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(Kivonat)
A dolgozat a korabeli sajtó alapján re-
konstruálja az egyik legismertebb 1848-
as emlékmû, az agyagfalvi felállításának
elõtörténetét. 1898-ban, az 1848-as szé-
kely nemzetgyûlés ötvenéves évforduló-
jakor merült fel elõször egy emlékmû
gondolata. A helyi sajtó részletesen tájé-
koztatott az elképzelések alakulásáról. Az
elsõ konkrét tervet csak 1913-ban dolgoz-
ták ki, de a szobrász, HARGITA Nándor
halála miatt az sem valósult meg, majd az
elsõ világháború hosszú idõre levette na-
pirendrõl az emlékmû kérdését – végül
1975-ben született meg.

*
GYERKES Mihály, a székelyudvarhelyi

népmûvelõ 1895 és 1898 között Agyagfalván te-
vékenykedik. Egy önéletrajzszerû írásában említi
meg, anélkül, hogy az elsõbbség jogát magának
követelné, hogy az agyagfalvi réten rendezett ha-
zafias ünnepélyen az agyagfalvi rét történelmi
nevezetességeit ismertetõ beszéde végén kezde-
ményezte „a  székelyek Rákos mezejének emlék-
oszloppal való megjelölését, mely kezdeménye-
zés már közeledik is a [meg]valósulás fele.” Más
forrás szerint a kezdeményezés SOLYMOSSY
Endre székelyudvarhelyi református kollégiumi
tanár nevéhez fûzõdik.1 Tény, hogy 1898-ban a
kolozsvári ereklyemúzeum megünnepelte az
agyagfalvi gyûlés ötvenedik évfordulóját. Ezen
ünnepség során merült fel konkrétan egy emlék-
mû felállításának gondolata a réten. Különbö-
zõ elképzelések láttak napvilágot a részletekkel
kapcsolatosan. Így az Udvarhelyi Hiradó októ-
beri, 43. számában érdekes elképzelésrõl olvas-

hatunk. E szerint az emlékmû megvalósításához
„a Székelyföld minden egyes fiának gyakorlatilag
módot és alkalmat kell nyújtani. E célból egy 10 m
magas dombot kellene földbõl és kövekbõl emel-
ni azon a helyen, ahol az elnöki emelvény ezelõtt
50 évvel állott. E domb oldalába már-ványtáblákat
kellene illeszteni, mely a lefolyt szé-kely
nemzetgyülések idejét és tényét magyarázná. A 10
m magas dombra kétoldalt márványlépcsõk
vezetnének fel, székelyföldi márványból. A domb
tetején tömör vasból egy nyitott gloriett állíttatnék,
mely ezentúl is ünnepélyes alkalmakkor a
szónokok emelvényéül szolgálna. A domb alján
õrzõház és abban vendégkönyv az idegenbõl jövõ
látógatók számára nyomtatványok, melyek a lá-
tógatóknak a székelyek hõsi tetteit magyarázzák.
A nagy kerületû 10 m magas domb föld és kõ-
anyagát a székely vármegyék különbözõ csatahe-
lyeirõl vett földbõl és kövekbõl, a székely nép
több év során hordaná oda. Az odaszállított föld
szállítója, annak megjelõlésével, ahonnan a föld
hozatott egy kimutatásba veendõ és minden szé-
kelynek minden szállított szekérért egy csinosan
nyomandó elismervény volna adandó. Illy módon
versenyeznének a székelyek az emlék megterem-
tésében s néhány év alatt megszületnék az el-
pusztíthatatlan emlék „az agyagfalvi domb.”2 Két
hónappal késõbben arról értesülhetett az ol-vasó,
hogy az emlékoszlop nagybizottsága de-cember
21-én megtartotta szervezkedõ gyûlését
Székelyudvarhelyen, amikor KIS Károly agyag-
falvi lelkész felvázolta az oszlop érdekében
megindított addigi mozgalmat. A nagybizottság
elnökévé azt a SÁNDOR Mózest, – akkori tan-
felügyelõt –  választották, aki 1848-ban gyermek-
fejjel vett részt az agyagfalvi gyûlésen. A szé-kely
megyék fõispánjai tiszteletbeli elnökök lettek, míg
a végrehajtó bizottság elnöke a már említett
SOLYMOSSY Endre lett.3

