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AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉN

Mélységesen egyetértek a kinyomtatott és a közgyűlési 
meghívóhoz mellékelt főtitkári állítás első mondatának 
panaszos állításával: nem  történt változás. Nem történt 
változás jogaink helyreállítása, tulajdonaink visszaszerzése 
tekintetében. Ez tény kérdése. Nincs benne semmi vitat- 
nivaló, Megbeszélnivalónk fonalát ott érdemes felvennünk, 
ahol és amikor számot adhatunk arról, hogy a panaszos 
helyzet láttán is van erőnk dolgozni kitűzött céljaink elérése 
érdekében, és nem vagyunk hajlandók lemondani a távlat
keresés jogáról, a jövőépítés szándékáról.

Életem során elég sokat foglalkoztam a világboldogító 
eszmék történetével, az utópista gondolkodás európai és 
erdélyi képviselőinek üdvtanaival ahhoz, hogy az emberi 
társadalom jövőjéről álta láb an  és az erdélyi magyar kultúra 
sorsáról kü lönösen  ne tápláljak magamban bárányfelhős 
illúziókat. De a bensőmben fortyogó keserűséget is csak 
úgy tudom féken tartani, ha nem süppedek bele a tegnapi 
és mai kilatástalanságok ingoványába, és az éppen soros 
munkákban keresem azokat a cselekvési lehetőségeket, 
amelyek közösségi indíttatásúak, mégpedig az érdekegyez
tetésnek abban az értelmében, hogy az egyéni sorsvállalás 
és a közösségi boldogulás nem ellentétes fogalompár, s 
főleg nem ellentétes irányú magatartás.

Az érdekegyeztetésen alapuló szándék vezéríj minden
napi munkánkat, szervező tevékenységünket, sokszor nem 
sok látható haszonnal kecsegtető jövés-menésünket, s a

betűvetésben elért kisebb-nagyobb eredményeinket.
Az idő, de még a céljaink felé vezető utat taposóaknák

kal teletűzdelő elleneink érvelése is azt bizonyítja, hogy 
nyolc évvel ezelőtt az erdélyi magyar kultúra legfőbb igé* 
nyeit és követeléseit helyesen neveztük meg. Szeretnék 
ez alkalommal is emlékeztetni arra, hogy az első szabad, 
tehát külső és belső cenzúrától mentes megnyilatkozásban 
tizenöt kolozsvári magyar értelmiségi 1989. december 24- 
én H ívó Szó címmel közzétett felhívásában a következő 
mondatok alá írta oda a nevét:

A leg sü rgősebbfeladat jo g i és in tézm ényes biztosítékok  
terem tése a z  an yan yelv  korlátlan  h aszn álatára, a  m inden  
szin tű  m agyar oktatás v isszaá llítá sára - beleértve a  kolozs
vári B olyai Tudom ányegyetem et. A rom án ia i m agyar ön 
ism eret sz a b a d  ápo lása , m űvelődési in tézm ényeink, s első  
helyen  a z  Erdélyi M úzeum-Egyesület m űködésének an yagi- 
szellem i biztosítása.

Felolvasom azok nevét, akik ezt a hívó szót aláírásuk
kal hitelesítették: Balázs Sándor. Balogh Edgár, Balogh 
Ferenc, Benkő Samu, Gsekc Péter, Csép Sándor, Cs. Gyime- 
si Éva, Csetri Elek, Gáli Ernő, Jakó Zsigmond, Jenei Dezső, 
Kántor I.ajos, Kányádi Sándor, Lászlóffv Aladár, Nagy 
György,

Helyesen cselekedtünk, amikor néhány nappal ezután 
összeültünk az akkor nagybeteg Jakó Zsigmond otthoná
ban, és kimondtuk az EME felélesztését. Felolvasom azok

plasztika maradandó értékű képviselője lett.
Bár szuverén ura a technikának, és tudván tudja, mit 

akar elmondai nekünk, Tóbiás Klára mégsem elsősorban 
az értelmünkhöz kíván szólni, sokkal inkább az érzelme
inkhez. Kepei megrendítenek, felemelnek, m osatnak .

Lelkűk van, és a miénket keresik, hogy szelíden ébreszt- 
gessék az öntelt civilizációnk által rákényszerített Csipke- 
rózsika-álomból. Megszenvedett remekművek ezek, szó 
szerint is. hiszen egyiket-másikat akár húszegynéhányszor 
is beteszi a kemencébe, hogy elérje a kívánt hatást. De
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nevét is, akik ezen a megbeszélésen jelen voltak: Balázs 
Sándor, Benkő Samu. Csetri Klek, Faragó József, Gáli Ernő. 
lmreh István, Kántor Lajos, Kiss András, Nagy György, 
Nagy Jenő, Sipos Gábor.

