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gíttethették a lábukhoz csomagolandó kö-
vet, téglát, amivel a fűtetlen postakocsiban 
elkerülhették a megfagyást. Szükség esetén 
akár meg is hálhattak a postaállomás foga-
dójában, hiszen 1822-ig a postakocsiknak 
nem volt lámpása, így jószerivel csak nap-
pal közlekedhettek.

Az egyes vonalak által érintett települé-
sekről, a járatok indulásáról, az utazás idő-
tartamáról és díjáról a mai menetrendekhez 
hasonló vastag Kursbuch-ok tájékoztatták 
az érdekelteket. Bécs és Pozsony között 
1752. szeptember 18-tól hetente egyszer 
Bécs és Buda között is megindult a rend-
szeres közlekedés, hetente egyszer: Bécs-
ből hétfőnként reggel 8-kor indult, és győ-
ri éjszakázás után érkezett meg a célállo-
másra, míg Budáról vasárnap indult és ked-
den ért Bécsbe. Az útiköltség 2 aranyforint 
volt. Az 1770-es évektől kéthetente indult 
kocsi a Temesi Bánságba. Pozsonyból ha-
vonta egyszer ekkor már Nagyszeben is el-
érhető volt, de csak nyáron, kedvező idő-
járásban, és az út 8 napig tartott. A menet-
rendszerinti delizsánsz járatok megjelenése 
előtt a személyszállítás ún. extrapostán tör-
ténhetett, (dupla áron!), amikor postalova-
kat béreltek a saját, vagy a postamester fo-
gata elé. Ilyenkor egy postalegény hajtotta 
a fogatot és kezelte a postakürtöt.

Jegyzetek
1 Az „erzsébetvárosi” jelzővel az erdélyi ör-
mény Lukács család minden leszármazottját il-
letem, függetlenül attól, hogy magát erzsébetvá-
rosinak (netán „erzsébetvári”-nak), vizmainak 
vagy gyulafehérvárinak nevezték, azon az ala-
pon, hogy közös őstől származtak és történetük-
nek ugyan értékes, de nem egyetlen eleme az 
a nemesítés, amiben Miklós és Jakab, valamint 
utódaik részesültek.
2 Lásd: Gyarmati Béla: „Az erzsébetvárosi Lu-
kácsok – tőzsérekből birtokos nemesek”! (Erdé-

lyi Örmény Gyökerek 2013. november, 26. o.)
3 Még Széchenyi Ferenc grófnál is forradalmi-
nak számított, hogy birtokán kőzúzalékkal „csi-
nált utat” építtetett! Fia, Széchenyi István pedig 
1830-ban a „Hitel”-ben így ír az országban ak-
kor uralkodó útviszonyokról: „Az ország sok tá-
jéka zsíros, fekete vagy ragadó agyag földeken 
ásatik 5–6 ölre egymástól két mély árok, s az 
áldott termékeny föld árkok közé domboltatik 
fel, száz meg száz szekér, ezer meg ezer em-
ber mozog, s a ráfordított fizikai erő iszonyú. 
Ki kisdedkorától fogva ilyen manipulációkhoz 
nem szokott, azt gondolná, hogy a lakosok va-
lamely igen nehéz fogamzású plánta alá készí-
tik el a helyet, s bámulva értené, hogy a mun-
kások képzeletük szerint országutat készítenek, 
mely minden tréfán kívül hazánkban sok helyen 
búza alá alkalmasabb lenne, mint utazók és tár-
szekerek számára.”
4 Az interneten kapható „Thurn und Taxis” pos-
tahálózat-építő társasjáték ismertetője így indít: 
„1490-ben járunk, itt az ideje, hogy a német tar-
tományokat ellássuk postakocsi-állomásokkal. 
Építs ki postakocsi-útvonalakat, majd építsd 
meg az útvonalnak megfelelő állomásokat!”
5 A magyarországi postajáratok monopóliu-
mával 1743-ig a Paar család rendelkezett, akik 
ezen jócskán meggazdagodtak és privilégiumu-
kat az Udvar visszavásárolta, kárpótlásul még 
birodalmi nemességet is kaptak.
6 A váratlan rajtaütés lehetetlenné tételére a pos-
tautak mentén még a növényzetet is kellő távol-
ságig ki kellett irtani, hogy a postajáratot meg 
ne lephessék az út mentén rejtőzködő rablók!
7 A térképen használt német településnevek ma-
gyar és román megfelelői: Clausenburg = Ko-
lozsvár = Cluj-Napoca, Carlsburg = Gyulafe-
hérvár = Alba Iulia, Millenbach = Szászsebes 
= Sebeş, Hermanstadt = Nagyszeben = Sibiu, 
Faschet = Facsád = Făget, Cronstadt = Brassó 
= Brasov…
8 Zalatna (egyik) német neve sokat sejtető, ma-
gyarul: „Aranypiac”

Az utóbbi években egyre gyakrabban szö-
vök be előadásaimba, megnyitóbeszédeim-
be személyes emlékeket. A visszajelzések 
szerint e memoáriádákat hallgatóság álta-
lában szívesen veszi. Valószínűleg egyko-
ri tanárom, László Gyula (1910–1998) és 
Zádor Anna (1904–1996) egyetemi kurzu-
sai, Szilárdfy Zoltán ikonográfiai előadá-
sai is közrejátszhatnak ebben, de van egy 
másik nyomós oka is amiért megteszem, 
ez pedig nem más,, mint az évek múltával 
szinte kivétel nélkül mindenkinél megjele-
nő szemtanú, a kortárs, a tanú attitűdje, aki-
ben kényszerítő erővel merül fel az elmúlt 
események minél hitelesebb átadása az utó-
doknak, az utókornak, ami nem pusztán az 
egykori személyes élmények áthagyomá-
nyozódását jelenti csupán. Tudománytör-
téneti szerepe is jelentős lehet olykor, mert 
gyakran az írott források hiányában hiányt 
pótló láncszemmé válhat, többek között 
egy-egy életmű feltárása, értékelése során, 
így néhai Szentpétery Tibor (1916–2005) 
esetében is. Az alábbi rövid visszaemléke-
zés egy közösen jegyzett kötet születéséről 
talán némi adalékkal szolgálhat majd a re-
mélhetőleg minél előbb megírandó monog-
ráfiájához.

