 

1898. május 30-ig ismét Bel - Monostorként 

szerepel az iratokban. Az ötvenéves évfordu-

lón kapja vissza az Unió elnevezést. Amint 

megfigyelhető, az Unió név megváltoztatása 

mindig a magyarság történelmében valamilyen 

kedvezőtlen eseményhez köthető. A két világ-

háború között Memorandumként szerepel 

(1894 májusában a Redut épületében folytat-

ták le az 1892-es évi román memorandisták 

perét). 1941-től Unió, 1945-től Mihály király, 

majd annak lemondatása után December 30. 

nevet viselte. 1990 óta ismét Memorandum 

utca.  

 Az elnevezések alakulására azért 

szántam egy picivel több időt, mert ez az utca 

nagy jelentőséggel bír Kolozsvár történeté-

ben, és sok impozáns, jelentős események 

emlékét őrző épület található itt. Viszont mi 

nagyjából csak egyről, nevezetesen a Redut 

épületéről fogunk beszélni, amely az utca 

régebbi, déli oldalán található.  

 Az északi oldal később, a  XVI. szá-

zad táján épült ki, hátát az Óvár falának vetve. 

Erről a sorról egyetlen létesítményt emelek 

ki, a négyes szám alatt elhelyezkedő klasszicis-

ta stílusú Teleki-Mikes palotát, melynek hosz-

szas és változatos történelme többek közt 

Liszt Ferenc nevével is fűszerezett, ugyanis a 

zeneszerző második, 1879-es kolozsvári láto-

gatása során március 10-e és 15-e között itt 

lakott.   

 A déli oldalon, elhaladva a gazdag 

történelemmel rendelkező házak előtt, a 

huszonegyes számnál végre megérkezünk a 

Városi Vigadó (Redut) épületéhez. Utcá-

ra néző homlokzata mögött tágas, karzatos 

terem húzódik végig, amely számos jelentős 

eseménynek adott helyet. Itt alapították 1819-

ben a Muzsika Egyesületet, a Zenekonzerva-

tórium elődjét; 1842-1848 között három 

országgyűlés színhelye volt; 1848. május 29-én 

itt mondták ki Erdély egyesülését Magyaror-

szággal. Az esemény ötvenéves évfordulóján 

emléktáblát helyeztek itt el, amelyet 1919-ben 

az új hatalom eltávolíttatott.  A század máso-

dik felében, 1859-ben, november 23-a és 26-a 

között itt tartották meg az Erdélyi Múzeum - 

Egyesület alapító gyűlését; 1885. április 12-én 

pedig, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sületét. Az egyesülés kinyilatkoztatásán kívül, 

történtek itt más hangsúlyozottan politikai 

felhangú események is, mint az 1894-es úgy-

nevezett memorandisták pere, valamint a 

Magyar Nemzeti Párt 1922. december 28-i 

megalakulása. Egyébként, a két világháború 

között tiszti kaszinóként működött.  

1. Fénykép: a volt Városi Vigadó, ma az  

Erdélyi Néprajzi Múzeum épülete 

 

 A történelmi események sorolásá-

ban, kissé felborítva a kronológiát, szándéko-

san hagytam a végére az 1846. november 26-i 

és 29-i történéseket. Ezen a két napon Liszt 

Ferenc egy-egy hangversenyt adott a terem-

ben. 

 Elgondolkodtató, hogy itt, Erdély 

szívében valaha volt egy olyan világ, amikor a 

művésznek szinte államfői fogadtatás járt, de 

nem a szokásos képmutatással körítve, hanem 

szeretetből.  

 Liszt Ferenc 1846. november 24-én 

érkezett meg Kolozsvárra a Nagyenyedig 

(ahová majd Kolozsvár után, december 8-án 

visszatér egy koncert erejéig) elébe utazók 

kíséretében, és a Biasini szállóban helyezke-

dett el. A botrányosra sikeredett nagyszebeni 

fogadtatástól - pontosabban: a fogadtatás 

hiányától - teljesen eltérően, Kolozsváron a 

korabeli társadalom legrangosabbjai siettek 

találkozni vele. Érkezése után két órával, este 

hétkor száz fáklyás gyűlt a lakosztály ablakai 

előtt, az akkor hangászkarnak nevezett kato-

nai zenekar, s nem utolsó sorban meglehetős 

számú tömeg, aki szívből éljenezte a művészt. 

A szakma is a legmagasabb szinten képvisel-

tette magát, hiszen a konzervatórium részéről 

a Bécsből áttelepült Ruzitska György (1789-

1869) igazgató vezette küldöttség tette tiszte-

letét, majd másnap gróf Mikes Lajos, a kon-

zervatórium elnöke díszebédet adott a tiszte-

letére.  

