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A hunyadi Kós Károly Kulturális Egyesület idén augusztus 28.
és 31. között rendezte meg az emléknapokat Kalotaszeg köz-
pontjában, a tízezres kisvárosban. Az egyesület tagságát és
vezetõségéthelybélimagyar fiatalokadják.Lelkesedésük,kez-
deményezõ-és szervezõkészségük révénaprogramigengaz-
dagrasikeredett:délelõttönkéntgondolatébresztõelõadásokon,
délutánonkéntemlékezeteskirándulásokonvehettünk részt.

Dr.VámossyFerenctanárúrazépítészKósKárolyrólbeszélt,
egyéniségétGaudíéhozésGhandiéhozhasonlítva.EgyedÁkos
professzor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke a politikus
Kós Károlyról mondott el kevéssé ismert történeti tényeket,
megrajzolva transzszilvanizmusának,magyarságánakésegye-
temességének jellemzõ vonásait. Heim Károly erdélyi képzõ-
mûvész pedig mûvész elõdje mûvészeti munkásságáról szólt.
Kusztos Tibor hunyadi református lelkész a Kalotaszeg címû
folyóirat regényes múltjáról és mai újjászületésérõl beszélt. A
folyóiratot 1890-ben Kalotaszeg nagyasszonya, Gyarmathy
Zsigáné indította útjára; 1911-12-ben Kós Károly szerkesztette
ésadtaki;1990-tõlpedigVasasSamukalotaszeginéprajzkutató
keltette új életre.

Adélutánikirándulásokonláthattukabikaliésaketesdi ref.
templomokat, a felújított sztánai Varjúvárat, a 800 esztendõs
magyarvalkói templomot. Eljutottunk a bõvizû, húsz öl ma-
gasságúhavasrekettyeivízeséshez,utánaabélesivíztározóhoz.
A Meleg-Szamos duzzasztott vize Vasvári Pál sírját rejti. Láttuk
Havasnagyfalut is, a mócok tanyásfaluját, a csak a havasokra
jellemzõ különleges településforma példáját.

AKósKárolyEgyesülésvándorépítészeiközülhatanvettek
részt azemléknapokon.BemutatkozóelõadásukbanazEgye-
sülésindíttatásáról,céljairól,múltjárólszóltak; ismertettékszerve-
zetét, tevékenységét és a Vándoriskola mûködését.

A rendezvények résztvevõi többségükbenerdélyimagya-
rok, negyedrészt magyarországi vendégek voltak; összesen
vagy hatvanan-százan. Vasárnap délelõtt református istentisz-
teleten vettünk részt a Bánffyhunyad fõterén álló kazettás
mennyezetes, négyfiatornyos, zsindelyes sisakú, XVI. századi

KÓS KÁROLY EMLÉKNAPOK
BÁNFFYHUNYADON

templomban. A falon Széchenyi Istvántól vett idézet: „Senki
emberfianeakarjaelvenniegynemzetnyelvét”.KusztosTibor
tiszteletes úr újra és újra beleszõtte igehirdetésébe Kós Károly
életének példáját. Kós Károly 30 éven át volt a kalotaszegi
reformátusegyházkerület fõgondnoka,mennyi lélekbõlvégzett
munka emléke maradt meg máig az emlékezetben! A tágas
templom megtelt hívekkel, érdeklõdõkkel, néhány leány régi
viseletben, pártával a fején ült a padokban.

Ebédutánmégegyparádésnéptánc-bemutatókülönbözõ
korosztályokelõadásában,azutáninterjúakolozsváriTVmagyar
adásánakés induláshaza.

KalotaszegnépeõrziaVarjúvárépítõjénekszellemihagya-
tékát.AzõrségenmaSzrágaZoltánés társai állnak, aKulturális
Egyesület irányítói.

Az idei a második ilyen rendezvény volt, élményeink
jegyében várjuk már a jövõ évi talélkozót.

Makhult Mihály építész

A sztánai, a bánffyhunyadi és a kalotaszegi kirándulásokon
készített képek Mészáros-Ujj Krisztina felvételei
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IdénaugusztusvégénmeghívástkaptunkabánffyhunyadiKós
Károly Kulturális Egyesülettõl Kalotaszegre, egy rendezvény-
sorozat alkalmából, melynek elsõdleges célja a részükrõl az
ismerkedés volt a – fõleg magyarországi – Kós Károly nevét
viselõ szervezetekkel, köztük Egyesülésünkkel.