1990 januárjában még nem sejtettem, 
hogy utolsó nyugalmas évemet töltöm kol-
légáimmal munkahelyemen, az MTA Mű-

vészettörténeti Kutató Csoport Úri utca 62. 
számú épületében, azaz az esztergomi ér-
sekek budai palotájában, melyet egy hat-
van évre kötött kényszerbérleti szerződés 
értelmében használt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. Ebben az egyébként poli-
tikailag igen visszhangos, felpezsdült idő-
ben szólt át telefonon Marosi Ernő, a Kuta-
tócsoport igazgatóhelyettese, hogy vár rám 
a szobájában. Kissé szorongva mentem át 
hozzá, mint aki rossz fát tett a tűzre, az épü-
let főhomlokzati szárnyába, mert fogalmam 
sem volt arról, hogy mit szeretne. Nem volt 
egyedül. Egy hölggyel, Gáspár Zsuzsával, 
az Officina Nova Kiadó egyik szerkesztőjé-
vel beszélgetett. A rendszerváltást követő-
en alakult kiadóról addig nem igazán hal-
lottam. A két világháború között megje-
lent Officina képeskönyvekről viszont an-
nál többet tudtam, hiszen a kis formátumú 
igényes kiállítású, tartalmas művelődéstör-
téneti, művészettörténeti köteteket, példá-
ul az erdélyi városokról vagy a régi magyar 
fényképezésről, gyakorta forgattam, s hasz-
nálom, hivatkozom rájuk ma is, mert nem 
egy közülük gazdag adatoltsága, kiváló il-
lusztrációs anyaga miatt máig alapműnek 
számit. 

Kíváncsi voltam persze, de bevallom, 
gyanakodtam is, hogy vajon miben sánti-
kálhat nagy tudású főnököm, vajon mibe 

A XX. század bő kétharmadát végigfényképező, a doni fronton haditudósítóként 
dolgozó, az ’56-os eseményeket megörökítő, a Budapestet városvédőként doku-
mentáló, a Krisztinavárosi Budai Gyermekfotó műterem portréfotósa, a szenve-
délyes ország- és természetjáró dr. Szentpétery Tibor munkásságát és életútját be-
mutató, a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom utca 2-10.) 2013. 
április 20-án elhangzott emlékülés előadásait folyamatosan közöljük.

Kerny Terézia
Az Olttól a Küküllőig, avagy hogyan lettem 

botcsinálta erődtemplom-kutató
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akar belerángatni? Az ember ugyanis álta-
lában mindig a legrosszabbra gondol… A 
beszélgetésből percek alatt kiderült, hogy 
szó sincs egy újabb rám lőcsölt kötelező in-
tézeti munkáról. Föllélegeztem, de rögtön 
rám zúdult a hideg zuhany. „Szívesen meg-
írnám, de egyszerűen nem érek rá”, kezdte 
mondandóját Marosi Ernő, „ezért arra gon-
doltam, hogy elvállalhatnád helyettem a 
Kiadó legújabb, az erdélyi szász erődtemp-
lomokat bemutató képes albumába a be-
vezető tanulmány és az egyes templomok 
megírását a képaláírásokkal együtt.” Hoz-
zátette még, hogy a határidő, ahogy általá-
ban lenni szokott, eléggé szűkös. Korrek-
ten azt is elmondta, hogy először volt kol-
légánkra, az erdélyi műemlékügyekben já-
ratos Entz Géza Antalra gondolt, aki az-
zal hárította el a megbízást, hogy egyálta-
lán nem jutna ideje rá, mert az energiáját 
teljesen lekötik magas politikai megbízá-
sai. Teljesen érthető volt részéről a szabad-
kozás, hiszen 1989–1990 között a Nemze-
ti és Etnikai Kisebbségi titkárságon dolgo-
zott. 1990–1992 között pedig a Miniszter-
elnöki Hivatal politikai államtitkára, a Tu-
dománypolitikai Kollégium alelnöke volt. 
Maradtam tehát én. 

Bár kétségtelenül megtisztelő feladatot 
jelentett számomra a fölkérés, az első reak-
cióm nekem is a tiltakozást volt. Megpró-
báltam arra hivatkozni, hogy soha nem fog-
lalkoztam a témával, s nekem sincs rá időm. 
Veszprém megyei műemléki topográfiai ki-
szállásokra jártam azokban az években, s 
egyéb ugyancsak sürgős határidős intézeti 
munkáim is voltak. Az első szigorlati vizs-
gámról valami rémlett persze a XV–XVI. 
században emelt szász templomerődítések 
építészeti-hadászati sajátosságairól, a hí-
res prázsmári erődtemplom szuroköntős, 
sok lépcsős kerítőfaláról, a padlásokon, tor-
nyokban tárolt szalonnáról és sonkáról, de 

nem maradt időm a további merengésre, 
mert Marosi Ernő rám dörrent: Ugyan mit 
akadékoskodsz, van helyismereted, hiszen 
állandóan Erdélybe járkálsz. Ha nem is ál-
landóan, de az 1984–1987 között kétségte-
lenül sűrűn megfordultam Kolozsvárott és 
környékén, illetve Szilágy megyében. 