 Az elkövetkező napok sűrű prog-

rammal voltak tarkítva. Hol nagynevű embe-

rek társaságában időz (gróf Mikes János, gróf 

Bethlen Ferenc, gróf Teleki Sándor, Kovács 

Miklós katolikus püspök, az akkor már jól 

ismert polihisztor Brassai Sámuel); hol kevés-

bé ismert, de talán még lelkesebbekében 

(Juszti György kapitány, a zenekör képvisele-

tében; Malom Lujza költőnő, Pócsi Laci mára-

marosszigeti zenész és bandája), hol pedig - s 

talán ez a legfontosabb - a négy hangverseny 

végtelenül lelkes közönségével találjuk együtt.   

2. Fénykép: a Városi Vigadó, (ma Erdélyi  

Néprajzi Múzeum) nagyterme 

 

 Liszt Ferenc kolozsvári megállója 

kétség kívül kiemelkedik az egész 1846. nov-

ember 2-án Temesváron kezdődő és 1847. 

május 25-én Csernovicban végződő koncert-

körút állomásai közül. Mint siker, talán nem, 

(Folytatás az 5. oldalon) 

  Böjthe Pál tanulmánya 



(Folytatás a 6. oldalon) 
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hiszen - a már említett nagyszebeni fiaskó 

kivételével - mindenhol nagy ünneplés kísérte 

a művészt. Jeles emberekből a Kárpátokon túl 

sem kellett hiányt szenvednie. Ám a Kincses 

Város valamiért kivételes élménnyé lett a 

csodálatos zenész lelkében. Ennek a feltétele-

zésnek az alátámasztására elmondható, hogy 

az egész koncertkörútra jellemző volt a kö-

zönség által kedvelt dallamokra való improvi-

zálás, de kizárólag Kolozsváron történt meg, 

hogy a zeneszerző írásban kért a hallgatóság-

tól abban a pillanatban földolgozandó témát. 

Ez egy erős, megkülönböztető gesztus, amely-

lyel a város zenészeinek - ma így mondanánk - 

kollegiális kezet nyújtott. Ugyan akkor, Liszt 

Ferencre jellemző volt az utazásai során hal-

lott dallamokból ezt-azt feljegyezni, de egye-

dül Kolozsváron történt meg, hogy a cigá-

nyoktól hallott dallamokat leíratta magának. 

 Az itt feltüntetettekkel nem a körút 

többi helyszínének fontosságát akarom kiseb-

bíteni, hanem a kolozsvári jelentőségét ki-

hangsúlyozni.   

 Végül, a koncert-körúttal kapcsolat-

ban nézzük meg, a négy kolozsvári hangver-

seny műsorát: 
1846. november 26. csütörtök este 7 –Redut.  
Műsoron:  

-Andante a Lucia di Lammermoorból (Donizetti)1 

-Norma (Bellini)1 

-Ave Maria (Schubert)1 

-Erlkönig (Schubert)1 

-Hexameron (Bellini)1 

-Magyar dallamok (azaz, az első rapszódiasorozat 

valamely darabja)2 

1846. november 29. vasárnap este 7 –Redut.  

Műsoron: 

-Nyitány a Hunyadi Lászlóhoz (Erkel)1 

-Don Juan (Mozart)1 

-Tarantella (Rossini)1 

-Chopin: Mazurka3 

-Polonaise az I Puritaniból (Bellini)1 

-Liszt: Teleki-induló2 

1846. december 3. csütörtök – Nemzeti Színház 

Műsoron: 
-Nyitány a Guillaume Tellhez (Rossini)1 

-Die Forelle (Schubert)1 

-La Somnambula (Bellini)1 

-Ständchen (Schubert)1 

-Magyar dallamok (azaz, az első rapszódiasorozat 
valamely darabja)2 

-Weber: Felhívás keringőre (op. 65)3 

1846. december 6. vasárnap este 7-kor –Nemzeti 
Színház 

Műsoron: 

-Robert le Diable (Meyerbeer)1 

-Egressy Béni magyar dalai3 

-Gyászinduló a Dom Sébastienből (Donizetti)1 

-Tarantella a la Muette de Porticiből (Aubert)1 

-Beethoven: Szonáta3 

-Rögtönzés a közönségtől kapott témákra 
______________________ 

1Művek, melyeket Liszt feldolgozott, illetve átírt zongorára 
2Liszt zongorára írt saját művei 
3Más zeneszerzők zongoraművei 

 A Vigadó mai, klasszicista stílust 

tükröző arculatát több szakaszban kapta meg. 

Születése három XVI. századi épületből tör-

tént. Feltételezések szerint a három ház hosz-

sza egyenként tíz méter körüli lehetett. A 

közülük valamelyiken a XVII. században esett 

módosítás után, a következő évszázadban 

egyesítették a három házat, létrejőve ezáltal 

egy tekintélyes méretű épület. 