Szervezetük nem elõd nélkül való, a hajdani Vasas Samu
által alapított, pedagógusokból és néprajzkutatókból álló kör
immár harmadik nemzedékével büszkélkedhet, most húszas
éveikben járóaktívéselszánt fiataloknakakalotaszegiekre jel-
lemzõ páratlan vendégszeretét élvezhettük, akik üde frisses-
ségük mellett is igen komolyan veszik vállalásukat.

Csütörtökön este érkeztünk Bánffyhunyadra. Péntektõl
vasárnapestigaprogrammegszakításnélkül folyt.Azegyesület
székhelye, aközponttólnemmesszeesõRavaszLászlóemlék-
ház.Péntekenés szombatdélelõtt ott elõadásokathallhattunk
másokmellettVámossyFerenctõl,EgyedÁkostól,ahitközösség
lelkészétõl, helybeli professzoroktól és néprajzkutatóktól, kik
KósKárolyéletmûvéneképítészeti, grafikusi, kultúrszervezõi,
politikusi rétegeitboncolgatták, sakalotaszegihagyományokat
és népviseletet mutatták be. Délutánonként helyismereti kör-
úton vettünk részt Kós építészetének nyomait követve, ezek
során útba ejtettük Sztánát, Magyarbikalt, Ketesdet, Kalota-
szentkirályt;Kalotaszegtermészeti javaiból ismerítvénkóstolót,
a Bélesi tavat, s egy szép zuhatagot. Az esték a zene és a tánc
jegyében teltek.

Vendéglátásunk a kényeztetés határait súrolta, a közös –
pálinkás – ebédeket egy helyi fogadóban költöttük el vidám
eszmecserék közepette.

Vasárnap ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, ezt a
KósKárolyemléktáblamegkoszorúzása,segygálamûsorköve-
tett.Bánffyhunyadiéskörnyékbeli tánccsoportokmutattákbe
tudásukat bizonyságul, hogy a tánc a kalotaszegieknek nem
reprezentáció, hanem életük eleven része, melyet a legkisebb
kortólbámulatraméltóanmûvelnek.

Amagyarkultúraügyénekápolásanemkönnyûmesterség,
s még kevésbé az Erdélyben, hol magyarnak lenni is nagyon
nehéz.Kalotaszegmagyarkultúrájánakápolásátközel70egye-
sületi taggal,satámogatókcsendes-lelkestáborávalaKósKároly
Kulturális Egyesület végzi talán a legintenzívebben. Zavarba
ejtõ volt látni elszántságukat és életkedvüket, sokat tanultunk
ezalatt a három nap alatt. További közös programokat terve-
zünk, melyek talán már az idén télen kezdetüket veszik…

Török Ádám vándorépítész

AZ ÉV FÕÉPÍTÉSZE DÍJJAL idén Bodonyi Csabát, Tokaj
város fõépítészét és Körmendy Jánost, Gyõr-Moson-Sopron
megye nyugalmazott fõépítészét tüntették ki szeptember
11-én, Érden, a VIII. Országos Fõépítészi Konferencián.

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával
támogatták. A 2002-ben ebbõl a forrásból befolyt 218.774.-
forintot a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája határainkon
túlról érkezett hallgatóinak ösztöndíjára fordítottuk, s a 2003-
ban várható összegnek is ez lesz a sorsa. Kérjük, hogy 2004-
ben is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitûzé-
seit. Adószámunk: 19193580-2-42.

AZ ÉGI ÉS FÖLDI VÁROSRÓL címmel rendezi meg 2003.
másodikfélévinépfõiskolaielõadássorozatátaszázhalombattai
HamvasBélavárosi könyvtár.Amagas színvonalú szellemtör-
ténetikurzusairól ismert intézményezúttalazalábbiprogramot
kínáljaazérdeklõdõknek:

09. 18. Vidor Ferenc: A város-gondolat teljességérõl
10. 02. Gerle János: Új Atlantisz felé
10. 16. Miklóssy Endre: A középponttól a központig
10. 30. Meggyesi Tamás: A szakrális tér
11. 13.KolundzsijaGábor:Avárosmágiája
11. 27. Hankovszky Béla J.OP: A biblia és a város

Azelõadások18órakorkezdõdnek,aszervezõBakaGyörgyia
20/9152178 telefonszámon érhetõ el.


