
BESZÉLGETÉS BENKÖ SAMUVAL

Kós Károly önéletrajzi írásai majd 10 év várakozás után 
jelentek meg tavaly karácsonykor a Kriterion kiadónál. (A 
könyvet Budapesten tervezték és nyomtatták, néhány- 
ezer példánya itthoni forgalomba került.J A többféle 
írásból és azok többféle változatából nagy türelemmel, 
szeretettel és szakértelemmel Benkő Samu rendezte 
sajtó alá a kötetet. A már nyomdában volt kéziratot az 
1983-as szélsőséges Kós ellenes támadás idején vették 
le a kiadási listáról, egy forradalom és egy kis további 
türelem kellett ahhoz, hogy mégis napvilágot lásson. A 
könyv elsősorban az építészek számára tartalmaz 
néhány, eddig ismeretlen és rendkivüli érdekességgel 
btró részletet Kós pályájának első szakaszából.

Szívesen választanánk a könyvből utánkőzlésre egy- 
egy epizódot: a Malonyai házzal való találkozást, a 
beszélgetést Schulek Frigyessel, Pogány Móric vagy 
Maróti Géza jellemzését, de őszintén reméljük, hogy a 
kötet egésze ju t el valamennyi olvasónkhoz.

Szerencsére sikerűit az Erdélyi Múzeum c. újraindított 
folyóirat bemutatására az éppen Budapestre érkezett 
Benkó Samuval beszélni a kötetről és az Erdélyi Múzeum 
Egyesületről. Ennek a beszélgetésnek a közlésével 
köszöntjük az életrajzot és szerkesztőjét.

Gerle János: Kezdjük a beszélgetést magával a könyvvel. 
Benkó Samu: Azt már megírtam a „Beszélgetések Kós 
Károllyal" bevezetőjeként, hogy miképpen kerültem 
személyes kapcsolatba Kós Károllyal, hogyan láttam őt 
először Kolozsváron, mint középiskolás diák, hogyan 
ismerkedtem meg vele, mint Móricz-kollégista Mátyás 
király szülőházában, miképpen fogadott barátságába és 
tisztelt meg azzal, hogy hajlandó volt velem többször is 
az élet alapvető kérdéseiről, az ö életéről, az erdélyi 
sorsról, az erdélyi közéletről, az erdélyi irodalomról, az 
erdélyi művészet alakulásáról, az erdélyi földművelés 
gondjairól elbeszélgetni. Temetésén én voltam az egyik 
búcsúztatója, és megtiszteltetésnek vettem, amikor fia, 
Kós András szobrászművész, a hagyaték átnézése után 
engem kért meg, hogy az Önéletrajzi vonatkozású töredé
kekből egy kötetet állítsak össze. Meg kell mondanom 
neked, hogy nagy örömmel végeztem a munkát. Kemény 
munka volt, hiszen — ahogy elmondom az utószóban, — 
mindenféle fogalmazványokból, különböző stádiumba 
eljutott kéziratokból, olykor puszta ceruzafogalmazvá
nyokból, másutt tintával letisztázott, szép, kódex-szerű 
lapokból vagy már gépiratokból kellett véglegesíteni a 
szöveget.
Ügy volt, hogy' ez a kötet megjelenik Kós Károly születé
sének 100. évfordulójára. Erre azonban nem került sor, 
mert a hatalom közbeszólt. Följelentették Kós Károlyt, 
hogy ő egyike a román nemzet és Románia nagy ellensé
geinek. A feljelentés kezdeményezője egy Raul Sorban 
nevű román műtörténész volt, akit itt, Magyarországon 
többen is támogattak és akit maga Kós Károly is segített 
abban, hogy 1940-ben a visszaállított kolozsvári magyar 
egyetemen a művészettörténeti tanszéken Felvinczi 
Takács Zoltán mellett tiszteletbeli tanársegéd legyen. 
Viszont amikor ő is be akart lépni a Barabás Miklós 
céhbe, azt mondta neki, hogy: „csináljátok meg ti is a 
magatok román egyesületét, művészi céhét, és abban 
dolgozzatok!" Ez a feljelentés akkor eljutott a bukaresti 
„Deuxiéme Bureau' ba /így nevezték Ceausescu felesé
gének, Elena Ceau§escunak hivatalát, mely mindenféle

ideológiai kérdésben a legmagasabb fórum volt/, ahol 
úgy döntöttek, hogy Kós Károlynak még a nevét sem 
szabad leírni, ki kell radírozni mindenünnen; a könyvtá
rakból összeszedték a könyveit, kivonták a forgalomból 
a kereskedelemben még megtalálható példányokat, 
bezúzták a tankönyveket, melyekben a neve szerepelt és 
így tovább. Ezt nincs értelme tovább részletezni. Amíg 
tartott a rendszer, addig ez a kézirat halálra volt ítélve. 