Ezek teljességgel magántermészetű uta-
zások voltak, amit persze minden alka-
lommal összekacsoltam az ott látható em-
lékek tanulmányozásával is. 1987-ben pél-
dául egy csíksomlyói zarándokútból haza-
térve a nagyváradi püspöki palota kertjében 
kidobott középkori és reneszánsz kőfarag-
ványokra lettem figyelmes. Hazatérve sike-
rült beszerveznem egy-két lelkes kollégát, 
s néhány, izgalmaktól sem mentes kiszál-
lás keretében, felmértük a teljes hányódó 
kőanyagot. Csak utólag belegondolva bor-
zadtam el azon, hogy milyen nagy veszély-
nek tettük ki magunkat fényes nappal, a já-
rókelők szeme láttára. Szerencsére épség-
ben túléltük. 

Munkánk sem bizonyult teljesen hiába-
valónak, mert a Magyar Nemzeti Galéria 
és munkahelyem vezetőségének köszön-
hetően hamarosan egy kötet született belő-
le. Szakmai körükben gyakorta hivatkoz-
nak rá, de, mint utólag döbbenten konsta-
táltam a Holt könyvek háza kísértetkönyv-
tár installáción, mely a magyar könyvtárak 
1989 óta olvasatlan állományát modellez-
te, könyvtárból még sohasem kölcsönözték 
ki. Habent sua fata libelli… Tehát körülbe-
lül erre a vidékre terjedt ki valamelyest az 
úgynevezett erdélyi szakmai kompetenci-
ám. Szászföldön azonban sohasem nem jár-
tam, bár néhány, a középkori Szent Lász-
ló ikonográfia szempontjából fontos emlé-
kével, például a nagyszebeni Rozsnyai Já-
nos által 1445-ben festett monumentális 
Kálvária falképpel („Hoc opus fecit mag-
isler Johannes de Rozenau Anno Domini 

millesimo Quadringentesimo XLV.”) és 
klenódiummal (szászkézdi kehely) két-
ségtelenül foglalkoztam. Marosi Ernő és 
Gáspár Zsuzsa azonban megnyugtattak, 
hogy nem nagymonográfiát kell írni, ha-
nem nagyközönségnek szánt rövid ismeret-
terjesztő írásokat. Marosi Ernő még azt is 
hozzátette, hogy ne idegeskedjek, nem le-
szek teljesen magamra hagyatva, mert min-
den időközben fölmerülő kérdéssel, szak-
irodalommal nyugodtam fordulhatok hozzá 
konzultálni. Egyéként pedig ő és Entz Géza 
Antal lesz majd a kötet lektora. 

A rábeszélések és győzködések hatásá-
ra, némi további habozás után végül igent 
mondtam. Visszagondolva idestova három 
évtizedes pályafutásomra, tulajdonképpen 
nem igazán hárítottam el egyetlen felkínált 
munkát sem, s talán mondanom sem kell, 
ezt a mi szakmánkban nem a pénz miatt 
tesszük. Egyrészt már az egyetemen „úgy 
voltunk szocializálva”, hogy ezzel a csúnya 
szóhasználattal éljek, hogy egy kezdőnek 
nem illik visszautasítani semmit sem, más-
részt minden új feladatot egyfajta kihívás-
ként fogtam fel, melyből tanulni lehet. 

Hamarosan megkezdődött az érdemi 
munka. Először könyvtárakban, kézirattá-
rakban, adattárakban, a Magyar Országos 
Levéltárban, az Országos Műemlékvédel-
mi Hivatal Tervtárában búvárkodtam a vo-
natkozó bibliográfia után kutatva. Szakiro-
dalom tengernyi volt, mert a szászok sa-
ját épített örökségüket, liturgikus emlékei-
ket, szárnyasoltáraikat, középkori kelyhei-
ket, címeres emlékeiket külső támogatással 
már a XIX. század óta szisztematikusan fel-
dolgozták különféle korpuszokban, adattá-
rakban, forráskiadványokban. Az 1872-től 
intézményessé vált hazai műemlékvéde-
lem is kiemelt figyelmet fordított az erőd-
templomokra 1918-ig, tehát ide vonatkozó 
iratanyag is akadt bőségesen. Ebből a ha-