És helyesen cselekedett az a kilenc felelősen gondol
kodó marosvásárhelyi értelmiségi, név szerint: Bedő Ká
roly, Bérezés Judit, Dézsi József, Feszi Tibor, László János, 
László József, Péter Mihály, Szabó István és Szövériy Ágnes, 
akik sajtónyilatkozatban sürgették az EME újjáélesztését.

A Bolyai Tudományegyetem nevének említésekor fo
galomtisztázást tartok szükségesnek. Amikor ennek az in
tézménynek a nevét épeszű emberek a szájukra, illetőleg 
tollúk hegyére veszik, nem az 1948-ban és 1952-ben két
szer egymás után kegyetlenül lefejezett és bolsevizált főis
kolai intézményre gondolnak, hanem arra az erdélyi ma
gyar tudományegyetemre, amelyen a mi nemzedékünket 
matematikára Borbély Samu, fizikára Fényes Imre, filo
zófiára Tavaszy Sándor és Gaál Gábor, lélektanra Harkai 
Schiller Pál. esztétikára Benedek Marcell, régi magyar iro
dalomtörténetre György Lajos, magyar nyelvtudmányra 
Szabó T. Attila, nemzetközi jogra Búza László, elme- és 
ideggyógyászatra pedig Miskolczy Dezső tanította, s amely 
a nagy személyt vérengzések után már 1957-ben olyan 
tanulmánysorozat kiadásába kezdett, amelynek első (s egy
ben utolsó) kötete K elem en Lajos Em lékkönyv  címen vonult 
be az erdélyi magyar tudománytörténetbe. E köretet látva 
a Bolyai Tudományegyetem megszüntetését szorgalmazók 
egyáltalán nam a gettósodás veszélyét emlegették, hanem 
intellektuális verseny elől zárkóztak el. Sapien ti s a t -  ma
gyarul: az okos ember kevés szóból én.

Azt pedig, hogy Erdély magyar egyeteme a második 
világháború után Bolyai János nevét vette fel, engedtessék 
meg nekem úgy minősíteni, hogy' tudománytörténetileg 
bölcs választásnak bizonyult.

Helyesnek, időtállónak mutatkozott az is, hogy a Ro
mán Köztársaság Művelődési Minisztériuma által ellenjegy
zett, kolozsvári bírósági határozat alapján törvényesen be
jegyzett Egyesületünk Alapszabályának első paragrafusá
ban kimondtuk: A z Egyesület a z  1841/3■ évi erdély i Or
szággyűlésen  kezdem én yezett. és 1859-től fo g v a  1950-ig  
ténylegesen m ű köd ő Erdélyi M úzeum -Egyesület tevékeny
ség én ek fo ly tató jakén t. a n n a k  a  m egváltozott körü lm é
n yekhez a lkalm azott célja it k ív án ja  m egvalósítan i. E nn ek  
m egfelelően  a  R om án iában  é lő  m agyarság tudom ányos 
és m űvelődési életén ek szakm ai szervezete, és m int ilyen, 
egyik szerv ezője .

Helyesnek bizonyult az is, hogy említett Alapszabály
unk 9. paragrafusában leszögeztük azt az elődeink által 
ismételten rögzített tételt, hogy a z  Egyesület p o litikáv a l 
nem  fo g la lk o z ik . Amikor ennek helyességét hangsúlyo
zom, feltétlenül éles különbséget kell tennem a politika 
és a közéleti szerepvállalás között. Ez utóbbi ugyanis ma
gától értetődő feladata Egyesületünknek.

Ezt bizonyította már első közgyűlésünkön a program
adó elnöki előerjesztés, amely közéleti összefüggésben 
tárgyalta a korszerű erdélyi magyar tudományművelés előtt 
álló feladatokat. Ilyen axiómaszerű megállapítás hangzott 
el ebben a teremben 1990. október 27-én Jakó Zsigmond 
elnök szájából: V ilágosan kell látnunk, hogy tudom án yos
ságu n k a  jöv őb en  csak  két lábra  állítva lehet korszerű  és 
eredm ényes. A z egyik lá b a  a  m agyar nem zetiségi tu dom á
nyos szervezet, a z  E rdélyi M úzeum -Egyesület, a  m ásik  
viszont a z  á llam i m agyar felsőok ta tás kell legyen .

