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Csakdicsérnilehetamúzeumvezetőségét
ennek a kiállításnak a megvalósításáért,
végignézve ugyanis a tárlat anyagát, rá-
döbbenünk, hogymicsoda kincseket rej-
tegettekeddigazintéz-
ményfalai,némelyeket
ezekközülelőszörtár-
tákanyilvánosságelé,
köszönhetően a múze-
um laboratóriumában
zajló felújításimunká-
latoknak, így megcso-
dálható például egy
Iványi-Grünwald-mű,
amelyet a képkerettel 
együtt sikerült restau-
rálni.
Bár a tárlat a nagy-

bányai művészte-
lep egyik alapítójára,
Hollósy Simonra hi-
vatott emlékezni, halálának 100. évfor-
dulóján, a kiállítás anyagában tulajdon-
képpencsakegy,amúzeumtulajdonában
lévőHollósy-festményszerepel.Azintéz-
ményszándékaiszerint továbbiHollósy-
alkotásokkal szerettékvolnakiegészíteni
a tárlatot, ez azonban nem valósulhatott
meg. Ennek részleteiről Lucian Nastasă
Kovács beszélt a megnyitón. – Kalan-
dos történet, nem részletezném a kiállí-
tásmegvalósításánaktechnikairészét,de
annyitelkellmondanom,hogymanapság

Köllő Katalin
Kincsek a művészeti múzeum falai között

A Kolozsvári Magyar Napok részeként tervezték megnyitni a kiállítást, de úgy 
döntöttek, előrehozzák a megnyitót, így összesen négy hét áll a közönség rendelkezé-
sére, hogy megtekintse a Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep című kiállítást 
a kolozsvári Művészeti Múzeumban. Mindezt Lucian Nastasă Kovács, az intézmény 
igazgatója mondta el a szerda délutáni tárlatmegnyitón a Bánffy-palotában.

nehéz ügynek számít Hollósy-műveket
elhozni egy romániai múzeumba, neve-
zetesenide,aBánffy-palotába.Ennekna-
gyon „egyszerű” okai vannak: a festmé-

nyekbiztosításátugyanmegtudtukvolna
oldaniönerőből,néhányezereurótáldoz-
tunkvolnaerre,aszállításviszont,úgytű-
nikmárbonyolultabbügy.Mivelcsupán
két-háromcégfoglalkozik–Romániátés
Magyarországotisbeleértve–műalkotás-
ok szállításával, ezért sajnos egyfajta mo-
nopóliumalakultki.Nemtartomnormá-
lisnak,hogy„csupán”3500eurótkellfi-
zetni a művek egy hónapi biztosítására,
miközben a szállításért több mint 9 ez-
ret–magyaráztaazigazgató,hozzáfűzve:

Iakob Attila, a tárlat kurátora – balról), és Lucian Nastasă Kovács 
múzeumigazgató a megnyitón. Fotó forrása: Művészeti Múzeum
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eztaköltségetmárnemtudtabevállalnia
múzeum.
A Hollósy-festmény mellett a tár-

lat Thorma János, Réti István, Iványi-
Grünwald Béla, Ferenczy Károly, Ács Fe-
renc, Bene József, Börtsök Sámuel, Jándi 
Dávid, Koszta József, Krizsán János, 
Mikola András, Nagy Oszkár, Szolnay 
Sándor, Ziffer Sándor, Pascu Eugen, 
Dimitrie Cabadaief, Arthur Garguromin 
Veronaműveibőlállössze.
Amúzeumigazgatóköszönetetmondott

amunkatársainak,közöttükIakob Attilá-
nak, a tárlat kurátorának, ugyanis, mint
mondta,többhónapnyimunkaállmögöt-
tük.Akiállításhozkatalógusiskészül,en-
nek bemutatására augusztus 18-án kerül
soramúzeumban.
IakobAttilaelmondta:atárlatötleteez-

előttkétévvelmerültfel,és2017-tőlkezd-
tek el konkrétan dolgozni rajta. – Saj-
nos nem úgy sikerült,mint ahogyan ere-
detileg terveztük, az igazgató úr által is

említett okokmiatt, úgyhogy pillanatnyi-
lagakiállítás inkábbanagybányai festő-
iskolatörténelmiáttekintése.Atárlatanya-
ga gyakorlatilag kronológiai szempontból
számbavesziazelső,második,illetvehar-
madikgenerációsműveket, 1896-tól egé-
szen 1935-ig. Látható néhány nagyon ér-
dekesmű,desajnosnemtudtunkmindent
kiállítaniabból,amiamúzeumtulajdoná-
banvan,ugyaniselégrosszállapotbanvan
jónéhány festmény, reméljük, hogy a to-
vábbiakbanazokfelújításáraissorttudunk
keríteni–magyaráztaakurátor.Hozzáfűz-
te:augusztus18-ánmutatjákbeakiállítás
katalógusát Szakács Imre szentendrei fes-
tőművész jelenlétében, akinek Hommage 
à Hollósy Simoncímmel látható néhány 
munkájaamostanitárlatelőterében.
AHollósy Simon és a nagybányai mű-

vésztelep című kiállítás szeptember má-
sodikáig látogatható a Bánffy-palotában,
szerdátólvasárnapig,10és17óraközött.
Forrás:  Szabadság, 2018. augusztus 10. 

  

ABékény-patak völgyemár időszámítá-
sunkelőttalkalmassátetteavidéketale-
telepedésre.Legalábbis ezt bizonyítja az
1911-benazún.Csiszéralatttalált10da-
rab rézcsákány, melyRoska Márton vé-
leménye szerint az i. e. első évezredből
származik.A jeles régészkapcsolatot lá-
tottagyergyószentmiklósibronzkorilelet
és az akkor már kiaknázott balánbányai
rézlelőhelyekközött.Az1938-beliezüst-
kincslelet Székely Zoltán régész szerint
egy Gyergyószentmiklós területén lakó
gót főemberé lehetett, aki a hunok előli

Dr. Garda Dezső
Képek Gyergyószentmiklós történetéből

menekülésalkalmávalrejtetteelitt…
Aszékelyekközépkoribetelepülésének

legendáit először Losteiner foglalta ösz-
sze, nyomtatott formában azonban csak
Kölönte Bélaközölte.Aszékelyletelepe-
déskezdeteitKölönteBélaésLászló An-
tal az1241.évitatárbetörésselhozzaösz-
szefüggésbe. Ezzel szemben Tarisznyás 
MártonaXII—XIII.századratesziame-
dencebenépesítését.Agyergyóiakrólelő-
ször1285-bentörténikoklevelesemlítés,
mígGyergyószentmiklósaz1332.évipá-
paitizedjegyzékbenszerepelelőször.