talmas dokumentációból természetesen na-
gyon erősen kellett szelektálni. A kutatást 
követően kerülhetett sor a színes képek, a 
Szentpétery Tibor által leadott felvételek 
kiválogatására a Kálmán Imre utcai Kiadó-
ban. Ezt a munkát Gáspár Zsuzsával közö-
sen végeztük igen jó hangulatban. Az átné-
zett profi minőségű fényképek ugyan bőven 
elegendőnek bizonyultak egy albumhoz, de 
Zsuzsa csendesen megjegyezte, hogy Tibor 
bácsinál, Gábor Áron utcai lakásában még 
jócskán találni további ide vonatkozó képe-
ket, s ha netalán úgy gondolnám, hogy még 
szükség lehet rájuk, csak nyugodtan szól-
jak, ő majd megszervez vele egy találko-
zót az újabb válogatásra. Bár, mint említet-
tem, egyáltalán nem kellett már több anyag, 
sőt a kelleténél jóval több is volt már be-
lőle, szívesen beleegyeztem a találkozás-
ba. Egyrészt, mert közös műről volt szó, 
s gondoltam az sem nem árt, sőt nagyon 
hasznos lehet, ha megismerem szerzőtársa-
mat, másrészt szerettem volna elbeszélget-
ni is vele arról, hogy milyen célból, kinek a 
megbízásából, mikor készítette a felvétele-
ket, mert bevallom őszintén, hogy nem csak 
a szász erődtemplomokról, de Szentpétery 
Tiborról sem tudtam addig jószerivel sem-
mit. A neve előtt szereplő doktor rövidítés 
alapján jogászt sejtettem benne, aki nyil-
ván hobbiból, amatőr kedvtelésből készít-
get fényképeket, mint hozzá hasonlóan so-
kan mások. A találkozóra azonban nem ke-
rült sor. A megbeszélt időpontban elmen-
tünk ugyan hozzá, ám csöngetésünkre senki 
sem nyitott kaput. Egy nappal később felhí-
vott. Megnyerő, barátságos hangja volt. El-
nézést kért, de egy váratlanul közbejött hi-
vatalos elintéznivaló miatt kellett elmen-
nie otthonról, de ha bármiben segíthet, csak 
szóljak, szívesen a rendelkezésemre áll. 
Néhány szót váltottunk csupán. Sajnos ké-
sőbb sem került sor a személyes találkozó-
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ra. sőt a könyvbemutatón sem lehettem je-
len, mert egy krakkói ösztöndíj éppen arra 
az időpontra esett. Be kell utólag vallanom, 
s a felelősség egyértelműen engem terhel, 
hogy később sem kerestem meg, pedig lett 
volna rá bőven alkalom…

Ami Szentpétery Tibor a szászföldi 
fényképező útjainak közvetlen előzménye-
it illeti, arról idestova negyedszázad múl-
va tudtam csak meg a konkrétumokat. Lá-
nya, Márta mesélte el 2013 telén legelső 
találkozásunkkor, mely ugyancsak, mint 
az egykori megbízás a munkahelyem, im-
már az Országház utca 30-ban zajlott. A 
megbeszélgetésnek konkrét oka volt: föl-
kérés az áprilisra tervezett Szentpétery Ti-
bor emlékülésre, amit, akárcsak két évti-
zeddel korábban, szintén megpróbáltam 
elhárítani, mondván nem ismertem szemé-
lyen Tibor bácsit. Márta elbeszélése nyo-
mán hamarosan kiderült az igazság, s ak-
kor döbbentem rá ismét, hogy mit halasz-
tottam el azzal, hogy annakidején nem ke-
restem Tibor bácsival a találkozást. Hiszen 
ha 1990-ben elmondja a Szászföldre veze-
tett kalandokban is bővelkedő felderítő út-
jait, akkor a történet minden gond nélkül 
szerepelhetett volna a könyvben, s meny-
nyivel színesebbé, érdekfeszítőbbé válha-
tott volna a személyes visszaemlékezés-
től! Nem beszélve arról, hogy az olvasó is 
hiteles, megrendítő képet kaphatott volna 
arról, hogy milyen nehézségekkel, veszé-
lyekkel járt még a Ceauşescu rezsim vég-
óráiban is egy ilyen vállalkozás. Egészen 
másképp szemléljük ugyanis a képeket, ha 
tudjuk, hogy milyen áldozatokkal, veszé-
lyekkel járt megszületésük. Amikor elha-
tározta erdélyi utazásokat a politikai hely-
zet igen feszült volt a két ország között. Ki 
ilyen, ki olyon okból, de mind a magyar, 
mind a román rendszer gyanakvással nézte 
az erdélyi utazásokat. 

Jól emlékszem, hogy munkahelyemen  
egyik felettesem  gyakori erdélyi útjaimat 
gúnyosan az Erdély induló egyik strófájából 
vett „Édes Erdély” jelzővel illette, kedve-
sen hozzátéve még, hogy meglátod, előbb-
utóbb te fogsz a határ egyik oldalán lógni, a 
másik oldalán meg az egyik kollégád. Akár 
gépkocsival, akár vonaton utazott az em-
ber, mindig leselkedett rá valamilyen ve-
szély, ami a lehető legváratlanabb pillanat-
ban tört elő. Sokan tudnának az átélt embert 
próbáló izgalmakról mesélni mindazok, 
akik az 1970-es, 1980-as években megfor-
dultak Erdélyben. A határon való több órás 
értelmetlen, idegtépő veszteglésről, az arro-
gáns és megalázó vámvizsgálatokról. Ne-
kem viszonylag szerencsém volt, én csu-
pán két alkalommal tapasztalhattam meg, 
hogy mit jelent ez. Senkinek sem kívánom! 
A Balt Orient Expresszen, amivel utaztam 
már Biharkeresztes előtt érződött a nyugta-
lanság az utasokon. Megkezdődött a gyo-
morremegés, mely csak a határ túloldalán, 
Biharpüspökin túljutva kezdett el fokozato-
san fölengedni a román vámvizsgálat után. 
Mert kivétel nélkül mindenkinek volt mitől 
rettegnie. Félt a profi csempész, aki a csen-
cselni való áruk tömegét rejtegette a sze-
relvény legkülönbözőbb zugaiban, de félt 
a magamfajta jámbor balek is, aki csupán 
könyvet, kéziratot, levelet, gyermekruhát 
vagy némi élelmet próbált eljuttatni szeret-
teihez, barátaihoz. Az írott, nyomtatott ter-
mék volt egyébként a legveszedelmesebb. 
Többnyire szerencsével jártam, mert idő-
közben megtanultam, hogy nem csak a tör-
ténelemkönyvben létezik a baksis rendszer. 
Megtanultam, hogy milyen ajándékokkal, 
cigarettával, karórával kell lekenyerezni a 
zord smasszereket. Ha pedig átjutott a ha-
táron, jött az újabb rémálom. Kizárólag el-
sőfokú rokonnál lehetett megszállni, isme-
rősnél, barátnál tilos volt, s ennek betartá-