(Sőt el is tűnt az eredetije. Szerencsére megmaradt a 
másodpéldányom.) És aztán tavaly a Kriterion és a 
Szépirodalmi Kiadó közös vállalkozásában megjelenhe
tett. Hála Istennek, a közönség örömmel fogadta. Kará
csonykor az erdélyi karácsonyfák alatt sok helyen ez volt 
az ajándék, és nekem, meg kell mondanom, ennél 
nagyobb örömöm nem is lehetett volna. Különben én 
nem olvastam semmilyen sajtóvisszhangot: nem tudom 
hogy egyáltalán valaki valahol elvakkantott volna egy 
mondatot is, hogy ez a könyv megjelent, dehát nem 
mindig a kritikusok verik a habot, sokszor az olvasók 
döntik el, hogy' melyik könyv tetszik nekik, és melyik 
nem. Ez a piac, és hál’ Istennek ez a könyv a piacon, úgy 
látszik, nem vizságzott rosszul.
Ugyanakkor, amikor ennek a kéziratnak a rendezésébe 
fogtam, láttam, hogy még lenne egy nagy filológiai 
kötelesség: a Kolozsvári testvérekről szóló regény elég 
tetemes anyagának elrendezése és annak megállapítása, 
hogy' mi készült el belőle, melyek azok a fejezetek, 
amelyek nyilvánosság elé kerülhetnek. Egy ambiciózus 
filosz számára nagyon szép munka lenne, hogy ezt a 
torzóban maradt müvet a ké.t Kolozsvári testvérről, a 
híres Szent György-szobor alkotóiról szóló regényt 
megvizsgálja és beszámoljon róla. Én erre már nem 
vállalkozom, mert egyéb sürgető munkákat kell elvégez
nem.
Az önéletrajz sokmindent helyez olyan megvilágításba, 
amire azért eddig nem figyelt fel a Kós Károly-irodalom. 
Nagyon pontosan válaszol arra a kérdésre, hogy neki 
személy szerint és a körülötte kialakult baráti körnek mi 
volt a szerepe abban az építőművészeti újításban, amely 
az első világháború előtti időben Magyarországon 
kibontakozott. Frappáns választ kapunk arra a kérdésre 
is, hogy Kós Károly világnézeti alapozása mennyire 
építészeti fogantalású, mennyire térélményből származik 
maga az egész un. transzszilvanizmus is. Ö Erdélyt mint 
középiskolás diák a maga természeti valóságában 
kirándulásokon veszi birtokba, elsősorban azoknak a 
kollégiumi bentlakó barátainak a segítségével, akik öt 
ehiszik kalotaszegi falvakba és a Kolozsvár-környéki 
hegyekbe, a Gyulai Havasokba, az Erdélyi Középhegység
be és így tovább, utána pedig építésztársaival — elsősor
ban a rendkívül nagy tehetségű Zrumeczkyvel — együtt 
járják be Erdély különböző tájait szekérrel, lóval: rajzol 
gatnak, és tényleg az élmény szintjén veszik birtokba 
Erdély építészeti emlékeit, és e birtokbavétel rendjén 
nem tesznek különbséget abban, hogy ezek az építészeti 
emlékek magyarok, szászok vagy románok alkotásai, 
hanem éppen arra figyelnek, hogy milyen sajátos megol
dásokat találnak ebben az interetnikus térségben, 
melyet magyarul Erdélynek, latinul Transsylvania-nak, 
németül Siebenbürgen-nek, románul Ardeal-nak nevez
nek. Ez aztán valóban meghatározó élménye lesz Kos
nak. Szépirodalmi és közéleti munkásságát egy kis 
újsággal, a „Kalotaszeg"-gél kezdi el — erről is beszámol 
ez a könyvecske. Itt már kilép az építőművész szűk 
szakmai vonzásköréből, itt már szervez, ír, itt már 
szövetségre lép más tollforgatókkal, írókkal, közéleti 
emberekkel, és egyáltalán: organizátora kíván lenni 
ennek a kis tájegységnek, amelyet — mint most megtud
juk — szinte véletlenül választ működése teréül, hiszen 
néhány nappal az előtt, hogy végül is Sztánán telket 
vásárol, még azon töpreng, hogy esetleg Zebegényben
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építené meg a maga kis azilumát, közel Budapesthez, 
ahol elég sok megrendelése volt, és ahol elkezdődött 
építőmüvészi tevékenysége. Nem részletezném azt, hogy 
ez a munka milyen frappánsan tisztázza Kosnak és a 
hozzá hasonló fiatal építészeknek a Lechner-féle Indítta
táshoz való viszonyát, ez eléggé ismert, annak ellenére, 
hogy a különbözö kézikönyvek és lexikonok tele vannak 
olyan mondatokkal, hogy, például, .Kos Károly építésze
te leágazása a lechneri törekvéseknek". Ö pontosan 
megfogalmazza azt, hogy Lechnert kiváló, nagy, sőt 
zseniális építőművésznek tartja, aki viszont a modem 
magyar építőművészet! stílus megteremtése érdekében 
tulajdonképpen zsákutcába vezette a művészetet azzal, 
hogy a magyar építészeti múltból csak az omamentális 
hozadékot kívánta és tudta fölhasználni, és nem azokat 
az építőművészetre elsősorban jellemző strukturális 
sajátosságokat, amelyeket Kös a kalotaszegi és a szé
kelyföldi népi építészetben fedezett fel.