Az udvarhelyi sajtóban 1899 márciusá-
ban jelenik meg BENEDEK Elek felhívása ada-
kozásra „a székely nép Rákos mezejére … — a
végtelen rónasághoz képest egy kis szögelet, de
nekünk székelyeknek egy egész ország” — ter-
vezett emlékmû érdekében. Emlék az agyagfalvi
réten címû buzdításában a hazafias kötelesség-
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érzésre, a hazafias kegyeletre hivatkozik, mond-
ván „az õsök emlékének ápolása, kegyeletes
tisztelete több a kötelességnél – nemzeti erény s
jövendõjének sírját ássa az a nép, melynek
szívébõl az erény kihalt… Múltnak és
jövendõnek egyaránt szól az agyagfalvi emlék.
Hadd álljon és hirdesse a székely nép dicsõségét
a múltban, nagy nemzeti elhivatását a
jövendõben. Örökkön örökké!”4 BENEDEK azt
írta: „Az agyagfalvi emlék állítására alakult
bizottság erõs hittel hi-szi, hogy elsõ sorban maga
a székelység siet le-róni hazafias kegyelet adóját,
de meghallja s meghallgatja a nagy nemzet
közönsége is kérõ szavunkat.” Mindenkire számí-
tottak: „…erre a czélra a legszegényebbnek is
lesz egy fillérje”, de számítottak a székelyföldi
pénzintézetek „nemes versenyére” és minden
székelyföldi újságra, „amely képes megtalálni az
utat olvasói szívé-hez”. A felhívás után egy héttel
a gyûjtõíveket is szétküldték mellékletben az
Udvarhelyi Hiradó olvasóinak Székelyföld és
Erdély különbözõ ré-szeibe. A lap szerkesztõsége
rendszeresen nyilvánosan nyugtázta több éven át
a név és összeg említésével az adakozás tényét. A
felhívás, mely különbözõ formákban és alka-
lmakkor többször megjelent felszólította az
egyesületeket, iskolá-kat, hogy „tetszés szerinti
díj szedésével járuljanak az agyagfalvi réten felál-
lítandó Székely-emlék alapjához, hogy ezzel is
mintegy dokumentálják azt a ragaszkodást, mel-
lyel a dicsõ õsök-höz vagyunk”.5

Hogy magának az agyagfalvi gyûlésnek
határozatait ismertté tegyék és hangulatot kelt-
senek, az Udvarhelyi Hiradó szerkesztõsége úgy
vélte, hogy hazafias dolgot cselekszik, ha a jegy-
zõkönyv szövegét egész terjedelmében, húsvéti
számukban olvasói rendelkezésére bocsátja.

FÜLEI-SZÁNTÓ Lajos költõ, késõbbi
budapesti publicista az ügy elõmozdítása érde-
kében javaslattal állt elõ: „A nép legközelebbi és
legjobb barátja a pap és a tanító. Az õk buzgó
vezetése, lelkesítõ munkássága könnyen biztosít-
ja a sikert. Rendezzenek községeikben népünne-
pélyeket, mulatságokat, tavaszi és nyári kirándu-
lásokat, melyeknek részvételi díját fordítsák a
Székely-emlék javára. A hatóságok, nevezetesen

a szolgabírók, a jegyzõk, kik a közélet, a közérdek
annyi szálát tartják kezükben tegyenek indít-
ványt, hogy a községek lakóinak nevét krajcáros
díj mellett emlékívekre írják és ezeknek egy
példányát a létesítendõ emlék talapzatába, másik
példányát pedig az erdélyi ereklyemúzeumban
vagy az udvarhely megyei levéltárba helyezzék
el.”6 Lassan gyûlhetett a pénz, mert ugyancsak õ
az, aki négy hónapra rá már-már sürgetve írja:
„nem elég valami jót, szépet kitalálni, hanem azt
meg is kell csinálni. Meg kell teremtenünk, mert a
szent cél és annak megvalósítására lelkesedéssel,
önbizalommal válaszoltunk.” Bizakodva a széke-
ly nép buzgóságában, a hazafias munkát erény
számba vevõ felfogásában, újból felszólított: „Ne
engedjük tehát a Székely-emlék ügyét vesztegetni,
szívós kitartással törjünk elõre eb-ben a dologban
is. Az egyetértõ munka még a porszemekbõl is
fényes templomot építhet.”7