sát a lehető legszigorúbban ellenőrizték is. 
A nap bármelyik órájában jöhetett egy vá-
ratlan vendég a securitatétől igazoltatni. A 
befogadók rendőrségi zaklatásnak, külön-
féle retorzióknak voltak kitéve, de ennek el-
lenére nyugodtan elmondhatom, hogy egé-
szen kiválóan és zökkenőmentesen műkö-
dött a mechanizmus. Tetézte a kilátástalan 
helyzetet a katasztrofális élelmiszerhiány, 
miközben a román kormány a legelképesz-
tőbb intézkedésekkel, falukorszerűsítési el-
képzelésekkel próbálta soviniszta politiká-
ját sikeressé tenni. 

Szentpétery Tibor akkor határozta el, 
hogy szisztematikusan lefényképezni a 
szászföldi erődtemplomokat, amikor Ro-
mániában meghirdették a közkeletűen fa-
lurombolásnak nevezett településrendezé-
si programot. Hogy ez pontosan mit jelen-
tett, s milyen hazai reakciója volt, álljon itt 
néhány adat, csupán azért, hogy világosan 
lássuk, hogy mi volt az a politikai háttér, 
amely döntő befolyással bírt Szentpétery 
Tibor példamutató, áldozatkész vállalkozá-
sára. 1988. április 29-én Nicolae Ceauşescu 
bejelentette a román településszerkezet át-
alakításának programját. E megalomán terv 
szerint 2000-ig közel kétezer falut kell föl-
számolni. A falvakat fejlesztendő, megma-
radó és felszámolandó kategóriákba osztot-
ták. Bár a program nem tartalmazott pontos 
számokat, körülbelül 3500–7000 között ha-
tározta meg a korszerűsítés által érintett te-
lepülések számát. Ez az eszelős terv mind 
az erdélyi magyar, szász és román falvak et-
nikai egységének teljes átrendezését, illetve 
végső megszűntetését jelentette volna. 

A falurombolás ellen világszerte tiltakoz-
tak, s nemzetközi mozgalom indult a romá-
niai falvak védelmében. Budapesten 1988. 
június 27-én a Hősök terén mintegy nyolc-
vanezren tüntetnek ellene. Másnap Romá-
niában – válaszul a „településrendezés” el-

leni magyar tiltakozásra – bezárták a ko-
lozsvári magyar főkonzulátust, a Román 
Kommunista Párt Központi Bizottságának 
határozata szerint azéért, mert „Magyaror-
szágon újabb nacionalista és szocialistael-
lenes megnyilvánulások zajlottak hivata-
los jóváhagyással.” 1988. július 2-án Grósz 
Károly az MSZMP főtitkára, miniszterel-
nök kijelentette, hogy változatlanul kész 
eleget tenni a kormányfőként kapott buka-
resti meghívásnak, hogy közvetlen párbe-
szédet folytasson a településrendezési ter-
vek által kiélezett ellentétekről. Hangsú-
lyozza: Magyarország ezután sem kíván-
ja felülvizsgálni a II. világháború utáni ha-
tárokat, és a nézeteltérések feloldására sem 
akar igénybe venni semmilyen nemzetkö-
zi szervezetet, de az enyhülést akadályozná, 
ha Közép-Európában tartósan megromlana 
a viszony a két szomszédos ország között. 
1988. augusztus 28-án Aradon a magyar ro-
mán csúcstalálkozón Grósz és Ceauşescu 
szakértők bevonása nélkül négyszemközt 
tárgyalt. A találkozót, melyet akkor és az-
óta is súlyos kudarcnak tartanak a politi-
kai elemzők, egyértelműen jelezte, hogy 
a romániai falurombolás tervének ügyé-
ben tényleges tárgyalásra nincs lehetőség. 
A végveszélybe került kulturális örökség 
megmentésére tehát semmi, illetve csak 
igen csekély lehetőség kínálkozott. Az ér-
tékmentés szinte egyetlen lehetséges mód-
jává a fényképezés, az archiválás vált, hogy 
a következő generációk legalább képen lát-
hassák azt, amitől megfosztotta őket egy 
esztelen politika. 