Gerle János: A  mai — Erdély számára talán a néhány 
évvel ezelőttinél is válságosabb — helyzetben újra kell-e 
fogalmaznunk, hogy miben tekintjük életművét példa 
képnek?
Benkó Samu: Én továbbra is példaképnek tekintem. Kös 
Károly nem volt prédikáló természet. A  hűségről ő nem 
szép szavakat mondott és nem retorikusán kicifrázott 
szövegeket testált ránk, hanem egy élet példáját. Ez a 
példa, ez maradandó érvényű, és nem hiszem, hogy azok 
a fiatalok, akik ma szinte berzenkednek attól, hogy a 
maguk életét túlságosan közszolgálati perspektívába 
állítsák be, és hát eléggé gyakran hallott megfogalmazás 
szerint ma nem szolgálni, hanem élni akarnak, és a 
maguk individuumának a kibontakoztatását tekintik a 
legfontosabb egyéni és nemzedéki feladatnak, ne tanul
hatnának belőle. A  mi fiataljaink is megelégedhetnének 
azzal, ha oly módon bontakoztathatják ki az individuu
mukban rejlő értékeket, ahogy Kós Károly kibontakoztat
ta, elsősorban fantasztikus szorgalmával és konokságá- 
val, csak azzal, hogy beszámolása szerint — milyen 
kínkeservesen tanult meg rajzolni, de megtanult! Ezzel 
egyrészt a mesterséghez tartozó technének jutott a 
birtokába, másrészt egyike lett azoknak, akik az építé
szeti tervrajzból egy sajátos, új grafikai műfajt teremtet
tek. Szinte önállósították és művészi rangra emelték az 
építészeti tervrajzot. Akik úgy ki tudják fejleszteni 
individuumukat, ahogy ö kifejlesztette építészete mellett 
az epikájában — az Országépítőben vagy a Vaíjú nemzet
ségben —. és ráadásul még abban, ahogy falusi életfor
mára adta a fejét — azok nem félthetik egyéniségüket a 
kollektivista torzulástól. Mikor megkérdeztem, hogy 
miért vállalt földművelő életformát, akkor tiltakozott, 
hogy ő világéletében értelmiségi volt — és a földdel való 
kapcsolatban akart ugyancsak értelmiségiként egy olyan 
erdélyi magatartásformát kimunkálni, amellyel bizonyí
totta, hogy egy rossz hegyoldalban is termőre lehet fogni 
a köves kalotaszegi földet. Az erdélyi mezőgazdasággal 
foglalkozók nagy többsége, tahát a parasztság életébe 
úgy kívánt beavatkozni, hogy maga fogta meg az eke 
szarvát, meg kaszált /ami ma divatba jött: a városi 
emberek is hétvégén kimennek a kertjükbe vagy a 
hétvégi tanyájukra/, kiment Sztánára, és tehenet tartott, 
lovat tartott, kutyát tartott, és gyermekei fölnevelésének 
az alapját, a mindennapi kenyerüket is azzal teremtette 
elő, amit a gazdaságában megtermelt. Különben rendkí
vül kemény munkára fogta a gyerekeit is. ha megkérde
zed Kós Andrást például, elmondja, hogy mit dolgozott 
ő az istállóban, mennyit járt kaszálni, Balázsból, a 
nagyobbik fiából Kós Károly, egyenesen agrár szakem
bert nevelt, és ő lett annak a híres bábonyi mintagazda
ságnak a vezetője, amelyet a kisebbségi életben épp azért 
szerveztek, hogy ott népfőiskolái módszerrel megtanítsák 
okszerű gazdálkodásra a felnövő új erdélyi magyar

parasztgazdákat. Nagyon sok aktuális tanulni való van 
mindebben, és szerintem az individualizmusnak ennél 
nemesebb kibontakozási lehetősége nincs is. Tudniillik 
nem igaz az. hogy az. aki a közjó szolgálatába szegődik, 
az óhatatlanul szolgasorsra jut. Nemes célok szolgálatá
ban is el lehet tölteni egy életet, felemelt fővel, egyenes 
derékkal, szolgalelkűség nélkül.