 Az 1700-as években és az 1800-as 

évek elején a város legfontosabb szállodájá-

nak, a Fehér (vagy: Fejér) Ló vendégfogadónak 

adott otthont. II. József uralkodása idején a 

város igen fontos bevételi forrástól esett el, 

ugyanis 1791-ben az uralkodó rákényszerítet-

te a városi tanácsot, hogy az épületet katonai 

nevelőintézet céljából adja át a hatalomnak. 

Az uralkodó halála után, 1794-ben a katonai 

iskolát Tordára költöztették, így - kitartó 

küzdelem árán - a városnak sikerült visszasze-

reznie a fogadót. Nyilván, az állapota, valamint 

az új igények (az Erdélyi Királyi Kormányzó-

ságnak 1791-ben történt idetelepítése folytán 

a fővárossá léptetett nagyváros másfajta elvá-

rásokat támasztott) követelték meg, de mint-

egy lemosandó a rárakódott rossz emlékeket 

is, a két század határán az épületet alaposan 

átépítették. A szándék komolyságát tükrözte, 

hogy a munkálatokban a kor nagynevű építé-

szei vettek részt: Joseph Leder, Kindt Mihály, 

Georg Winkler, Anton Kagerbauer.  

 A legfontosabb változtatás az utcai 

homlokzat - amelyet 1789-re fejeztek be - 

mögött történt, ahol két szint-magasságú, 

karzatos báltermet alakítottak ki. 1808-ban 

készült el a téli mulatságok megtartására alkal-

mas „Redoute-szála” (a francia redoute szó-

ból ered a Redut neve, amely vigadót, tánc-

termet jelent). A feltételezések szerint az 

utcai rész éppen annak a bajor származású 

építésznek, Joseph Ledernek (1749-1814) a 

műve, aki 1805 és 1812 között maga is bérelte 

a szállót. Minden esetre, a majdani Vigadó 

déli, valamint udvari szárnyát az ő tervei alap-
ján építették fel, egy zárt belső udvart alakítva ki.  

3. Fénykép: a nagyteremben, ahol haj-

danán a bálok és koncertek voltak, ma 

is áll zongora 

 A magyarságra nézve rengeteg kor-

látozásra pontot tevő 1867-es kiegyezés után 

a társasági élet legjelentősebb báljai itt zajlot-

tak, az álarcosbálok megtartására kizárólagos 

jogot élvezvén. A rugalmasság szellemét, az 

1872-ben felállított Ferenc József Tudomány-

egyetem ifjúságának változatos rendezvényei, 

mulatságai biztosították. A különböző érdek-

képviseletek kihasználták a lehetőségeket, így 

váltak hagyománnyá az itt megtartott iparos-, 

kereskedő-, meg gazdászbálok. Az úgyneve-

zett „Sári-bál”–ok nyújtották az ilyen típusú 

szórakozások minden korokban fellelhető 

kísérőjét: a verekedéseket.  

 Ezzel szemben, szintén ugyan itt 

rendezték meg a város legrangosabb mulatsá-

gait, ahol a társadalmi elit szórakozott. A XIX. 

század elején tizenkét tagú szerződtetett 

zenekar muzsikált. A rendezvényekre belépő-

díjat kellett fizetni, de az idők során többször 

is szerveztek jótékony célú összejöveteleket, 

melyek bevételéből a városi szegénységet 

segítették meg.  

 A XIX. század közepén kis tornyot 

építettek a tető nyugati részére, ahová az 

1843-ban lebontott Monostor-kapu óráját 

helyezték el. Száz évvel ezelőtt az időmérő 

éles csengőhangja még jól ismert volt a város-

ban. 

 

4. Fénykép: a Városi Vigadó tornya, 

benne a Monostor–kapu órájával 
  

 A már részletesen leírt 1846-os 

mellett, 1879 márciusában ismét adott itt 

hangversenyt Liszt Ferenc. Ugyan annak az 

évnek szeptemberében lépett fel Johannes 

Brahms, valamint Joachim József. Később más 

világhírű zenészek is koncerteztek itt, úgy 

mint George Enescu, vagy Bartók Béla. 

(Folytatás a 4. oldalról) 

Böjthe Pál fődíjas tanulmányát Bubenkó Diána, az OTP debreceni ön-

kéntese olvasta fel a Benedek Elek Könyvtárban 2011. október 19-én. 

Fotók: Böjthe Pál 



Fotók: Nagyné K. M. 

Az örökségvédelmi pályázat résztvevői  

írásaikkal a TIKKK Egyesület kutatási munkáját segítették. 
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(Folytatás az 5. oldalról) 

 1897-ben a Vigadó épületében vetí-

tettek a városban először mozgóképes filmet. 

 1925-ben a hadsereg megszerezte 

25 évre a Vigadó épületét. Tiszti kaszinót 

létesítettek. A hátsó egyemeletes épületszár-

nyat 1935-37-ben lebontották. Helyére ké-

sőbb iskolát építettek. 