Szentpétery Tibor tehát nem hivatalos 
megbízásból, nem pénzért, nem személyes 
dicsőségért, „pusztán” a figyelemfelkeltés, 
a megmentés szándékával kezdte meg fel-
derítő útjait, abban a reményben, hogy ta-
lán akad egyszer egy kiadó Magyarorszá-
gon, mely közli majd képeit, s ország világ 
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elé tárja annak a régiónak a felbecsülhetet-
len építészeti értékeit, mely a tervezett tele-
pülésrendezés, illetve a már korábban meg-
indult legalizált emberkereskedelem foly-
tán fokozatosan elnéptelenedett. A Német 
Szövetségi Köztársaság a Romániával kö-
tött egyezség értelmében ugyanis a szó leg-
szorosabb értelmében meg-, egész ponto-
san kivásárolta a szászokat harmincezer 
márkát fizetve fejenként. Magam is talál-
koztam 1984-ben Kolozsvárott egy éppen 
Németországba induló, a hazáját kényszer-
ből elhagyó családdal. Ne szépítsük a dol-
got! Egy genocídium zajlott szemünk lát-
tára Európa szívében, egy ostoba, emberte-
len döntés következtében, melyet minden-
ki döbbenten és teljesen tehetetlenül nézett, 
akárcsak az 1990-es években az ugyancsak 
a közvetlen szomszédunkban zajló dél-
szláv népirtást. A statisztikai adatok sze-
rint 1910-ben 250 000 volt az erdélyi szá-
szok létszáma, 2004-re már csak 15 000, és 
számuk jelenleg is rohamosan csökken. Az 
otthon maradottak átlagéletkora 69 év kö-
rül mozog. Egy olyan nemzet több évszáza-
dos öröksége, hagyatéka vált egyik napról a 
másikra gazdátlanná, s került ebek harmin-
cadjára ily módon, mely XII. századi be-
telepítése óta az erdélyi társadalom egyik 
legmegbecsültebb, legszorgalmasabb kö-
zösségét alkotta. Szentpétery Tibor fény-
képfelvételeit éppen emiatt haditudósítás-
sal érnek fel, jóllehet békés, idilli tájakat, 
épségben álló és használt templomokat áb-
rázolnak. Vihar előtti csönd azonban ez, 
mely ki tudja, hogy mikor fog kitörni. Ha-
ditudósítások tehát fényképei, éppen úgy, 
mint azok a páratlan felvételei, melyeket a 
II. világháború egyik legborzasztóbb katak-
lizmájában, a Don kanyarban, vagy 1956-
ban Budapest utcáin örökített meg. Hogy 
vállalkozása milyen óriási horderejű tett-
nek számított, csak az tudja igazán értékel-

ni és megbecsülni, aki személyesen is meg-
tapasztalta Ceauşescu sötét diktatúráját.

Időközben a kötet munkálatai folyamato-
san haladtak, s a témában elmélyedve en-
gem is egyre jobban kezdtek érdekelni a 
szász erődtemplomok építészeti sajátossá-
gai. Először sehogyan sem akartam elhin-
ni, hogy abból a kásahegyből, amit össze-
gyűjtögettem, hamarosan egy könyv szüle-
tik, de amikor egyre jobban kialakult a for-
mája, megszilárdult a szerkezete, amikor 
már túl voltam az első korrektúrákon, s már 
a betördelt szöveget is elolvashattam, egyre 
jobban belelkesedtem, és kétségtelenül az a 
jóleső érzés is elhatalmasodott rajtam, hogy 
ez lesz az első könyvem! A kötetet az Offi-
cina Nova Kiadó jóvoltából hamarosan né-
metül is megjelentették Gottes feste Burgen 
címmel. Megjelenése után hetekig, hónapo-
kig izgatott voltam, vajon mit szólnak majd 
hozzá a kollégák, lesz-e valamilyen szak-
mai visszhangja? Az aggodalmam nem volt 
teljesen alaptalan, mert pontosan tisztában 
voltam hiányosságaival. A rövid határidőből 
adódó felületességgel, az autopszia hiányá-
ból, illetve a régebbi szakirodalom nyomán 
berögzült időrendi vagy tárgyi tévedések-
kel. Hiszen nem láttam ezeket a templomo-
kat személyesen, s pusztán fénykép alapján, 
nem lehet, mert egyszerűen lehetetlen kor-
rekt leírásokat adni. „Amiről az ember ír, 
azt legalább látni kell” mondta a nyolcvan 
éves Entz Géza, akinek száz éves születés-
napjára a jövő héten, április 24-én emléke-
zünk a Magyar Régészeti és Művészettörté-
neti Társulat emlékülésén. (Lővei Pál szüle-
tésnapi beszélgetése a 80 éves Entz Gézá-
val. (Tudósportré). Új Művészet [1993/3.] 
74–75.) Tökéletesen igaza volt. A könyvet, 
s ez egyértelműen Szentpétery Tibor érde-
me, azonban megdicsérték és a téma ava-
tott kutatójától, Gustav Gündischtől egy re-
cenzió is született róla a patinás Zeitschrif 

für Siebenbürgische Landeskunde-ban (15. 
1992/1. 104.) Az albumot gyorsan szétkap-
kodták, s ma már antikváriumi könyvrit-
kaságnak számit. Bár gáláns módon én is 
kaptam negyven tiszteletpéldányt, egyetlen 
egy sem maradt belőle. Minden szerényte-
lenség nélkül elmondhatom azt is, hogy a 
könyv határozottan mintaképpé vált a ké-
sőbb egyre másra kiadott, összehasonlít-
hatatlanul kedvezőbb körülmények között 
született újabb és újabb Erdélyt bemuta-
tó albumokhoz (Thaler Tamás – Zsidi Vil-
mos: Szász erődtemplomok Erdélyben. 
Barangolások Királyföldön és Barcaság-
ban. Budapest, Anno kiadó, 2006), képes-
lap sorozatokhoz. Alighanem azért hatha-
tott inspirálóan, mert Tibor bácsi mindent 
föltérképezett. A települést, az utcákat ép-
pen úgy, mint az erődtemplomok egyes 
részleteit, melyek a legszigorúbb műem-
léki topográfiai kritériumokat is megáll-
ják. Megtaláljuk felvételei között a temp-
lomok fő- és hátsó- és oldal- homlokzata-
it. Bemutatta a hajó építészeti részleteit be-
rendezéseivel együtt, külön kiemelve az ol-
tárokat, s ha engedték fényképezni, az egy-
házi felszerelési tárgyakat, a klenódiumo-
kat is. Mint a szakmai visszajelzések egy-
értelműen jelzik, hatott a hamarosan meg-
induló fölmérésekre, tanulmányokra, dok-
tori disszertációkra.  Értékmentő, figyelem-
felkeltő szándéka tehát nem volt hiábavaló. 
Egyértelműen kiderült – részben ebből az 
albumból is –, hogy lenne még mit kutatat-
ni a szászok monumentális építészeti örök-
ségében. Szentpétery Tibor magányos, he-
roikus vállalkozást a megváltozott politikai 
viszonyoknak köszönhetően hamarosan in-
tézményi háttérrel is megtámogatott erdélyi 
műemlékfelmérő munkák sorozata követte.
Legnagyobb hozadéka kétségtelenül az az 
1992-es nemzetközi egyezmény volt, mely 
az ICOMOS Német Nemzeti Bizottsága 