Az is újjáéledésünk első pillanatától fogva fennen hir
detett elvünk, hogy Egyesületünk a magyar nyelvű alkotó
munka folyamatába be kívánja illeszteni a tudományos 
tevékenység egészét. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy 
elvileg igényt tartunk a természet és benne az ember titkait

nála a szenvedés soha nem válik szenvelgéssé. Meggyötört 
ember- és állathősei értü n k  viselik kínjaikat, hogy általuk 
tisztulhassunk aneg földhözragadt, gondjainktól, sérelme
inktől. s tanuljunk meg egretörő fénymadarai, sárkányai, 
táltosai példájára küzdeni erőnk szerint a lcgnemesbekért.

R észletek P ap G ábor S árkán yok és táltosok cím m el a  z o 
m áncm űvészeti katalógu sban  m egjelent bevezetőjéből.

B artók B éla  m ű veihez készített tű zzom án c képek: (19.
о.. A kékszakállú  h erceg  vára: 20. o.: A fábó lfa rag o tt k i
rályfi: 21 . o.: A csodálatos m an darin  -  illetve: Égi lovas

21



feltáró tudományos kutatás egészének magyar nyelvű mű
velésére. Ez tudatosan vállalt feladat, kitűzött cé l és egy
bevág a magyar tudománytörténet enciklopédikus hagyo
mányaival. Talán a mai kor embere számára is van sugal
mazó erő abban, hogy Bolyai János személyében egy mate
matikus. Körösi Csorna Sándor személyében egy filológis 
vívott ki magának méltó helyet az egyetemes tudomány tör
ténet halhatatlanjainak soraiban.

A nagy matematikai apparátussal dolgozó kommuniká
ciós elmélet döbbentett rá arra, hogy a tudományos gondol
kodás finom rezdüléseinek világában, a legtökéletesebb 
komputerben: az agytekervények káoszában milyen óriási 
szerepe van az anyanyelm  élm énynek. Ennek a csodálatos 
természeti ajándéknak, a nyelvi élménynek semmivel sincs 
kisebb ereje a tudományokban, mint például a szépiroda
lomban. Szürkeállományunk sorvasztását jelentené az, ha 
az Európába való nagy készülődésünkben éppen legjöve
delmezőbbnek ígérkező kincsünket, a teremtő gondolko
dásra felkészítő anyanyelvűnket szorítanánk szűk szakmai 
korlátok közé.

Utópiában jártas fejemmel nem szédítem sem maga
mat, sem másokat azzal, hogy mindenféle kutatóintézet 
felállításával fogjuk rövidesen megtenni első lépteinket a 
kor kívánalmai felé. Csak az okos érdekegyeztetés segíthet 
ebben a tekintetben is rajtunk. Bízzunk benne, hogy lesz 
egyezkedési készség bennünk, erdélyi magyar tudomány- 
művelőkben és a román államhatalom illetékes szervéiben, 
hogy létrehozhassuk az egyesületi és állami szerepválallás 
közötti okos egyensúlyt. Nem titkoljuk, hogy a romániai 
magyar kultúra éppúgy szeretne bekerülni a román állami 
költségvetésbe, mint amekkora erőfeszítéssel igyekszik Ro
mánia bekerülni a NATO-ba vagy az Európai Unióba.

Azt az egyezkedési készséget kérjük államunktól, 
amelyet ő kér Európától. A románai magyarság politikai

testületétől pedig azt várjuk, -  és ezt a kívánságunkat, nyil
vános fórumon ki is fejeztük -  hogy teremtse meg azokat 
a tárgyalási lehetőségeket, ahol az erdélyi magyar kulturális 
javak tulajdonjogáról és azok mindenkit kielégítő haszná
latának feltételeiről érdemleges megállapodások szület
hetnek.

Egyesületünk a maga részéről mind a tudományos ku
tatásban, mind pedig publikációs tevékenységében tett már 
egyezkedést elősegítő lépéseket. Két példái említek, jelez
vén ezzel azt is, hogy szűkre szabott lehetőségeink között, 
milyen eredeti kutatásoknak biztosítottunk prioritást.