Gerle János: Kérlek, hogy folytassuk a mai feladatoddal 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület megújításával kapcsolato
san.
Benkó Samu: Hát akkor személyileg is összekapcsolhat
juk, t.i. az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori vezetői: 
Bánfíy Miklós alelnök. Kelemen Lajos, a levéltárak 
főigazgatója, Szabó T. Attila, az „Erdélyi Múzeum" c. 
folyóirat főszerkesztője — Kós Károly legjobb emberei 
közé tartoztak. Bábonyban is például az oda kimenő 
főiskolai hallgatóknak Szabó T. Attila volt a vezetője, ő 
dolgozta ki azt a faluszociológiai módszert, amellyel az 
ott földműves- és földmunkát is végző egyetemi hallgatók 
és teológusok a falu népességi és gazdasági állapotának 
fölmérésével, a népnyelv kutatásával, az egészségügyi 
helyzet megvizsgálásával és igy tovább, tulajdonképpen 
az első ilyen erdélyi faluszociográfiai vizsgálatra vállal
koztak, annak megfelelőjeként, ahogy például Magyar- 
országon Szabó Zoltánnak a „Tardi helyzef -e készült. 
Tehát nagyon jó személyi kapcsolat volt Kós Károly és az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület között. És az Erdélyi Mü- 
zeum-Egyesület mai vezetői is példát és serkentő tá
maszt találnak a Kós Károly-i magatartásban. Mi azt 
szeretnök, hogy munkánk eredményeképp a fiataloknak 
az erdélyi magyarság anyagi és szellemi javainak olyan 
leltárát adjuk át, amelynek a birtokbavétele talán már 
nem lesz meg a mi időnkben, mert nagyon nehéz és 
hosszadalmas folyamatnak ígérkezik, de amelyről 
lemondani nem lehet, amit vissza keli szerezni, meg kell 
őrizni, lett légyenek azok dűlőnevek, vagy lett légyenek 
azok olyan muzeális értékeink, amelyek az államosítás 
során a magyarság kezéből kikerültek és román állami 
vagyonná váltak, mégpedig oly módon, hogy még kezelé
sükből is kirekesztették a magyarságot. Másrészt nagyon 
szeretnénk, hogy a fiatal tudósnemzedék munkába 
állításával kutatóintézményi keretet teremtsünk az 
erdélyi népművészet-kutatásnak, demográfiai vizsgálódá
soknak. a szövetkezeti problémakörnek, az erdélyi 
múltra vonatkozó történeti forrás-kutatásnak, irodalom- 
történetnek, az emlékeink összegyűjtésének, konzerválá
sának, megőrzésének.
Szóval nagyon komplex ez a feladat, hiszen az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Erdélyben már megalakulása idején 
is olyan feladatokat vállalt magára, amelyeket Budapes
ten az Országos Levéltár, a Nemzeti Múzeum és a 
Tudományos Akadémia — ez a három nagy nemzeti 
intézmény — külön-külön és együtt vállalt, tehát a 
muzeális, az akadémiai és a kutatási feladatoknak ma 
egyedüli — de semmiképpen nem kizárólagosságra 
törekvő letéteményese lehetne. Azt hiszem, hogy akik 
ismertük még azokat a rendkívül nagy egyéniségeket, 
akikről már részben szóltam — Kós Károly, Kelemen 
Lajos, Szabó T. Attila, Venczel József —, ezeknek a 
férfiaknak a felénk sugárzó és ma is élő energiája olyan 
példa lehet, amely bennünket nemcsak kötelez, hanem 
egyenesen ösztönöz, és emlékük olyan erkölcsi imperatí
vuszt jelent számunkra, hogy amíg erővel bíijuk, addig 
vállalnunk kell a nevükkel szimbolizált ügyet.
Gerle János: Kérlek, mondj kicsit többet az Egyesület 
történetéről.