és a Román Műemlékvédelmi Bizottsága 
között jött létre az erdélyi szász kulturális 
örökség dokumentálására a német kormány 
támogatásával. Rendszeressé vált az együtt-
működés a határon túli kollégákkal, számos 
konferenciát, előadássorozatot, kirándulást 
szerveztek. Megindult a falképek és temp-
lomi faberendezések inventarizációja Lán-
gi József és Mihály Ferenc közreműködé-
sével, a Teleki László Alapítvány segítsé-
gével megkezdődhetett egyes, különös ve-
szélynek kitett, leromlott állapotú épületek 
helyreállítása. 1997-ben a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Építészettörténeti és Mű-
emléki Tanszékén megkezdődött a Pusztu-
ló építészeti örökség program, alighanem 
az 1940-es években, a Rados Jenő által ve-
zetett nyári szünidei fölmérések nyomán. 
1998-tól a Nemzeti Örökség Program ke-
retében végzik a szakemberek kisebb-na-
gyobb zökkenővel a határon túli értékek 
mentését. A fölmérés egyik fő területe ép-
pen a Szászföld, ahol a helyzet a fölvázolt 
okok miatt talán a legkatasztrofálisabb. El-
néptelenedett üres falvak, hívők nélkül ma-
radt, gazdátlan, fosztogatásoknak kitett, 
nemegyszer ortodoxizált templomok, ide-
gen, a szászok kulturális hagyatékával mit 
sem törődő idegen etnikumok fogadják az 
arra látogatót.

A helyzet kilencvenes évek végére, mint 
ezt például a rádosi (Roadeș, Radenthal) 
templomból ellopott és átcsempészett XVI. 
századi szárnyasoltár esete is mutatja, egyre 
tarthatatlanabbá vált. A művészettörténeti 
irodalomban gyakorta szereplő oltárt előbb 
Nyugat Európa országaiban, majd Magyar-
országon, egy jó nevű hazai műkereskedőn 
keresztül szerették volna értékesíteni. Talán 
a sors keze működött közre abban, hogy vé-
letlenül éppen akkor segédkeztem neki ott-
honi raktárában a soron következő árverés-
hez, amikor megállt a ház előtt egy rozoga 
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Barkas, határozottan gyanús küllemű embe-
rekkel. Legnagyobb megdöbbenésemre az 
egyik szállító egy Evangélista Szent János 
olajban főzését ábrázoló középkori fatáblát 
csomagolt ki. A kép számomra határozottan 
ismerősnek tűnt. Hazatérve azonnal utána-
néztem az otthon fellelhető szakirodalom-
ban és természetesen Az Olttól a Küküllőig 
albumban is. Szerencsére Szentpétery Tibor 
is megörökítette az oltárt, s ennek alapján 
teljesen egyértelműen azonosítani lehetett a 
rádosi evangélikus templom oltárával. Este 
felhívtam a műkereskedőt, hogy talán még-
sem kellene aukcionálni! Ezt követően fel-
gyorsultak az események, s a hathatós rend-
őri intézkedések nyomán az oltár rövid időn 
belül visszakerülhetett Erdélybe. 

Szentpétery Tibor a szász templomokról 
készített fényképeit mintegy belső megér-
zéstől vezérelve, akárcsak korábbi, sorsfor-
dító történelmi időket dokumentáló felvéte-
leit, éppen időben, a legeslegutolsó pillanat-
ban készítette, akárcsak 1918 előtt Divald 
Kornél (1872–1931), aki a felvidéki vár-
megyéket járta, hiszen utazásait követően 
már soha nem nyílt lehetőség annak a tel-
jességnek a megörökítésére, amelyet ő még 
viszonylag épségben láthatott. Talán nem 
egészen véletlen az sem, hogy az interneten 
jelenleg 976 hivatkozás kereshető rá.

Mint e visszaemlékezés elején említet-
tem, minden feladatból lehet valami hasz-
nosat tanulni. Bevallom, hogy én nagyon 
sokat tanultam ebből a munkából, s szá-
mos megszívlelendő tanulsággal is szolgált 
a továbbiakban számomra. Biztos, hogy ma 
már nem vállalnék el olyan fölkérést, ami-
kor nem vagy alig tudok valamit a témáról, 
de az se fordulhatna elő, hogy ne konzultá-
jak a társszerzővel. Visszatekintve azonban 
mégsem bántam meg, hogy huszonhárom 
évvel ezelőtt belefogtam, mert minden, ki-
zárólag nekem tudható hibája ellenére hasz-