 1958-ban a Sétatérről ide költözött, 

és a mai napig is itt van az 1928-ban alapított 

Erdélyi Néprajzi Múzeum. 2001-ben bezárták 

az állandó kiállítást és az egész intézményt 

átszervezték, modernizálták, az épületet telje-

sen felújították. 2006 decemberétől tekinthe-

tő meg az újonnan megnyílt kiállítás, amire 

érdemes megfelelő mennyiségű időt szánni. 

Az érdeklődő kellemes környezetben szem-

lélheti az áttekinthetően rendszerezett gazdag 

anyagot.    

 Elhagyva az épületet, és visszatérve 

a Főtérre, mintegy kiegészítendő ezt a Liszt 

Ferenc nevével fémjelzett sétát, a Farkas utca 

irányába kellene induljunk, hiszen a négyből, 

az utolsó két koncertet zeneszerzőnk a Nem-

zeti Színházban adta.   

 Utunk először dél irányba vezetne, 

az Egyetem utcában, ahonnan balra - keletnek

- fordulva a Farkas utcába lépnénk. Hogy 

miért írom feltételes módban ezeket a soro-

kat? Mert a mi történetünknek ez a része ma 

már visszafordíthatatlanul a múlté, hiszen az 

első magyar kőszínház épületét 1932-ben a 

román állam lebontatta.  

 Szembenézve ennek a jóvátehetet-

len kárnak a tényével, de lelkiekben gazdagod-

ni a még meglevő értékeinkkel – javaslattal, 

minden esetre, melegen figyelmébe ajánlom 

mindenkinek ezt a sétát is Kolozsvár talán 

legpatinásabb utcájában. A számos veszteség, 

s az itt-ott felbukkanó – a többségi nemzet 

által szorgalmazott – történelemhamisítás 

ellenére, kivételes élménnyel gazdagodhat a 

Farkas utcában figyelmesen járó ember, mely-

nek hangulata mintegy megpróbál kárpótolni 

az Unió utca értékeire károsan ható reklá-

mokkal, feliratokkal agyonzsúfolt homlokzato-

kért, nagy forgalomért, zajért. (Böjthe Pál) 

 

 

A Bocskai-kripta feltárása 
Részlet Nagyné Kelemen Mónika dolgozatából 

 

 Szabó János 2002-ben került Kis-

marjára, mint helyettes lelkipásztor. A gyüle-

kezet tagjai, Kiss Mária gondnok, valamint 

Sárkány Viola történelemtanár, mint a gyüle-

kezet tiszteletbeli történésze már érkezése-

kor azzal fogadták, hogy a templom alatt talál-

ható a Bocskai család kriptája. Az egyházi 

jegyzőkönyvekben található utalások is ezt 

támasztották alá, illetve a szájhagyomány ré-

vén a falubéliek is nyíltan állították, hogy az 

öregek még a kripta bejáratát is látták. Azt 

nem tudták, hogy a templom melyik részén és 

milyen állapotban lehet a sírhely. Egy éves 

töprengés után, a templom belső felújítása 

előtt kezdett el érlelődni a szándék, hogy még 

mielőtt a padlót és padokat kicserélik, meg 

kell nézni, hogy valóban ilyen komoly törté-

nelmi emlék található-e a padlószint alatt, 

mivel a Bocskai István fejedelem által vezetett, 

a magyar történelem egyetlen győztes szabad-

ságharcának 400. évfordulóján a kismarjai 

gyülekezet is szeretett volna Bocskai Istvánról 

megemlékezni. 

 2004 áprilisában kezdődött a temp-

lomi ásatás és egészen augusztus végéig tar-

tott. Már az első napon szép eredményt értek 

el a régészek, mivel egy Árpád-kori templom-

ra találtak, melyről oklevelek is bizonyítják, 

hogy már 1277-ben állt, melynek csak a szen-

télyrésze akkora volt, mint általában egy 

templom a hasonló nagyságú településeken.  

 A 12 méter hosszúságú épület szo-

katlan, csaknem négyzet alakú hajóval épült 

mindenképpen a tatárjárás után, melyet Szűz 

Mária tiszteletére szenteltek fel. Innen ered a 

Marja név is, amit sokáig i-vel írtak. A további 

ásatások során leltek rá egy újabb 30 méteres 

szakaszra, ugyanis a templomot később – úgy 

az 1500-as évek táján – meghosszabbították, s 

harangtoronnyal látták el. Az előkerült alapok 

hasadásaiból arra lehet következtetni, hogy a 

területet természeti katasztrófák, főként föld-

rengések sújtották. A most álló templom is 

valószínűleg egy földrengésnek köszönheti, 

hogy megépült, hiszen 1770-80 körül a partiu-

mi részen nagy földmozgások pusztítottak. 