Ezután BECSEK Aladár, a laptulajdonos
szól a közönséghez, újságja hasábjain újból meg-
ismételve a felhívást: „Mit tagadjuk, csappant 
az a nemzeti erõs érzés, amely önállóságunknak
negyvennyolcban létesített sáncaiból maradt
örökül e nép számára. Atomizálódtunk, szétszó-
ródtunk, külön-külön érdeket kergetõ egyénekké,
vagy legföljebb osztályokká. Van zászlónk,
kinek fehér, kinek zöld, kinek vörös, de a három
színt együtt fölemelni s egységes nemzeti célok
egysé-ges jelvényéül mindannyian fennen lobog-
tatni vajmi ritkán vagyunk képesek.”8 1900
októberében viszont arról számol be a sajtó, hogy
az emlékbizottság által megindított gyûjtési
akció következtében már 3157 korona gyûlt
össze, ami azonban „…még meglehetõsen távol
van attól, hogy abból méltó emléket lehetne állí-
tani a székely nép eme prytaneumába, politikai
imaházába”.9 Egy hónapra rá a felállítandó
emlékmû helyét is kijelölték. Ott szerették volna
felállítani, ahol annak idején a szószék kapott
helyet. „A hely pontos megállapítása végett a …
nagy bizottság tagjai közül néhányan a helyszínre
lerándultak, ahol elõzetes értesítés alapján a
környék öreg emberei, papjai, tanítói is megjelen-
tek… 20–30 kor-, és szemtanú meghallgatása után
az országút jobb oldalán, attól 90 és a Fancsika
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pataktól 110 ölnyire – HEGYI Sándor10 tulaj-
donát képezõ földbirtokon – állapították meg…”
A felmérésrõl jegyzõkönyvet vettek fel, amelyet
a jelenlevõk aláírásukkal hitelesítettek.11 1901
februárjában, a márciusi ünnepségeket elõkészí-
tendõ, új felhívásra kerül sor az Udvarhelyi Hir-
adó-ban: „az ünnepély hatása alatt építsünk ol-
tárokat, szívünkben az egyiket, az agyagfalvi ré-
ten – a székelység templomában a másikat!”12

1902 tavaszán is viszont csak 4364 korona ösz-
szegrõl tudtak beszámolni az újságban.13 Ugyan-
ebben az évben fellelkesülve az 1897-ben
meghirdetett „királyszobrok” rendeleten, amely
nemzeti mûemlékek kivitelezését támogatta vol-
na, az agyagfalvi bizottság is az uralkodóhoz fo-
lyamodott: „a végrehajtó bizottság felbuzdulva Õ
felségének a magyar nemzet mûemlékeinek sza-
porítására tett adományán, most egy szép fel-
hívásban segélyért a királyhoz fordul. A kérés
közelebbrõl lesz felküldve – írta a sajtó –, s an-
nak eredményéhez a bizottság szép reményeket
fûz.”14 1903 februárja közepén az emlékoszlop
bizottság kissé keserû hangon a következõket je-
lentette meg: „Keressük föl s járjuk be néha a
hazafias lelkesedés tüzének fénye mellett a dicsõ
õseink nagy tetteirõl regélõ jeltelen tereket is — 
s ha a sötétség  és szomorú pusztaság van ott
gyújtsunk világot, hogy annak fénye mellett meg
ne botoljanak unokáink sõt olvassák világánál a
múltból, hogy okulhassanak a jövendõre. Mert a
néma kõemlékek beszélni is tudnak”.15

A rét sokáig puszta maradt és az akkori
tervbõl végül is nem lett semmi. A korábbi gyûj-
tés megfeneklett. Igaz, hogy „rövid pár év alatt
mintegy nyolcezer korona gyûlt össze a székely-
ség filléreibõl, amelyhez maga a koronás király
is ezer koronát ajánlott fel magánpénztárából”. A
kamatokkal együtt is csak tízezer koronát ki-tevõ
összeg csekélynek bizonyult egy monumentális
és figurális emlékmû létesítésére. Az Ud-varhe-
lyi Hiradó 1913. március 16-i számából
tudhatjuk meg, hogy a már 1899-tól dédelgetett
gondolat és társadalmi akció, csak ekkor érett
meg a megvalósulásra. Ugyanis „egy szabad, a
szabadságra érett nép emlékét megõrizendõ és

