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S z ö v e g :  N a g y  G á b o r

A  T e l e k i  L á s z l ó  A l a p í t v á n y 
u t a z ó  k o n f e r e n c i á j a

A Teleki Alapítvány kétségkívül legjelen-

tősebb tevékenysége a határainkon túli 

magyar vonatkozású épített örökség kuta-

tását, dokumentálását és felújítását cél-

zó kormányzati programok megszervezése 

és lebonyolítása. Ezek közül is kiemelke-

dik a 2015-ben indított Rómer Flóris Terv, 

amelynek keretében 2016-ban közel 100 

kárpát-medencei műemléken kezdődtek 

állagmegóvási, felújítási munkálatok.  

A Diószegi László által igazgatott alapít-

vány az 1999 és 2016 közötti időszakban 

hozzávetőlegesen 450 műemléken tevé-

kenykedett (Országépítő 2017/1), melyből 

több, mint húsz teljes körű felújítás volt.

Mosolygós péntek reggel. A szokott 
helyen, a Műcsarnok melletti parkoló-
ban gyülekezünk. Az indulás mindig is-
métlődő történései, az autóval érkezők 
parkolása, a buszban a stratégiai helyek 
elfoglalása, az utolsó ember megvárása. 
Aztán úgy meglódulunk, hogy meg se 
állunk a határig. Itt egy kis veszteglés 
az újabb uniós szabályozás miatt. Ki-
csit furcsa a kilépéskori szigorúság és a 
belépéskori engedékenység, de hát ez a 
fordítottság jellemzi a mostani Európát.
Kajántó az első állomás, aminek mindig 
nagyon örül a társaság, mert végre ki-
szállhat a fogságos buszból. És mindig 
örül az ember, ha kedvesen fogadják. Itt 
megérezhettük a csendes, visszafogott, 
szeretetteljes fogadtatás gyönyörű-
ségét. Szépen beültünk a templompa-
dokba, és a karizmatikus Jakab Gábor 
plébános úr mesélt a múltról. Megtud-
tuk, hogy a régmúltban Kaján földesura 
megvásárolta a szomszédos Tiborcfalva 
halászfaluját, ahol volt egy nagy tó. Így 
lett a település neve Kajántó. Aztán 
bencések, jezsuiták, ferencesek. A múlt, 
a közelmúlt küzdelmei. És amikor a má-
hoz ért az elbeszélés, akkor a jövőre 80 
éves plébános szemében megjelent az 
élet csillogása, mondván: fiatal családok 
költöztek ide, tizennyolc gyerekkel. Fel-
éled az, ami már múlni látszott.
Guttmann Szabolcs, a kiváló főépítész 
folytatta a beszámolót. A feladatok 
sorolása mellett kiemelte a templom 
szentélyében látható csodát, a közép-
kor tudását mutató kőstallumot, amely 
zavarba ejtő teljességgel maradt meg. 
Mert zavarba jövünk, ha egy ép, egy ere-
deti ép, vagy megújított műemléket lá-
tunk. A romokhoz, a romos épületekhez 
vagyunk vagy lettünk hozzászoktatva, 
így hozta a történelem, meg a hivatalos 
műemléki felfogás. Itt nem kell semmifé-
le tudományos okoskodás. Itt csak néz-
ni kell és örülni, hogy ilyen is van. 
Végezetül a plébános úr arra kért, mond-
junk el egy imát, nemzeti imádságun-
kat. Soha ilyen szívszorító akusztikával 
a Himnuszt még nem énekeltem, még 
nem hallottam. És amikor a lelkünk már 
csordultig volt, a plébános úr fokozta a 

szinte fokozhatatlant, mondván, énekel-
jük el az utolsó strófát is, majd ő elő-
énekli a sorokat. Furcsán, szaggatottan 
hangzott az ének, mintegy visszarántva 
a jelenlévőket az első strófa szomorkás 
bizakodásából a valóság szomorkodá-
sába. Magyar földünk szaggatottsága, 
szétszakítottsága sírt fel a százados 
falak között. Mintha tanulmányutunk, 
utazó konferenciánk első állomásán már 
a végszót is megkaptuk volna.
 