Ezért a középkori templomot tartószerkeze-

tekkel erősítették meg, s lehet, hogy ez nem 

volt elég, sőt rájuk is omolhatott az épület, s 

ezért volt szükség az új templomra. 

 Igazán konkrét támponttal a régé-

szek nem rendelkeztek a kripta hollétét illető-

en, de találtak egy hosszú, márványnak tűnő 

táblát, amelyen a testamentumból való idézet 

szerepel: ”…ekképpen minden kétség kívül 

bizonyos lévén idvességem felől, az én lelkemet 

ajánlom a én idvezítő Istenemnek kezében, teste-

met penig a földnek, közönséges anyának ha-

gyom, ahonnan vétetett, tudván, hogy por volt és 

ismét porrá kell lenni…” 

 Később kiderült, hogy ez egy tégla-

oszlop töredéke, s feltételezték, hogy lépcső 

lehet ott. Ekkor már gondolták, hogy itt len-

nie kell lejáratnak is, ami a kriptához vezet.  

Végül megtalálták a Bocskai család kriptaépü-

letét, amely a földesúri család temetkezési 

helyéül szolgált. Ide temették Bocskai István 

apai nagyszüleit, dédszüleit, ük szüleit, szép 

szüleit és még kb. négy generációt. A kriptán 

kívül a templomban számos emberi csontvá-

zat találtak, amelyek valószínűleg a családhoz 

tartozók maradványai lehetnek. A kripta szép 

állapotban maradt meg mostanra is ép falak-

kal.  

 A sírhely egyetlen helyen sérült 

meg, a feltételezések szerint az új templom 

építésekor törték át a mennyezetet, s dúlták 

fel a kripta belsejét, a csontokat, a koporsó-

kat keresve, s az ekkor bedobált föld sokat 

rontott a leletek állagán. A nedvesség miatt a 

késő gótikus–kora reneszánsz vakolat levált. 

A kripta egy részén megmaradt eredeti vako-

latból és a keresztboltozatos kivitelezésből 

egyértelműen kitűnik, hogy hozzáértő kezek 

építették a kegyúri sírként szolgáló kriptát.  

 Viselethez tartozó bőröv darabokat, 

ezüst gombot, széles lemezes díszített övcsa-

tot, rozetta alakú koporsószeget, koporsóma-

radványokat is találtak a szakemberek. 

Ez a nagyszabású 

terv kb. 30 millió 

forintjába került 

a falunak. Ezen 

belül egy illő és 

méltó emlékhe-

lyet, zarándokhe-

lyet alakítottak 

ki, hogy látogat-

hatóvá váljon a 

kripta, mindezt úgy, hogy emellett megmarad-

jon a templomi funkció is. 

 Nagy jelentősége van a kriptának 

abból a szempontból, hogy Bocskai Istvánnak 

ilyen jellegű emlékhelye Magyarország terüle-

tén nincs. 2006. szeptember 22-től háromna-

pos emlékünnepet rendezett a falu a kripta 

feltárásának, a 400 éves évfordulónak tisztele-

tére. A rendezvényen megemlékeztek a feje-

delemről, látogathatóvá vált a templom és a 

kripta a két egymás mellett 

fekvő koporsóval, amelye-

ket vastag üvegfal véd - 

számol be minderről Nagy-

né Kelemen Mónika. (TIKKK)  



Bokor Viktória képzőművészeti kiállítása 
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A debreceni sétálóövezetben tekinthette meg az arra járó, Bokor Viktória festményeit, 2011.  

szeptember 16-a és október 20-a között. A Medgyessy Gimnázium végzős tanulójának 

vitrinkiállítását Fonó Levente szervezte, a Batthyány utcai TIKKK Mini Galériában. (TIKKK) 
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 Az „Örökségünk nyomá-

ban” című nemzetközi örökségvé-

delmi pályázat (1. oldal), a TIKKK 

Egyesület KÖR megnevezésű, kul-

turális örökségvédelmi és ismeret-

terjesztő projektjének részeként 

indult 2010-ben.  

 Az idő múlásával az egyesületi 

pályázat több együttműködés vezérfona-

lává nőtte ki magát. A kooperáció felölel-

te az OTP Bank debreceni Flagship Team 

nevű önkéntes csapatával, valamint a deb-

receni Benedek Elek Könyvtárral kiala-

kult kapcsolatokat. A nemzetközi pályá-

zat előadásokkal egybekötött 2011. októ-

ber 19-i díjátadó ünnepsége – az önkén-

tesek bekapcsolódásának köszönhetően 

– a „2011 az Önkéntesség Európai Éve” 

című, Magyarország Nemzeti Programjá-

nak munkatervén alapuló rendezvényso-

rozat részévé vált – árulta el Fonó Le-

vente, a TIKKK Egyesület tudományos és 

kutatási igazgatója. 