BenfcöSamu; Hát. kérlek széfjén, azt tudod, hogy amióta 
van erdélyi fejedelemség —János Zsigmond óta —, azóta 
van erdélyi művelődéspolitika, hiszen már azokban az 
időkben fölmerült egy egyetemnek a szervezése, az 
értelmiség képzésének szükségessége; egyrészt hogy
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papokkal láthassák el az egyházat, másrészt hogy állami 
tisztviselőkkel, jogászokkal, kancellistákkal láthassák el 
az állami adminisztrációt. Ezért született Báthorinak, az 
erdélyi fejedelemnek és a lengyel királynak egyetemalapí 
tási terve, de ezért volt szükség Bethlen Gábor kollégiu
mára is, amely Gyulafehárvárott létesült, majd aztán 
Enyedre telepítette át Apali fejedelem. A meg-megüjulő 
akadémiai törekvéseknél a hangsúly hol azon volt, hogy 
felsőoktatási intézmény szülessen, hol azon, hogy 
tudományszervező, tehát tudományos akadémiai köz
pontot hozzanak létre. Apáczai Csere Jánosnak. Bőd 
Péternek, Batthyányi Ignácnak a kezdeményezése után 
az első ilyen társasági eredménye az erdélyi m a g y a r  

művelődésnek az Aranka-féle Erdélyi Magyar Nyelvmíve 
lő Társaság (1791), amely el is kezdte a maga munkássá
gát, publikációs tevékenysége is volt; ezt újítja fel 
Dőbrentei Gábor, amikor családi nevelőként 1814-ben 
Kolozsváron felelősséget érző fourak támogatásával 
kiadja az első erdélyi tudományos (és szépirodalmi) 
folyóiratot, az „Erdélyi Múzeum"-ot; ez négy évfolyamot 
ért meg, 1814-től 1818-ig. Magának a múzeumnak, egy 
erdélyi nemzeti múzeum föláliitásának a gondolata a 
reformkori nagy nemzedéket foglalkoztatta. Bölöni- 
Farkas Sándorék, akik Nyugat-Európában megismerked
tek a Francia Akadémiának, az Angol Királyi Társaság
nak a tudományi serkentő funkciójával, szorgalmazták 
Erdélyben egy ilyen intézmény létrehozását. 1842-ben 
kezdeményezte az erdélyi országgyűlés egy erdélyi 
nemzeti múzeum megalapítását, és ehhez ajánlotta fel 
gyűjteményét a történetíró Kemény József és unokatest
vére, a természettudományokkal is szívesen foglalkozó 
Kemény Sámuel. Az uralkodói jóváhagyás ekkor elma
radt, de a már felajánlott nagy történelmi forrásgyűjte
mény, ásványgyűjtemény, numizmatikai gyűjtemény lett 
a vagyoni alapja az 1859-ben Mikő Imrétől alapított 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Mikő Imre egy kolozsvári 
villával és az azt körülvevő 10 holdas kerttel járult hozzá 
az Egyesület vagyonához. Ez a terület az egyetemi 
könyvtártól kezdve a domboldalon húzódik, ma a 
klinikák vannak itt, ez volt a Mikó-kert, és ott volt a 
közepén a Mikó-villa, most még megvan alatta a Mikó- 
szobor. Az Egyesület megalakulása mozgósította a 
Mikóhoz közel álló tudós erdélyi férfiakat, Brassai 
Sámuelt, Jakab Eleket, Gyulai Pált, Kriza Jánost: 
meghívták Nagykőrösről Arany János tanártársát. Szabó 
Károlyt könyvtárosnak, aki Kolozsváron kezdi el a régi 
magyar könyvek számbavételét és készíti el azt a gyönyö
rű nagy kiadványt, ami ma is fontos kézikönyve minden, 
régi magyar könyvvel foglalkozó kutatónak. A  könyvtár 
és a levéltár fejlesztése különleges szívügye volt az 
Egyesület vezetőinek minden időben. Ennek köszönhe
tően a legnagyobb magánlevéltárakat gyűjtő központi 
levéltára jött létre a Duna-táji térségnek, ide kerültek a 
különböző családi levéltárak, kisebb közületek, egyesüle
tek ide adták be a leveles anyagokat. Létrejött a történel
mi tár, a régiségtár, az ásványtár, az állat tár. a néprajzi 
gyűjtemény, a képtár, az egyiptomi gyűjtemény; óriási 
vagyon volt ez, amely aztán 1950-ben átkerült román 
állami tulajdonba, valójában kikerült az erdélyi magyar
ság kezéből. Egyébként ez történt a református egyházi 
gondozásban őrzÖttTeleki-könyvtárral is Marosvásárhe
lyen és a katolikus egyház tulajdonában volt Batthyány- 
kőnyvtárral Gyulafehérvárott. Azáltal, hogy államosítot
ták, nemcsak egyházi tulajdonból vagy' egyesületi tulaj
donból került állami tulajdonba, hanem meg is szűnt 
ezeknek a gyűjteményeknek az önálló magyar nemzeti 
karaktere.