Csomafája. Kalotaszeg és Mezőség ha-
tárán vagyunk. Nagyon megcsappant 
itt a magyarság. A cinterem, a templom 
körüli temetőkert restaurált kapujában 
gyönyörködünk.Kedves kis megvendége-
lés. Üdítő, kávé, sütemény. Itt volt a gyü-
lekezet fele. Négy helybéli. És itt fogal-

mazódott meg az első nagy kérdés: kell-e, 
lehet-e támogatni az élet utolsó szaka-
szába érkezett gyülekezet templomát? 
Nyilván kellene, csak a lehetőségek vé-
gesek. Szembe kell néznünk azzal, hogy 
nemcsak a műemlékeket kell megvédeni, 
hanem az életet is, és ott, ahol lehet.

Bodok. A templom első említése a 14. 
század első feléből való. Falképeit Kiss 
Lóránd restaurátor mutatja be, előadá-
sa igen nagy segítség, mert ő azt is látja, 

amit mi nem. A szentélybe utólag karza-
tot építettek az akkori növekvő gyüleke-
zet miatt, és az most eltakarja a feltárt 
falképeket. Sajnálatos realitás, hogy 
a jelenlegi, fogyó gyülekezet már nem 
igényli ezt a bővítést, így nincs valósá-
gos igény a fenntartására. Azaz bont-
ható. De így legalább lehetőség nyílik a 
falképek teljes bemutatására.

Megérkezünk Válaszútra. Többen össze-
nézünk, hiszen voltunk mi már itt nem 
is olyan régen a Teleki Alapítvány révén. 
Aztán kiderül, hogy a nem is olyan régen 
bizony már nyolc éve volt. 

A második napon, átbuszozva a nap-
fényben fürdő, a zöld különböző ár-
nyalataiban pompázó mezőségi tájon, 

és az azt megzavaró települések építé-
szeti kavalkádján, Somkerék reformá-
tus templomához közelítünk. Fehér fa-
lak, fazsindely. A megőrzött idő. Erdély 
egyik legszebb temploma. Építését az 
1200-as években kezdték, 1333-ban már 
a felépült templomot említik. Az 1661-es 
török dúlás teljes pusztulást hozott. Az-
tán a kurucok meg a labancok. Az újjá-
építés során 1716-ra készül el a torony, 
a gyönyörű belső berendezés, a festett 
kazettás mennyezet, az úrasztala, a szó-
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székkorona, valamint a nyugati oldalon 
lévő festett karzat, idősebb Umling Lő-
rinc munkája, 1761-es saját kezű dátu-
mozással. Ezer főből kétszáz magyar. A 
90-es években kivándorolt a magyar ifjú-
ság. Iskola már nincs, az óvodában három 
gyerek. Beírunk tízet-tizenkettőt, hogy 
tartsuk, amíg lehet − mondja a lelkész.   

Kiszsolna a következő állomás, amely-
nek történetét két részben szeretném 
elmondani. Az első rész az előtörténet, 
amit bizonyosan sokan ismernek. Az alig 
négyszáz fős evangélikus szász közös-
ség 1944-ben, hátrahagyván templomát 
és mindenét, Ausztriába és Németor-
szágba menekült. A háború után néhány 
család visszaköltözött, de ez nem tudta 
megakadályozni az egyházközség 1976-
os feloszlását. A használaton kívül ma-
radt templom egy ideig még viszonylag 
jó állapotban állt, de a kilencvenes évek-
ben hajóboltozata beomlott, és a pusz-
tulás megindult. Az evangélikus időszak 
meszelései is kezdtek lepotyogni, és 
előbukkant egy középkori freskófestés, 
amiről kiderült, hogy ez nem más, mint 
Giotto római Navicella-mozaikjának 
másolata. A tanítványok hajójához kö-
zeledő, vízen járó Krisztus kimenti a ha-
bokból Pétert. Egy pusztuló, különleges 
érték. A mesében szokott történni, hogy 
megjelenik valaki, aki előreviszi a dolgo-
kat, természetesen mesébe illő módon. 
Kollár Tibor volt az az ember, aki úgy 
gondolta, hogy talán a lehetetlen is le-
hetséges, de csak különleges, azaz me-
seszerű módon. Megkereste az ország 
kirakatcsapata, a nagybányai női kézi-
labdaklub holland válogatottját, Lois 
Abbingh-t, kérdezvén, vállalná-e, hogy 
örökbefogadója legyen ennek a temp-
lomnak? Vállalta, miután egy edzés után 
autóba ültek, és megnézték a templo-