 A 2011. december 31-én zárult 

KÖR-projekt alapító okiratában megje-

lölt feladatok végrehajtásra kerültek. A 

magas színvonalú pályázati anyagok beér-

kezésével, az örökségi elemek anyagainak 

rendszerezésével, a kutatási munkára 

ösztönző újszerű eljárás bevezetésével 

sikeresnek mondható a kulturális örök-

ségkutatás beindítása. Az egyesület el-

nöksége az önkéntesekkel való folyama-

tos, rendszeres együttműködést jelölte 

meg a hosszú távú kutatási koncepció 

jövőbeni feladataként – ismertette a tu-

dományos és kutatási igazgató. (M.K.) 
 

 A Flagship Team az 

„Önkéntesként kulturális öröksé-

günkért” projekttel és ismeretter-

jesztő előadásokkal csatlakozott a 

TIKKK Egyesület KÖR-projektjéhez 

– mondta Fonó Erzsébet, az önkén-

tes csapat tagja, akit arra kérek, 

ismertesse a team céljait és tevé-

kenységét.  
 Fonó Erzsébet elmondta: 

 „Célunk volt minél szélesebb 

körben megszólítani, a KÖR-projekt fő-

rendezvényére odavonzani a fiatalokat, 

családtagjaikat, az örökségi elemek köré 

földrajzilag csoportosuló helyi közössé-

gek képviselőit, a természeti, a kulturális, 

de különösen a szellemi örökségünk iránt 

érdeklődőket. Projektünk ezen célmeg-

határozása aktuális társadalmi szükségle-

ten nyugszik. A 2011. október 19-i ren-

dezvényen kiemelt feladatunk volt a kul-

turális és szellemi örökségünk megóvásá-

val, hagyományaink megőrzésével kap-

csolatos ismeretterjesztés, Liszt Ferenc 

születésének 200. évfordulója alkalmából. 

Ismeretterjesztő programunk könyvtári 

vetítés keretében olyan hátrányos hely-

zetű csoportoknak is segítséget nyújtott, 

amelyek helyzetüknél fogva nem juthat-

nak el az örökségi elemek színhelyére, 

azokról nem rendelkeznek vizuális él-

ménnyel. 

 A világszerte ünnepelt Liszt-év, 

annak kapcsán tartott nemzetközi napok 

és az Európai Év eseményeinek összekap-

csolása a projekttel, a társadalmi együtt-

működési formák olyan újszerű megoldá-

sát jelentette, amely egy korábbi, 

„Önkéntesként a hátrányos helyzetű 

családokért” című – sikeresen véghezvitt 

– projektünk továbbfejlesztése. Az ön-

kéntesek kulturális örökségi elemekhez 

kapcsolódó adatgyűjtéssel és vitrinkiállí-

tás szervezésével segítették a TIKKK 

Egyesületet, céljai megvalósítását. Az 

egyesület pályázatára beérkezett legjobb 

képzőművészeti alkotásokból 2011. ok-

tóber 23-a és december 31-e között a 

TIKKK Mini Galériában szerveztünk kiál-

lítást. 

 Csapatunk a hátrányos helyzetű 

egyéneket önállóan is megszólította az 

előkészítő, tervező munka során, vala-

mint a főrendezvényen tartott ismeret-

terjesztő előadásokkal. Segítséget nyúj-

tottunk azoknak a hátrányos helyzetű 

alkotóknak műveik utaztatásában, szállítá-

sában, akik postai úton vagy egyéb mó-

don nem tudták megoldani alkotásaik 

eljuttatását az egyesülethez. 

 Kiemelten fontosnak tartjuk 

mindannyian az egyén társadalmi felelős-

ségvállalását, de mi nem csak az egyéni, 

hanem csapatunk összehangolt, együtt-
működésre épülő – munkahelyünk segítő 

támogatásával megvalósuló – felelősség-

vállalásban is hiszünk. Valljuk ezt azért, 

mert ma már a vállalatok egy része – 

mint az OTP példája mutatja – jól érzé-

kelhetően felismeri, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás keretében szervezett 

vállalati önkéntes programokkal növelheti 

dolgozói elköteleződését, motivációját, 

hozzájárul személyes fejlődésükhöz, és a 

cég hosszú távú fenntarthatóságát is elő-

segíti.  

 A csapattagok társadalmi mun-

kát nem csak egyénileg, hanem szervezet 

formában is végeznek. Egyesek társadalmi 

szervezet tagjaként, mások civil szerveze-

tekkel kötött önkéntes szerződések alap-

ján tevékenykednek. A szerzett tapaszta-

latok és kapcsolatok előnyt jelentettek 

jelen projekt megvalósításában is. Projek-

tünk kiemelt hangsúlyt fektetett a csapat-

tagok érdeklődési köréből adódó ismere-

tekre, egyéni szaktudásukra, kiváló 

együttműködési készségükre. A zsűrizés-

be – önkéntes alapon – sikerült bevonni 

külhoni jeles személyiségeket, mint pél-

dául Kaprinay Éva főszerkesztőt.” 