Igyekeztünk a magunk és a mások emlékezetébe is 
jól bevésni, hogy az elmúlt századokban egyszer-másszor 
esett már találkozásunk Európával. A felvilágosodás korá
nak nagy kontinentális buzgólkodásában két olyan intéz
mény is megszületett, amely az európai kultúra erdélyi 
honosságáról állított ki nemzetközileg is nosztrifikált okle
velet. Két közkönyvtárról van sző; ezek alkotóiról, az alapí
tás folytonosságáról Egyesületünk példamutatóan megem
lékezett.

Batthyány Ignác püspökről és nagyszerű művéről, a 
gyulafehérvári Batthyáneumről 1990-ben ünnepi ülésen 
nemcsak méltató szavakat mondtunk el, hanem kifejeztük 
azt a reménységünket, hogy a nagy püspök által létesített 
intézmény hamarosan hatékony alkotóelem e lesz az 
erdélyi magyar tudománynak.

Néhány héttel ezelőtt hagyta el a nyomdát Egyesüle
tünk legújabb kiadványa, a könyvtáralapító Teleki Sámuel 
tudományépítő szerepét bemutató monográfia. A könyvet 
író Deé Nagy Anikó harminc év kutatási eredményeit 
összefoglalva tárta fel, hogy a közkönyvtárnak szánt csodá
latos művelődési kincs mögött az alapító kancellárnak 
milyen hatalmas, kitartó alkotó erőfeszítése húzódik meg.

A püspök egyházmegyéjére, az Erdélyi Római Kato-

Tóbiás Klára zománcképei; Bartók Béla: M edvetánc, C antata P rofan a ; 
a következő oldalon: E gym ásratalálás (A fábó lfarag o lt király fi-bői)
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likus Egyházra hagyományozta gyűjteményét, a kancellár 
az Erdélyi Református Egyházra bízta, hogy féltő gondvi
selője, őrizője legyen a Teleki Téka néven ismert könyvtár
nak. A két erdélyi magyar egyházi, művelődési intézmény 
alapítása hiteles történetének papírra vetésével a tudomány 
elvégezte a maga feladatát.

A sor most az államhatalmon van. Örvendetes változás 
tényleges bizonyságát látnok abban, ha az állam illetékes 
képviselője Gyulafehérváron átadná a Batthyáneum kul
csát főtisztelendő Jakubinyi György érsek úrnak, Maros- 
vásárhelyen pedig a Teleki Téka kulcsát főtiszteiéit! Csiha 
Kálmán püspök úrnak. Biztos vagyok benne, hogy a tüdős 
román kutatók éppen olyan szívesen látott vendégek lesz
nek ezekben az egyházi tulajdonba visszakerülő intézmé
nyekben. mint ahogy az volt annak idején Timotei Cipariu, 
Nicola Densusianu vagy Nicolae Iorga, hogy csak három 
nagy román nevet említsünk azok közül, akik annak idején 
kutatóként megfordultak a kél erdélyi könyvesházban.

Szándékosan nem a mi egyesületi igényeinkkel hoza
kodtam elő, hanem kél olyan egyházéval, amelynek jog
folytonosságát még egyetlenegy bíróság sem merészelte 
kétségbe vonni. Velünk viszont már ez is megesett. Sőt, az 
egyik nags7 példányszámú kolozsvári újság óriási betűkkel 
ilyen szöveget szedetett vezércikke elé; Societcuea M u- 
zeu lu i A rdelean  vrea sa  p u n a  m an a p e  un im obil d in  
P lata U n irii-A z  Erdélyi Múzeum-Egyesület rá akarja tenni 
a kezét egy ingatlanra az Egyesülés téren. Közismert, hogy 
arról a főtéri házról van szó, amelyet Vass Ottilia hagyomá
nyozott az Egyesületre.

Rátérek néhány szívderítőbb dologra. Szeretném né
hány szóban méltatni tagságunk összetételében a fiamlodás 
tendenciáját. A belépési nyilatkozatok azt bizonyítják, hogy 
a húszévesek nemzedéke lassan kezd bízni bennünk. Szí
vesen használják könyvtárunk gyarapodó állományát, jö