mot. Erről értesítették a sajtót, megle-
petésre jött a megyei tanács elnökének 
meghívása a tanácsházára. Akkor volt az 
önkormányzati választások kampánya. 
És ott − bizonyosan az illusztris holland 
válogatott jelenléte, meg a kampány kü-
lönleges helyzete és a remélt szavazat-
szám növelése miatt − a polgármester 
kijelentette: a romot megyei tulajdonba 
veszik, és a magyar támogatás összegé-
nek megfelelő forrást bocsátanak rendel-
kezésre. Ezt követően Puskás Imre, akkor 
még helyettes államtitkár, helyszíni saj-
tóbejárást hirdetett meg, bejelentette a 
magyar segítséget, megteremtve ezzel az 
életben maradás lehetőségét. 

A második rész a meglepetés. Nem akar-
tam hinni a fülemnek, amikor mondták, 
az ebéd, a fogadás Kiszsolnán lesz a 
polgármester úr jóvoltából. Hát, ha ez 
van a programban, akkor ez van. Elő-
ször azért megnéztük a helyszínt, ahol 
a beállványozott szentélyben semmit 
sem lehetett látni, így mondhatnám, mi 
a tetthelyet néztük meg. Hozzászokhat-
tunk a mostani médiaközegben, hogy a 
tetthely említése a gyilkosságot is föl-
tételezi. Itt is erről van szó: az épített 
örökség megsemmisítéséről. De ahogy 
az ilyen filmekben mindig, itt is van 
fordulat. Látogatásunkat egy helyszíni 
sajtótájékoztató követte, ahol a polgár-
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mester és a múzeum igazgatója már úgy 
beszélt a híressé vált másolat megmen-
téséről, mintha az az ő érdemük lenne.  
A híres román hajlékonyság. Meg is 
nyertek vele két világháborút. Valaki 
megkérdezte: ez egy szász templom volt, 
a németektől nem várható valami segít-
ség? Az állítólagos válasz szerint a né-
met állam nem tud támogatást adni az 
esetleges expanzió vádja miatt. Sajátos 
álláspont. Mi, magyarok meg csak eről-
tetjük ezt a Teleki alapítványos expan-
ziós magyar műemlékmentő programot 
egy szász templomnál.

De hagyjuk ezeket az okoskodásokat, 
mert következett a fogadás, ahol szép 
román szavakkal, bőséges traktával, és 
igen finom borokkal vártak. És mi mindezt 
mosolyogva fogadtuk, mert mindezt csak 
mosolyogva lehetett fogadni. Egy barát-
ságos fiatal román borász prezentálta bo-
rait. Meg kell hagyni, nagyon jók voltak. 
Vettünk is belőlük. Lehet, hogy már csak 
vesszük, de nem értjük egymást?

Tacs. A templom a dombon siralmas 
állapotban van. Tornya megsüllyedt, 
a támpillérek elváltak, a szentélynél 
ijesztő repedések. A hajóban meg ott a 
gyönyörű festett kazettás famennyezet. 
A gyülekezet meg a domb alján, a lebon-
tott szász templom helyén új templomot 
emelt. Az érték fönt, az élet lent. Egy 
javaslat szerint a fönti templom tor-
nyát és szentélyét el kellene bontani, a 
középső rész megerősítve, helyreállítva 
alkalmas lenne a festett, kazettás fa-
mennyezet bemutatására. Ez nekem ki-
csit olyan, mintha a Trianon-diktátumot 
magunk írtuk volna. Arra gondoltam, 
hogy az értéket és az életet nem szabad 
elválasztani. Bizonyosan kellene valami 
építészjavaslat. Képzeljük azt, hogy ez a 
csodamennyezet olyan, mint egy felhő. 
És ez a felhő leszáll a fölső templomból, 
egyenesen az alsó templom magas lég-
terébe, és ott, kifüggesztve, nem hozzá-
érve a templom oldalsó szerkezetéhez, 
hirdeti a múlt értékeit, a jelen kifeszí-
tettségét és a jövő reményét. A gondo-
lat csak akkor ér valamit, ha azt el is 

fogadják. Mihály Ferenc, a famennyeze-
tek legnagyobb ismerője, megvalósítha-
tónak tartotta az ötletet. Lent, a temp-
lomban, amikor a lelkész úrnak és két 
presbiternek már másodjára mondtam 
el, kicsit mintha ők is bólintottak volna. 
Lehet, hogy még sokszor kell próbálkoz-
ni, hátha sikerül. De indultunk tovább, 
két kis gyöngyszemet megnézni. 