Gerle János: Most milyen lehetőségek vannak ennek a 
leltárnak az elkészítésére és mi a kilátás arra, hogy a 
jelenlegi vagyonátrendeződés keretében ez a kincs újra 
az eredeti helyére kerüljön?

Benkó Samu: Az, hogy mi volt a vagyona az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek, a többi egyesületnek és az 
egyháznak, jól körülhatárolható, t.i. nagyon tisztességes 
adminisztráció folyt valahány intézménynél. Megvannak 
a telekkönyvek, a leltárak, az évkönyvek, tehát az 
irodalomból és a levéltárakból rekonstruálható az eredeti 
helyzet.Hasonlóképpen megvannak azok a jegyzőköny
vek, amelyekkel az Erdélyi Múzeum-Egyesület az 1872 
ben alapított kolozsvári egyetemnek bérbeadta gyűjtemé
nyeit. Mert hangsúlyoznom kell, hogy az akkori Magyar- 
ország második egyetemének azért lett Kolozsvár az 
otthona, mert éppen az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
gyűjteményei, másrészt a köréje csoportosuló tudósgár
da első helyre helyezte Kolozsvárt a városok ama versen
gésében, hogy hol legyen az új egyetem. Egy időn tűi már 
nem is volt vitás, hogy nem Pozsony, nem Debrecen, 
Szeged, Pécs, hanem Kolozsvár az a hely, ahol a Páz
mány Péter alapította pesti tudományegyetem után a 
második magyar egyetemet is megszervezik, és ennek 
éppen ez volt az alapja, hogy itt mind tudományos 
felszerelés, mind személyi állomány tekintetében olyan 
tőke van, amire támaszkodni lehet. Sajnos ekkor annak 
az ígéretnek a fejében, hogy' majd fölépül a múzeumnak 
egy' központi épülete, az Egyesület a Mikó-kertet átadta 
az egyetemnek, ahol a hegyoldalon megépítették a nagy 
kolozsvári klinikai komplexumot. Ennek elrendezése 
különben teljesen megegyezik a budai János Kórházzal, 
még az alagcsö-rendszere is hasonló. János kórházi 
betegként sétálgatva ámulva fedeztem fel, hogy ez a két 
létesítmény tulajdonképpen azonos koncepció szerint 
készült. Egyforma, az akkori kórházépítési koncepciónak 
megfelelő pavilonrendszer, igen jól megépített épületek
kel.
Azután a román egyetem azzal, hogy' birtokba vette 
1919-ben a korábbi Ferenc József Tudományegyetemet. 
végül is a múzeumi gyű jtem ényeknek is a birtokába 
jutott, és bár időről-időre tárgyalások folytak az egyesü
leti vezetőség és a román hatóságok között, megegyezés 
nem jött létre. Az 1940-es években tisztázódott a jogi 
helyzet, olyképpen, hogy az Egyesület és gyűjteményei 
megfelelő összegeket kaptak, a magyar kormány például 
a 40-es években évi több mint százezer aranypengőt 
fizetett az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűj t e m é n yei ne k 
használatáért, amellyel azokat fel lehetett frissíteni, ki 
lehetett egészíteni, korszerű konzerválási módszereket 
lehetett bevezetni, kiadványokat és közleményeket 
lehetett kiadni. 1940-ben Teleki Pál kezdeményezésére 
létrejött az Erdélyi Tudományos Intézet. Egészséges 
munkamegosztás alakult ki az egyetem, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület és aTudomány’os Intézet között mind 
a tudősutánpótlás, mind a kutatás és a muzeális 
gyűjtés területén. Nagy művek jelentek meg, az Intézet 
reprezentatív kiadványa volt például Balogh Jolán JKz 
erdélyi reneszánsz" cimü munkája, a magyar tudomány 
egyik remekműve. Ugyanígy a Múzeum-Egyesület 
támogatta azt a gyönyörű kutatási pászmát, amit Bíró 
József, a művészettörténész vállalt fel. Budapesten Bírót 
a nyilasok már meggyilkolták, amikor Kolozsváron még 
utalványozták számára a Múzeum-Egyesület támogatá
sát. Ilyen címen szerepelt a témája: J\ guberniumi 
Erdély művészete”. Bíró Józsefről nagyon sok szépet 
hallottam Kelemen Lajostól, aki nagy pártfogója volt. 
Gerle János: Milyen lehetőség van ma az egyesületi 
vagyon visszaszerzésére és tevékenységének kibontakoz
tatására?