 A visszajelzések alapján ho-

gyan értékeli a programot? 
 A Flagship Team önkéntese előadta: 

„Az örökségvédelmi előadásokon és a 

díjátadón ügyfeleink köréből is sokan 

részt vettek. Többen a vitrinkiállítás meg-

tekintése alapján fejezték ki elismerésü-

ket. A projekt értékelése azért is volt 

pozitív, mert többek között tárgykörébe 

tartozott a nevelés és oktatás, a képes-

ségfejlesztés, a hátrányos helyzetű cso-

portok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése. A projekt közvetlenül jutott 

el az érintett fiatalokhoz, családokhoz, 

helyi közösségek képviselőihez, illetve 

hátrányos helyzetűekhez, de az önkénte-

sek propaganda tevékenységén, a sajtón, 

internetes megjelenéseken keresztül köz-

vetett módon is biztosított volt a projekt 

kommunikálása nemzetközi szinten. 

 A Flagship Team és a TIKKK 

Egyesület két önálló projekttel, közösen, 

az együttműködés előnyeire építve ké-

szült fel a Liszt-év főrendezvényére, szer-

vezte meg és bonyolította azt. Utólag 

már látszik, hogy valójában egy nagysza-

bású, több szervezet bevonásával megva-

lósult sikeres, közös projektről beszélhe-

tünk. Ez minden résztvevő egyéni sikerét 

Maria Kiss riportjai 
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A Flagship Team és a TIKKK Egyesület két önálló projekttel, az 

együttműködés előnyeire építve készült fel a Liszt-év főrendezvényére. 
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Válogatás 2011 
 Válogatás 2011 

címmel a debreceni Bor-

bély Andrea, a kabai Nyilas 
Anetta, a karcagi Tóth 

Petra, a székelyudvarhelyi 

Zsíros Emőke Csilla, a 

szatmárnémeti Jenei Gréta, 
a hajdúsámsoni Nagy Vivi-

en, a gyergyószentmiklósi 

Borbély Tünde Tímea és a berety-

tyóújfalui Pálfi Anna rajzait te-

kinthette meg a látogató a TIKKK 
Mini Galériában 2011. július 1 -

szeptember 15. között.  

 A válogatás „Az én 

családom” című nemzetközi rajz-
verseny műveiből készült.  Az 

alkotásokat a TIKKK Egyesület 

elnöksége válogatta be a kiállítás-

ra. (TIKKK) 
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 Melyek voltak a 

csoport által levont ta-

pasztalatok, voltak-e ma-

radandó gyakorlati ered-

mények? 

 A Flagship Team 

hosszú távú célját realizálta 

azzal, hogy egyrészt korábbi 

projektek legjobb gyakorlatait 

átvéve projektmunka-módszer 

fejlesztést hajtott végre, más-

részt olyan újabb (de előző 

projekt jellegéhez kapcsolódó) 

témakörben végzett projektte-

vékenységet, amely  valós hazai 

és nemzetközi társadalmi szük-

ségletet elégített ki – ismertette 

Fonó Erzsébet. 

 Úgy tűnik maradandó 

eredményt jelent az önkéntes 

csapatmunkának betudható 

munkahelyi fluktuáció radikális 

csökkenése, a sikeres csapat-

építés, a kommunikációs kész-

ségek és interperszonális kap-

csolatok fejlesztése, javulása, a 

vállalati kultúra és etika fejlesz-

tése. Munkahelyünk azt érté-

kelte leginkább, hogy a cég és 

egyben az önkéntes személy 

esélyegyenlőség iránti elkötele-

zettsége kifejezésre jutott. 

Motivációs tényezőként jelent 

meg, hogy az említett projekt-

munka-fejlesztés keretében 

célul tűztük ki a számítógépes 

diavetítés készítés elsajátítását, 

segítségével előadások tartását. 

Ez a munkahelyi prezentációk 

tekintetében is kiváló felkészí-

tő tréningnek bizonyult –

összegezte tapasztalatait az ön-

kéntesek képviselője. 

 Érzékelhető-e bár-

miféle hosszú távú hatása 

a projektnek? 

 A projekt nemzetközi 

szintűvé nőtte ki magát, mert a 

TIKKK Egyesületen keresztül, 

amely az önkéntességre fogé-

kony és multiplikátor szerepet 

vállal, tartós kapcsolatok jöttek 

létre az OTP Flagship Team 

csapata és külföldi magyar kö-

zösségek között. Mindez az 

egyesület szervezeti felépítésé-

re is kihatással bírt, ugyanis a 

külkapcsolatok fejlesztésével 

külön felelőst bíztak meg. Egy-

szóval már most érzékelhetők 

az együttműködés hosszú távú 

hatásai, kihívásai, a kooperáci-

óban résztvevő mindkét félnél 
–vélekedett Fonó Erzsébet. (M.K.) 