hirdetõ”, Agyagfalván felállítandó 1848-as emlék-
mû megtervezésére és kivitelezésére a hí-res isko-
laigazgatót és egyben tehetséges szob-
rászmûvészt, HARGITA Nándort kérték fel, aki a
szerény keretek között is vállalta ezt. A terv elsõ
felülbírálója ZALAGyörgy volt az újság szerint. A
végleges döntést végül is a székely származású,
Budapesten élõ és dolgozó ISTÓK Jánosra bízták.
Az újságban leírják magát az emlékmûvet is: „A
tervezett 10 m magas em-lékoszlop egyszerû,
széles, nagyarányú architektonikus formákból épül
fel, egy alól menedékesen összehúzódó és négy
sarokdísszel ellátott alépítménnyel, Udvarhely
vármegye faragott, plaszti-kus címerével, és két
nagy márványlap felirati táblával. Ezen alépít-
ményen nyugszik egy hatalmas négyszögû és élére
állított corpus oszlopszék, melyen a négy szomszé-
dos vármegye (Csík, Marostorda, Tordaaranyos és
Háromszék) címe-rei vannak kifaragva...  A hatal-
mas oszlopszékbõl négy egymás mellé illesztett és
fölfele törekvõ és egy testté forrott oszlopköteg
látható, a székely testvériség, egyenlõség és össze-
tartás kifejezõi. Folytatásul az oszlopnak, mag-
yaros ornamenti-kával ellátott, faragott oszlopfejek
vannak és a tulajdonképpeni befejezõ részét az
emlékoszlopnak a kiterjesztett szárnyú, mintegy az
oszlopnak védelmezõje és csõrében 1848-beli kar-
dot tartó Turul madár képezi...” A leírt emlékmû
be-illeszkedett a kor általános stílusirányzatába,
kö-vetve a monumentális emlékmûvek akkori ter-
vezési gyakorlatát. Talán többet tudunk meg, ha
újraközöljük ISTÓK János bírálatát, amelyet az
Udvarhelyi Hiradó tulajdonosának küldött:

„Kedves  barátom!

Az agyagfalvi törvényhozás történelmi emlé-
kének  megörökítésére szánt mûemlék-tervezetekre vá-
laszom a következõ:

Amint már kezdetben még néhai
SOLYMOSSY  Endrénk elõtt is nyilatkoztam és
több más Budapesten élõ székely embernek elbeszél-
tem s ezen kívül a fõvá-rosi lapokban erre a tervre
vonatkozóan megjelent czik-kekben is kifejezésre
juttattam a meggyõzõdésemet: ezt az igen nagy
jelentõségû fajtörténelmi eseményünket, tudni illik
az agyagfalvi törvényhozás nagyszerû tényét, egy
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egyszerû emlékoszlop felállításával nem tartom
méltóan kifejezésre, illetõleg örök emlékezetbe tartá-
sára alkalmas megoldásnak !

A véleményem már kezdetben az volt, hogy
ezt az agyagfalvi alkotmány védelmi eseményünket
helyes volna az Attila világtörténelmi jelentõségû
emlé-kezetével egyetemben megoldani egy mûvészi
munká-ban, amely örök emlékezetet állítana a
székelység scytha-hun származásának  hagyományával
is. Ez a  két gondolat, egy szobrászmûvészi munkában
monumentálisan  kifejezve, egyszerre fölemelné a
székelység régi történelmi jó hírnevének emlékezetét a
székelység õsi alkotmányos érzületének és törvény-
hozási képessé-gének  emlékezetével.

Amennyiben ettõl a magasabb kongeniálisabb
tervtõl a bizottság végképen elfordulna, egy nagyobb
szabású emlék felállításának biztosítása iránt a gyûj-tést,
a pénzadományok gyûjtését tovább nem akarná folytat-
ni, úgy hát állítsák fel azt az emlékoszlopot, melynek ter-
vét nekem megküldötted. A beküldött terv-rajzon
módosítást én nem teszek, mert HARGITA mun-káját
illetõleg magam változtatásokat tenni nem  akarok.