Szászkelence, Észak-Erdély legjelentő-
sebb erődtemploma. A gótikus mellék-
hajóból barokk oldalkarzat lett. Az idők 
rétegződése.

Szentmáté. A templom első említése 
1392-ből való. Boltozott szentély, a hajó 
fölött famennyezet. Fogyunk, de va-
gyunk, mondja a lelkész, a fiatalok men-
nek külföldre.

Válaszút, a megérkezés. A vacsora után 
az est. A program. Már sokadszorra. 
Nekem mindig úgy tűnik, hogy ez nem 
más, mint Diószegi László, a Teleki Lász-
ló Alapítvány igazgatója, szellemi vezé-
re doktori disszertációja egy részének 
demonstrálása. A tételek, az állítások 
helyszínen való bemutatása az ottani 
zenészekkel és táncosokkal. Most Kalo-
taszeg népzenéjét és néptáncát ismer-
hettük meg. A nagyszerű bemutatón és 
élményen túl ez a módszer vált a kon-
ferencia legfőbb jellemzőjévé. Ahogy 
Diószegi László legutóbbi interjújában 
fogalmazott, az első budapesti konfe-
renciák igen sikeresek voltak. Valami 
mégis hiányzott: talán előjött belőlem 
a népzene- és néptáncgyűjtő, az az is-
meret, amelyet csak a falvakat járva 
szerezhettem meg. Ezért született a 
terepen járó, kiránduló konferencia öt-
lete. Mi ezt már utazó konferenciaként 
népszerűsítjük. Nemcsak azért, mert 
tényleg sokat kell utazni, de főleg azért, 
mert ez sokkal több, mint kirándulás. 
És ezt ezen az estén, néhány pohár bor 
nyomatékosításával meg is erősítettük. 

A harmadik nap. Vasárnap. Farnas. 
Szól a harang a felújítás előtt álló ha-
ranglábból. Igazi templomos hangulat.  

Az ember megfürdeti szívét a hetedik 
nap kegyelmében. A kis 15. századi 
templom megtelt, zúgott az orgona 
nélküli ének. Hiába, szép a felújított 
templom, de legszebb a teli templom. 
A lelkész úr meg is ünnepelte ezt pré-
dikációjával, mondván, az öröm meg-
fér a szenvedéssel. És egy kis szere-
tetvendégség. Üdítő, kalács, pálinka. 
Fiatalosan koccintunk a lelkész úrral, 
pedig már ő is majdnem 80, mondja az 
egyik asszony.

Sztána. A református templom festett 
kazettás mennyezete szolidan jelzi, 
hogy van még teendő. Az ebéd azon 
a helyen volt, ahol annak idején, 1914 
decemberében azt a híres református 
bált rendezték. Kós Károly szervezte. 
Elhívta Zrumeczky Dezsőt, a régi épí-
tésztársat, és Móricz Zsigmondot, aki 
a nagy élmények hatására a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül tervével tért 
vissza Budapestre.

Mi is indultunk vissza. Hazafelé, a szé-
les ecsetvonásokkal megfestett tájon át 
utazva. Mintha a korábbiakhoz képest 
kicsit megcsendesedett volna a társa-
ság. Öregebbek lettünk volna egy évvel? 
Inkább azt gondolom, ez olyan igazi, 
élményteli három nap volt, ami teljesen 
eltöltötte az embert. Úgy ötven kilomé-
terrel Budapest előtt Diószegi László 
mindig szokott pár szót mondani. Most 
is így történt. Megköszönte a résztvevők 
programhoz alkalmazkodó viselkedését, 
mi meg együtt örültünk az együttlétnek. 
Egy kis hiányérzet azért maradt: nem 
szólt a jövő évről. De ezt úgy vettük, 
csak a helyszín bizonytalan. Az biztos, 
hogy jövőre is megyünk.
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