A debreceni OTP Flagship Team önkéntesei több 

előadást tartottak az örökségvédelem témakörében. 

        Újdonsággént számoltak 

be az OTP debreceni önkén-

tesei arról, hogy 2011-ben 
három új elemmel bővült a 

magyar szellemi kulturális 

örökség, ugyanis a bólyi 
Emmausz-járás, a mendei 

pünkösdi templomdíszítés és 

a mohai tikverőzés hagyomá-
nya is bekerült a szellemi kul-

turális örökség jegyzékébe. 

A jegyzék célja az, hogy az épí-

tett és természeti örökséghez 
hasonlóan a kulturális örökség 

szóban, tudásban, készségben 

vagy szokásokban élő elemeinek 
védelmére is felhívja a figyelmet, 

megőrizve azokat az egyetemes 

emberi kultúra és a helyi közös-

ségek számára. 
A szellemi kulturális örökség 

nemzeti jegyzékébe 2011-ig 

felvett elemek – melyek az ön-
kéntesek diavetítésében is sze-

repeltek – az alábbiak: 

1. Busójárás Mohácson – masz-
kos farsangvégi télűző szokás 

(2009-ben felkerült az UNESCO

-nak Az emberiség szellemi 

kulturális örökségének reprezen-
tatív listájára is); 

2. A Népművészet Mestere díj 

kitüntetettjeinek tudása és tevé-
kenysége; 

3. A kunsági birkapörkölt karcagi 

hagyománya; 

4. Élő hagyományok Kalocsa kul-
turális terében: hímzés, viselet, 

pingálás, tánc; 

5. Mezőtúri fazekasság; 
6. A magyar solymászat; 

7. A halasi csipkevarrás élő hagyo-

mánya; 
8. Matyó örökség – a hímzés, 

viselet, folklór továbbélése; 

9. Pünkösdi templomdíszítés Men-

dén, mint tavaszköszöntő egyházi 
szokás; 

10. Tikverőzés Mohán – maszkos, 

alakoskodó, farsangi szokás; 
11. Emmausz Bólyban, mint hús-

véthétfői népszokás. 
           (TIKKK) 
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http://utazas.sk/cimke/kultura/
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 December 22-én nyílt 

meg László Ákos, Csokonai-díjas 

grafikusművész kiállítása a gyu-

lai vár borozójában. A Szerelme-

im…házak, lovak, asszonyok cí-

met viselő tárlatot 2012. január 8-

ig tekintheti meg a látogató. 

  
 A grafikusművész kiállítá-

sával a várborozó galériája is meg-

nyitotta kapuit a nagyközönség 

előtt. 

 A kiállítását dr. Párducz 

László, a Pándy Kálmán Megyei 

Kórház Szülészeti és Nőgyógyásza-

ti Osztályának osztályvezető főor-

vosa, a művész jó barátja nyitotta 

meg. A kiállítás anyaga úgy jutott 

el Gyulára, hogy amikor bemutat-

ták a Debreceni Orvostudományi 

Egyetemen, dr. Párducz László 

osztályvezető főorvos is megtekin-

tette, és kérte, hogy a fürdővárosba 

is kerüljenek bemutatásra a művek 

- mesélte a művész. 

 Osztályvezető főorvos 

beszédében felidézte azt a „másfél 

órányi sokkhatást”, amit a grafikus 

műveivel való első találkozás jelen-

tett számára másfél évvel ezelőtt 

Debrecenben. Értékelésében kifej-

tette, hogy László Ákos művészete 

abból a szellemvilágból fakad, ahol 

a megérzési képességek elvezetnek 

az élet igazi titkaihoz. A képekben 

rejlő kulcsok által olyan dimenzió-

kat hozhatunk felszínre, amelyek a 

lényünkben vannak, és ahogy a 

képzeletek egymásra, egymásba 

helyeződnek, úgy jönnek elő a ké-

pekbe illesztett idézetek, szöve-

gek, amelyek meghatározzák a 

grafikai munkák alaphangulatát 

– mondta dr. Párducz László.  

Az értékelésből megtudhattuk, 

hogy a művész alkotásai a XX. 

sz. végének karizmatikus üze-

netei - megrendültségről, fájda-

lomról, reményről, szenvedés-

ről, hiányérzetről tudósítanak. 

 László Ákos Ady-

idézetekkel lepte meg a közön-

séget, illetve köszönte meg a 

lehetőséget a szervezőknek. A 

kiállítást Kepenyes Pál zenei 

kísérete mellett tekinthette meg 

a közönség. (TIKKK)  

Fotók: internet, magánarchívum 