Benkő Samu: Itt két dologról van szó: Romániában 
egyrészt eddigelég kevés történ t a pártállami ság lebontá
sára. Mi azt hittük például, hogy7 a görög-katolikus 
egyház visszaállításával és rehabilitásával elkezdődik egy 
olyan folyamat, amelynek következményeképpen az 
egyházak is, és a különböző testületek, szövetkezetek.
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hangsúlyoznám, hogy régi szövetkezetek, régi tudomá
nyos és közéleti társaságok is visszakapják azokat az 
anyagi javakat, amelyeket eloroztak tőlük. Pillanatnyilag 
az a helyzet, hogy nem adták vissza a görög-katolikus 
egyház templomait, iskoláit, és épületeit sem. Mit 
váljunk mi, magyarok, amikor azt a román nemzeti 
Intézményt, amely megszülte a „Nagy Románia”, neveze
tesen a dáko-román kontiunitás elméletét /mert ennek 
eredeti kidolgozásában elsősorban a Bécset és Rómát 
járt görög-katolikus teológusok jártak az élen/, nem érte 
még az a méltányos jóvátétel, hogy visszaadják az elvett 
javait. Ugye, a sztálinista politika pontosan azért állt 
rajtuk bosszút, mert ők szervezetileg Rómához tartoztak. 
Amikor még ez a jóvátétel sem kezdődött el, hogy az így 
sérelmet szenvedett románokat rehabilitálják, akkor még 
nagyon messze van az, hogy sorra kerüljünk mi is. De 
ez, szerintem, csak idő kérdése, amennyiben előbb- 
utóbb leépítődik ez a nacionalista-paternialista állam- 
rendszer. De egyelőre görcsösen ragaszkodnak ahhoz, 
amit így megszereztek. Hát egy hajdani polgári román 
politikusnak nem jutott volna eszébe, hogy ilyen magyar 
nemzeti javakat vonjanak be román tulajdonba... Hát 
mit mondtak volna a memorandum-per szerzői vagy 
Maniuék, és Vaidéák, ha mondjuk a nagyváradi görög
katolikus püspökség vagy a bácsfalvi román érsekség 
könyveit elveszi a magyar állam? Ez abszurdum. Én 
minderre mindig azt a példát említem, hogy a mai napig 
is, ha az unitárius püspök lapozgatni akaija a vallásala
pító Dávid Ferenc kéziratait, akkor el kell mennie a 
Román Akadémia kolozsvári fiókja elnökéhez és enge
délyt kell kérnie, hogy a tőle elvett Dávid Ferenc-kézira- 
tokat ő, mint ennek az egyháznak a legfőbb szolgája, 
lapozgathassa. Ez az abszurdumok világába illik, de 
sajnos az abszurdumokat a mi nemzedékünknek 
megadatott megélni.
Gerle János: Ebben a „hivatalosan" abszurd helyzetben 
azonban az emberek együttműködése ehhez az abszurdi
táshoz képest egy valóságos kapcsolatrendszert hozhat 
létre... Múködik-e ilyesmi?
Benkó Samu: Persze! És nyilvánvaló, hogy itt előbb- 
utóbb okos kompromisszumoknak kell születniük. 
Nyilván senki nem gondol arra. hogy most már szét kell 
szedni a meglévő gyűjteményeket. Ezeknek először is 
jogilag el kell ismerni a tulajdonosát. Mondjuk a Farkas 
ucában lévő akadémiai könyvtár esetében — ahová 
odavitték a református kollégium könyvtárát, az unitá
rius kollégium könyvtárát, a piarista liceum könyvtárát, 
a ferencesek könyvtárát, a balázsfalvi érsekség könyvtá
rát, a szatmári püspökség könyvtárát és így tovább — 
először is elismerik, hogy igenis, ezek az ebben az 
épületben itt lévő anyagok ezeknek és ezeknek a hagyo
mányos intézeteknek a tulajdonai. Ezeket nem kell 
szétszedni, most nagyon jól vannak, hála Istennek, ezek 
megmaradtak—együtt lehet ezt kezelni. Csak együtt kell 
gondoskodni ennek a kezelőszemélyzetéről, ennek a 
kezelőszemélyzetnek az utánpótlásáról, hogy ebben a 
kezelőszemélyzetben — mert a gyűjteménynek mondjuk 
a 70%-a magyar nyelvű könyv — ennek megfelelően 
legalább 20-30% magyarul tudó kezelő is legyen.