vőképükbe beiktatják a továbbtanulásukat biztosító ösz
töndíj-lehetőségeket, s ami ennél is fontosabb: egyesületi 
kereteink között alkotóműhelyeket hoznak létre a maguk 
számára, és vállalkoznak például olyan kutatások folytatá
sára. amelyekre hajdan élt tagtársaiktól nyerték az indítta
tást. Ismeretes, hogy a botanikusok régebbi nemzedéke 
példamutatóan feldolgozta a kolozsvári Szénafüvek néven 
ismert kis táj növényvilágát. Nos, nemrégiben fiatal tagtár
saink arra vállalkoztak, hogy számba vegyék és feldolgoz
zák ennek ma élő állatvilágát. Beszámolóikat hallgatva 
nemcsak gimnazista korom szép bogárgyűjtő emlékei jutot
tak eszembe, hanem az. is tudatosodott bennem, hogy a 
mai húszévesek között nő fel az a nemzedék, amely remél
hetőleg felvirágoztatja az erdélyi magyar tudományt. Jó  
híreim vannak a Bőhm Károlyra emlékező fiatal filozófu
sokról, a latin nyelvet szorgalmasan tanuló, s már forrásfel
dolgozásra is vállalkozó történészekről, s az Erdély köveit 
tanulmányozó geológusokról.

Mindent elkövetünk, hogy Szakosztályaink megteremt
sék azokat a feltételeket, amelyek között előbb-utóbb 
Egyesületünket igazi otthonának tekintheti a tudományban 
életet kereső és találó ifjúság.

És ha már szóltam az ifjúságról, engedtessék meg, hogy 
befejezésül néhány szót ejtsek egyelőre pótolhatatlan öreg
jeinkről is. Különösen hálás vagyok Kiss András főtitkár 
úrnak ős Soó Tamás gazdasági tanácsos úrnak, hogy élet
éveiket meghazudtoló frisseséggel, nagy-nagy szeretettel 
építik az Erdélyi Múzeum-Egyesületet az építés eredeti és 
átvitt értelmében egyaránt. Kívánom, hogy7 az ő buzgósá- 
guk. önzetlenségük ragadjon rá Egyesületünk valamennyi, 
minapi összesítésünk szerint 3125 tagjára.

És ezzel mondandóm végére értem.

(Reprodukciók: 
Tóül Ilona)
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KOS KAROLY
LAUDÁCIÓ

Hús?; évvel ezelőtt, 1977 augusztus 29-én, ama nyárvégi délután, 
amikor az utolsó lapát föld is a koporsójára került és sírja fölött 
toronnyá magasodtak a virágkoszorúk, a hosszú zsoltározást kö
vetően támadt síri csendben az egyik kalotaszegi lelkipásztor 
így szólt híveihez, akikkel együtt kísérte utolsó útjára Erdély nagy 
halottját: Az országgyűlésnek vége. induljunk lefelé.

Azért lefelé, men a kolozsvári Házsongárd éppúgy hegyen 
van, mint általában Erdély falvainak és városainak többi temetői. 
És Isten szolgája azért minősítette országgyűlésnek a hatalmas 
temetési gyülekezetei, mert ott összeseregleitek mindazok, akik 
a huszadik század erdélyi magyar mintaemberét Kós Károlyban 
fedezték fel.

A felfedezés különben kölcsönös volt. Kós Károly az össz- 
rnagyarság számára ismételten felfedezte Erdélyt, Erdély pedig 
felfedezte benne a hűséget megtestesítő férfiút,

f elfedező útjára Kós Károly a Kolozsvári Református Kollégi
umból indult el. Gimnazista társai ismertették meg vele Kalota
szeg falvait, a bennük lakó, sokféle mívességben jártas embere
ket, a körülöttük magasodó hegyeket ősrengetegeikkel és lovat, 
bivalyt tápláló legelőikkel, itt ismerkedett meg eljövendő mester
sége két legfontosabb anyagával, a fával és a kővel, Korán érő 
művésztermészet volt, aki túl a kilencvenedik életévén is azonos
nak érezte magát azzal a tizennyolc éves diákkal, aki 1901-ben 
kilépett Apáczai Csere János iskolájának ódon kapuján.

De mit tudlak Kosról a végtisztességére odasereglett kalo
taszegi földmívelő emberek? A részleteket illetően valószínűleg 
keveset, de a lényeget tekintve egészen biztosan kellően tájéko
zottak voltak. Tudták, hogy két nagy világégés után is velük 
maradi. Emlékeztek arra is, hogy amikor még falvaikban éven
ként legalább egyszer műkedvelő szakelőadást rendeztek, elő
szeretettel játszották a vidékükről származó Budai Nagy Antalról 
szóló drámáját. Ha meghasadt a templomuk fala, megmentésé
hez Kós Károly adta a szakszerű utasításokat. S mini az erdélyi 
református egyház egyik világi vezetője, a vizitációk alkalmával 
szigorúan számonkéne a közjavakkal való sáfárkodást és a lélek 
építésében elért eredményeket,

Kós Károly mindig hangsúlyozta, hogy választolt és tanult 
mestersége, az építészet mellett írói és grafikusi tevékenysége 
sem más, mint szavakból, vonalakból való építkezés. Otthont 
építő művészként vállalkozott életében többször is közszerep
lésre.