Véleményemet azonban röviden összefoglal-
va a következõkben adom: Az emlékmû egészében
monumentális és elég díszes is, de tekintve a méretét,
mely 10 méterben van megállapítva, bizony nagyon, de
nagyon kicsinek tartom arra a szabadtérre, melyre ter-
vezve van, s így bár magában monumentális az emlék-
mû, de azon a helyen egészen el fog veszni kis
méreténél fogva. Az emlékoszlop alépítménye, ha
egyszerûbb lenne, az emlékmû monumentálitása
fokozódnék; jelen formá-jában kissé túl sok részre
tagolódik, a sok ferde vonal sem elõnyös, értve az
alépítmény fokozatos összehú-zódását, melynek
folytán a sok ferde sík keletkezik. Az összehúzódó és
négy sarok dísszel ellátott alépítményen elhelyezett
négyszögû és élére áIlított corpus, oszlopszék, melyen
a négy szomszéd vármegye (Csík, Maros-torda,
Tordaaranyos és Háromszék) czímerei lesznek kifaragva,
ezen oszlopszéket, valamint az oszlopköteget úgy gondo-
lom nem kellene élére, illetve diagonálisan állítani, hanem
párhuzamos vonalban az alépítmény peremének vonalá-
val. Az is igaz, hogy így az emlékmû oszlopkötegének
mellsõ része veszítene valamit hatásá-ból, de viszont
nyernének a sarok nézetek. Az elsõ rész pedig azért
veszítene, mert ezen elhelyezéssel az oszlop nem tagolód-
nék három részre, hanem csak kettõre; szerkezetileg azon-
ban helyesebb. Az egész emlékmû, mint már említettem,
oly kis méretû, hogyha a bizottság a csekély összeg miatt
ezen méretben óhajtja felállítani, akkor az oszlopköteget
el kell ejteni s helyette az egy-szerûbb, kerek oszlopot kell
alkalmazni, hisz ennek metszetben való átmérete sem
több a végleges nagy-ságban, mint 50 czm.

A czímerek elhelyezése szintén nyugtalanná
teszik a corpust, illetve az oszlopszéket. A  corpus
mellsõ részérõl el kellene hagyni a czímereket s
helyüket felirattal pótolni.

A turulmadarat nagyobb arányban kell az osz-
lopra elhelyezni, mert tekintetbe véve a magasságot,
igen kicsinek hatna a tervezett méretben. A turulmadár
mûbronzból, vagyis erõs rezesített horgonyból való el-
készítése helyett a vörösrézbõl való domborítását aján-
lom, ha bronzból nem lenne lehetséges. Ezt nemcsak
azért ajánlhatom, mert sokkal tartósabb, hanem azért is,
mert a horgany öntvényt legkevesebb minden három
évben festeni kellene s tekintve, hogy ezen munkához
állvány szükséges, melynek felállítása minden egyes
esetben egy pár száz koronába kerülne, ezen összeg
pedig egy pár év alatt  többet tenne ki, mintha a turul-
madarat rézbõl verették volna ki, vagy bronzból ké-
szítették volna el. Ha a horganyt nem gondozzák oly-
formán, amint azt kell, t. i. ha ólompírral (mínium) nem
mázolják be, s ezt ismételten nem festik be a megfelelõ
színre,  akkor 15–20 év alatt elpusztul teljesen. A turul
belsejében erõs vasszerkezetet kell alkalmazni s a vasat
pedig míniummal jól bevonni. A dévai trachyt kõ ke-
mény és fagyálló, nagyon alkalmas az emlékmûhöz va-
ló felhasználásra.

Ez lenne véleményem a tervezetre nézve,
amelyet ha HARGITA megszívlel módosításait
érvényesít-heti az emlékmû elõnyére.

Egyebekben pedig mondhatom, hogy
HARGI-TA is nagy lelkesedéssel csünghet az emlék-
mû megvalósításán, mert nemcsak hogy munkája nem
lesz ho-norálva, hanem nagy áldozatot is hoz a mûnek
10.000 koronáért való elkészítésével.