nosnak bizonyult számomra ez a feladat. Az 
albumnak tudományos pályámra nézve is 
pozitív következményei lettek. Megjelené-
se után néhány egy-két évvel ugyanis sor-
ban kaptam a hasonló jellegű megbízásokat 
(Kárpátalja műemlékei, Magyar kódex, Ka-
tolikus templomok Magyarországon). 1994-
ben a Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület 
vezetője, néhai Éri István (1929–2009) kért 
fel Sarudi Sebestyén Józseffel együtt, hogy 
rendezzük sajtó alá egy erdélyi kolléga, 
Gyöngyössy János a székelyföldi vártemp-
lomokról írt kéziratát. 2005 telén fölkeresett 
egy megszállott fotográfus, számtalan CD 
és könyv kiadója, Thaler Tamás. Olvasta Az 
Olttól a Küküllőig könyvet, s elhatározta, 
hogy ő is megjelentett egy hasonló témájú 
albumot a Barangolások a Kárpát-meden-
cében sorozata keretében, mely 2006-ban 
meg is jelen Szász erődtemplomok Er-
délyben címmel. A beszélgetésből egy tar-
tós munkakapcsolat alakult ki. Első közös 
könyvünk Középkori templomaink a Bör-
zsönytől a Zemplénig 2007-ben jelent meg. 
A második 2009-ben Középkori Templomok 
a Felső-Tisza vidékén címmel. Egy harma-
dik még kiadásra vár (Falképlegendárium). 
2009 szeptemberében a Néprajzi Múzeum, 
részben szász földi templomokat bemutató 
kamarakiállítás (rendezte Tasnádi Zsuzsan-
na) tudományos megnyitójára kértek fel. A 
tárlatról kiadott kötetet éppen az emlékülés 
előtt egy nappal kaptam meg. Nincsenek 
véletlenek! Egészen biztos vagyok benne, 
hogy az újabb és újabb feladatok nem jö-
hettek volna létre a szász erődtemplom kö-
tet nélkül. Szentpétery Tibor, még ha nem 
is tudott róla, láthatatlan jótevőként tovább 
egyengette, egyengeti pályámat, s most már 
egészen bizonyos vagyok benne, hogy azt 
szeretné, hogy soha ne hagyjam abba a Kár-
pát-medence műemlékeivel való intenzív 
foglalatoskodást.

Jakobovits Miklós festőművész
2013. december 16-án 19 órai kezdettel Jakobovits Mik-
lós, örmény származású festőművészre emlékeztek a Bu-
dapest V., Semmelweis u. 17. szám alatti Örmény Kultu-
rális és Dokumentációs Központban, aki egy esztende-
je, ezen a napon hunyt el. Először a barát és művésztárs, 
Jovián György festőművész osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel, majd a művész munkásságáról, életszem-
léletéről gondolatokat olvasott fel Flórián Antal színmű-
vész, a régi jó barát. 

Jankovics Marcell alkotóművészete Magyar Örökség
A Magyar Tudományos Akadémián 2013. december 21-én került sor a Magyar Örökség 
díjátadó ünnepségre, amelyen Jankovics Marcell alkotóművészete Magyar Örökség-dí-
jat kapott, nevét az Aranykönyvbe bejegyezték. A magyarörmény közösség szívből gratu-
lál a díjazottnak. 

A laudátor Orosz István grafikusművész rövidített méltatását az alábbiakban közöljük:
– Na és melyik Jankovicsról? – kérdezte állítólag az egyszeri diák, amikor felszólítta-

tott. Csodálkozzunk-e rajta? Bizonyára sokan vannak kívüle is széles e hazában, akik sze-
rint több Jankovics Marcell nevű csillag is világlik kultúránk egén. Vannak, akik tudnak 
az animátorról, az első egész estés rajzjátékfilm, a János vitéz Kossuth-díjas rendezőjéről, 
és már többször is látták a „legek moziját”, a nemrég bemutatott filmkolosszust, az Em-
ber tragédiáját; vannak, akik ismerik Jankovicsot, a művelődéstörténészt és néprajztudóst, 
aki oly magától értetődő könnyedséggel beszél a mítoszok, a népmesék és a csillagos ég-
bolt kapcsolatáról, hogy azonnal megértjük, mi több, el is hisszük, amit mond; mások gra-
fikusként, könyvillusztrátorként ismerik, galériák kiállító művészeként, és olyanok is akad-
nak, akik számon tartják, hogy valaha kultúrpolitikusként, a Duna TV egyik alapítójaként 
és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként próbálta segíteni a rendszert váltó közművelődést. 
Persze azok, akik vették a fáradtságot, hogy belekóstoljanak az életműbe (a teljes megisme-
rés ugyanis eleve reménytelen, sőt „sziszifuszi” munka lenne - figyelmeztet kedves szarkaz-
mussal már a legelső remekmű, egy mellesleg Oscarra is nominált film címe), szóval a kós-
tolgatók számára is hamar kiderül, hogy a sok Jankovics igencsak jól ismeri egymást. Film-
rendezőként a történelem- és a néprajztudomány tapasztalatait hasznosítja, mondhatnánk, 
azokkal „kapcsol be” (a „kikapcsolódás” édes, együgyű divatját sosem vállalta), a képző-
művész Jankovics állóképei magától értődő természetességgel őrzik a snittek lendületét, az 
animált filmkockák dinamizmusát, az író Jankovics könnyed és olvasmányos mondatfűzé-
se mögül Jankovicsnak, a filmdramaturgnak sok órányi filmen és száznál is több forgató-
könyvön iskolázott professzionalizmusa sejlik elő; és ha a kulturális szakbizottságok hiva-
talnokaként a gyakorló művészeket vagy tudósokat kell képviselnie, hát az igazán nem es-
het nehezére, hiszen maga is az: művész és tudós. E méltatás szerkesztője, Jankovics sok 
évtizedes pályatársa, amikor felkérték, hogy a Magyar Örökség-díj alkalmából laudációt 
írjon, annak az imént idézett egyszeri diáknak a naivitásával kérdezett vissza: miért, még 
nem kapta meg? Aztán tudatlanságát elszégyellve, nevetve tette hozzá: hogyhogy, az egyik 
Jankovics sem?