Az építész, az író, a grafikusművész, az intézményteremcés- 
ben különleges alkotói lehetőséget felfedező, lettrekész közéleti 
ember életútját remekbe sikerült művek szegélyezik. Л zebegé-

nyi templom, a Wekerle-telep főterének megálmodott és felépí- 
rett házai, a kolozsvári kakasos templom és a szimbólummá 
emelkedett sztánai családi otthon, a Varjúvár, valamint a szívéhez 
oly közel álló sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. (Kicsi 
dolgozószobája falán csak ez utóbbinak linóleummetszete emlé
keztette, figyelmeztette a belépőt, hogy építőművész műhelyébe 
érkezett,)

Л fejedelmi korba vezető Varjú-nemzetség; az Országépítő. 
melyben Szent Istv án király évezredes próbát kiálló művét örökí
tette meg, Budai Nagy Antal személyiségének epikai és drámai 
megidézése szívesen olvasott és látott mű marad mindaddig, 
amíg lesz szépirodalmat igénylő magyar ember.

A grafikusművész kézírásos könyvei, a jegyajándéknak szánt 
Székely balladák, a tanulmányi útról készült, az állatni ösztöndíjat 
megháláló Erdétyország népeinek építészete, az A ti la királyról 
ének rajzos és linómetszetes kiadása, a Régi Kalotaszeg nádtollal 
írt és rajzolt, a Magyar Iparművészet- hasábjai n közzétett remeklé
se, a bizánci és török örökséget méltányoló Sztambut c. könyv 
valamint a sztánai kicsiny házinyomdában készült Erdély kövei 
a magyar könyvművészei Panteonjában követelnek maguknak 
méltó helyet.

A nemzeti megmaradást,a népéleti folyamatosságot szolgáló 
közéleti szervezőmunka eredményei: a prófétai hangvételű Kiál
tó Szó és az. azt követő néppárti zászóbontás kísérlete, az Erdélyi 
Helikon c. folyóirat kötetei, a magyar könyv kinyomtatását és 
terjesztését biztosító Erdélyi Szépmívés Céh. az erdélyi magyar 
képzőművészeket tömörítő Barabás Miklós Céh, a kalotaszegi 
agrárkuliúra felvirágoztatását célzó bábonyi mintagazdaság és 
tanfolyamközpont megszervezése -  mind olyan alkotásai a 
sokoldalú erdélyi mindenesnek, hogy belőlük talán már egy is 
halhatatlanná tenné nevét a magyar örökség kincsesházában.

És ha most a tovább sorolható művészeti, irodalmi, közéle
ti alkotások sokaságából egyet kell kiemelnem, akkor eredetisé
génél fogva a budapesti Áiktken építményeit nevezem meg. S 
azok közül is első helyen nem a pompás kalotaszegi csűrökre 
emlékeztető szarvasházat vagy a madárházai, hanem a kicsi 
mókusházat emelem ki.

Még a rabságban is nagyhatalmi életet élő, erőfitogtató 
oroszlánok, elefántok, medvék otthona mellé, a kert kellős köze
pére kicsike hajlékot épített erdeink kedves, apró őslakójának, 
az időtlen idők óta kesebbségi sorban, kicsisége tudatában élő 
mókusnak. A költő azért dicsérte az erdélyiség szellemében meg
kapaszkodó építész-írót, mert hajlékot épített Istennek, ember
nek, Ehhez teszem hozzá most itt, hogy az erdélyiségec úgy kap
csolta össze az egyetemességgel, hogy otthont épített még a mó
kusnak is.

őrizze emlékét mától fogva a Magyar Örökség Aranykönyve.
Be> ikö Samu

CSODASZARVAS EMLÉKMŰ

A nagyar államalapítás ezredik évfordulójára Tóbiás Klára a 
Kékestetőn felállítandó emlékművet tervezett. A bronz figu
rákat tűzzománc berakások ékesítik; a szarvas szarvai között 
napot, mellén holdat visel, testét éjjel is ragyogó csillagok 
borítják.

Az emlékmű létrehozására Szegeden megalakult a Csoda
szarvas Művészeti Alapítvány, amely feladatáuk tűzte lei. hogy 
a megépítéshez szükséges anyagi javakat előteremtse.
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