Az agyagfalvi törvényhozás történelmi emlé-
kének megörökítésére szánt emlékmû tervezettel esz-
meileg már én is foglalkoztam régebb idõ óta s legú-
jabban tervezetet is készítettem, melynek a leírását az
ide mellékelt újság czikkbõl légy szíves elolvasni,
melybõl ismételten látni fogod, hogy az emlékmûvet
illetõleg gondolatom  min épül fel. Nem akarok is-
métlésbe bocsátkozni, de mint láthatod én egy nagy-
szabású emlékmûvel óhajtanám tradiczionálisan meg-
örökíttetni az agyagfalvi törvényhozás elékét. Azt a
lelkesedést, mellyeI székely véreink az agyagfalvi
réten a nemzet oltárán áldoztak szeretném, ha az az
emlékmûvel belekapcsolódnék az élõk szívébe s nemes
lángra hevítené az utódokat a hazaszeretetben
nemzetünk erõsbödésére és a haladás munkájában.

Budapest, 1913. április 16.
Szívélyesen üdvözöl régi barátod
ISTÓK János.
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A HARGITA által tervezett emlékmû
felállítása – melynek az ISTÓK által sugallt mó-
dosításáról egyelõre nincs tudomásunk – követ-
kezõ év õszén lett volna esedékes. Az állami kõ- és
agyagipari szakiskola oktatómesterei és a kõfara-
gó szakosztály diákjai meg is kezdték a dévai tra-
chytból tervezett emlékmû alsó részének munká-
latait.16 Sajnos HARGITA Nándor, aki 1900-ban
két ORBÁN Balázs-szobor tervet is bemutatott,
akárcsak azt, ezt sem láthatta felállítva. Míg az elsõ
megvalósulása anyagiak miatt, ez utóbbi az alkotó
korai halála miatt maradt el. A szakiskola vállalta
ugyan, hogy mindezek ellenére kivitelezi a mun-
kát, viszont közbejött az elsõ világháború, amely
meghiúsított minden korábbi tervet.

A kutatásainkat nem tartjuk lezártnak,
ugyanis reménykedünk, hogy a budapesti szé-
kely mûvész által jelzett újságcikk, és a hozzá
küldött HARGITA féle emlékmû-tervrajz még
elõ-kerülhet.
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(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért-
ve az idézeteket, kötetszerkesztési szempontok
indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

DDaattee pprriivviinndd iissttoorriiaa 
pprriimmuulluuii mmoonnuummeenntt 
ddee llaa LLuuttiiþþaa ((jj.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Lucrarea reconstituie pe baza presei con-
temporane antecedentele ridicãrii monumentului
de la Lutiþa, unul dintre cele mai cunoscute din-
tre monumentele legate de revoluþia de la 1848.
Ideea unui astfel de monument s-a nãscut se pare
în 1898, cu ocazia jubileului. Presa localã a ur-
mãrit cu atenþie evoluþia ideii, a încercat sã ºi
contribuie la realizarea acesteia prin mobilizarea
oamenilor, însã primul plan concret s-a elaborat
abia în 1913. Artistul decedând, monumentul nu
s-a construit nici atunci, iar rãzboiul mondial a
pus la o parte problema pentru vreme îndelungatã
– pânã la urmã abia în 1975 s-a ridicat un monu-
ment la Lutiþa.

DDaattaa ttoo tthhee SSttoorryy ooff 
tthhee MMoonnuummeenntt ooff 11884488 
ffrroomm AAggyyaaggffaallvvaa 
((LLuuttiiþþaa,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The paper tries to reconstruct the story of
the monument on the basis of data from the
newspapers of those times. The thought of erect-
ing a monument first occurred on the occasion of
the 50 years’ anniversary of the Székely national
meeting in 1898. The newspapers of the time
made every information public. The first con-
crete plan was worked out only in 1913, then
because of the death of the sculptor, the project
was postponed. The difficult times of the two
World Wars seemed to have put a final end to the
project, and it was finally accomplished in 1975.
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1. ábra Az agyagfalvi székely nemzetgyûlés emlékmûve (KULCSÁR Béla, HUNYADI László 
és KISS Levente alkotása, 1975). A nemes székely nemzet lényegében az agyagfalvi 
határozatokkal mond le, önszántából, rendi szabadságairól. A határozatok értelmében 
már a székely közösség egésze tagolódik be a megszületõ magyar polgári nemzetbe

(A sepsiszentgyörgyi CHARTA Kiadó 1999. évi naptára, KISGYÖRGY Tamás és NAGY Sándor fotómontázsa)