A politika a kompromisszumoknak az útja. Szóval mi 
még nem jutottunk el odáig, hogy ezekről a kérdésekről, 
hogy úgy mondjam, egyáltalán kompromisszumokat 
köthessünk. Tudniillik mind az egyetem, mind általában 
a szellemi élet területén a román értelmiségiek részéről
— most nem akarok általánosítani — van egy verseny
helyzettől való félelem. Tehát még a klasszikus grozai 
időben is úgy volt, hogy ha mondjuk egy üzemben a 
legrátermettebb mérnök történetesen magyar volt, az 
lehetett aligazgató, de az igazgató az már eo ipso a 
román kellett hogy legyen. Ezzel a szemlélettel nem lehet 
nagyon messze beutazni Európába, de hogy mi mikor

érkezünk be Európába, azt én nem tudom. Egyelőre ez 
az „Európa"-jelzö is egy kicsit olyan, mint az első világ
háború utáni „wilsoni gondolat”; naivitás gyors változást, 
csodát várni tőle. Az, hogy merre fórul Európa, az 
elsősorban gazdasági kérdés, és a marxizmusból azért 
annyit tanulhattunk, hogy a társadalom életében 
meghatározó szerepe van a gazdaságnak, márpedig a 
gazdasági életei integráció nélkül elképzelni nem lehet. 
A nekidühödött új-nacionalizmus Európa-szerte az 
értékelőállítás mechanizmusából következő kényszerítő 
hatásokra azért mégiscsak el fog csitulni valamikor. 
Gerle János: Milyen mértékig szükséges önállónak 
lenniük az erdélyi tudományos szervezeteknek, túl azon, 
hogy a létező országhatár miatt ennek természetesen van 
jogi indoka, milyen mértékig kell ezeknek összekap
csolódniuk hasonló magyarországi intézményekkel? 
Benkó Samu: Az egész európai átalakulás egyik alapvető 
feltétele az. hogy a testületiség meghatározó elvként 
érvényesülhet. Ez azt jelenti, hogy -  nevezzük munici- 
pialitásnak, nevezzük általában autonómiának — az a 
szövetkezet, az az egyesület, amelyik létrejön, vagy 
mondjuk hamvaiból föltámad, az tényleg önigazgató, a 
maga ügyeit intéző testület legyen. Most, sajnos, a 
leszegényedettség állapotában vagyunk, amikor például 
az erdélyi magyarság kezéből nemcsak a műkincseit, 
hanem a termelőeszközeit, a földjét, a bankjait, a 
szövetkezeteit, a gyárait is kivették. Mert hogy volt ez a 
kisebbségi időben, a két világháború között? Egy magyar 
bankár azt mondta: kérem, közcélra adok ennyi és ennyi 
pénzt -  ma nincs ilyen. Tudod te, hogy mennyire 
szegény ma az erdélyi magyarság? Nekünk most 1200 
tagunk van, de sokuknak komoly nehézséget okoz az 
500 lej tagdíj kifizetése. Minekünk nyugdíjas tanárok 
írtak levelet, hogy nagyon szeretik azt, amit csinálunk, 
de nem tudják ezt az 500 lejt kifizetni. Na most. mi 
vállalkozók nem vagyunk, egy tudományos egyesület 
amióta világ a világ, mecenatúra nélkül nem létezik, 
mint ahogy a modern szépirodalom is pártfogóra szorul. 
A  „Nyugat" soha nem létezett volna, ha Hatvany báró a 
cukorgyár jövedelméből akár személyesen Ady Endré
nek, akár a szerkesztőségnek nem adja le az obulusokat, 
de ugyanígy volt ez a különböző tudományos kiadványok 
esetében is. Az „Erdélyi Múzeum”-nak a folyóiratnak 
például a létezését tette lehetővé a két világháború között 
Was Ottília /ö különben Kemény Zsigmondnak volt a 
nagy szerelme, s aztán nem is ment férjhez/ azzal, hogy 
a kolozsvári főtéri házát végrendeletileg az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületre hagyományozta. Anyagi bázisra 
feltétlenül szükség van ma is, és én nagyon örvendek, 
hogy létrehozták éppen itt, Budapesten a Gróf Mikó Imre 
Alapítványt (az Alapítvány csekkszámlaszáma: 227- 
02384). Kérjük, hogy a nyugatra szakadt erdélyiek és a 
magyarországiak, akik az erdélyi szellemi életet készek 
támogatni, ide juttassák el adományaikat. Támogatásuk 
anyagi háttere lesz kutatómunkánknak, lehetővé teszi, 
hogy kiadványokkal jelentkezhessünk és egyáltalán azt, 
hogy szerény keretek között, az erdélyi magyarság és 
általában a Dunát áj javát szolgáló tudományos tevé
kenységet folytassunk. (Az Erdélyi Múzeum új folyama 
megindult már, az első szám bemutatójára március 2-án 
került sor Püski Sándor könyvesboltjában, ahol a 
folyóirat megvásárolható.)

Budapest, 1992. február 17.
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