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Program
Augusztus 12., szombat

Kós Károly Gyalogos Emlék- és Teljesítmény túrák, 
XIV. kiírás, három távon, négy változatban:
6.30–7.00 Kós Gyalogos 55 (53,06 km): Kolozsvár, 
Kakasos templom – Hója-erdő – Kányafő – Kis-Marto-
nos – Bátori-hegy – Kapulat-nyereg – A3 autópálya – 
gorbói országút – Gyerőfi-szöktető – Gyerővásárhely, 
református parókia – Jegenye, kőbányaletérő – Ordo má-
nyos – Riszeg-tető – Szentimrei-villa
8.30–9.30 Kós Gyalogos 10 (11,02 km): Sztána, állomás 
– Csiga-domb – Riszeg-tető – Szentimrei-villa
8.30–9.30 Kós Gyalogos 25A (26,66 km): Sztána, 
állomás – Sztána, református templom – Kispetri, 
református templom – Almási vár – Zsobok, református 
templom – Riszeg-tető – Szentimrei-villa
8.45–10.00 Kós Gyalogos 25B (23,76 km): Sztána, 
református templom – Kispetri, református templom – 
Almási vár – Zsobok, református templom – Riszeg-tető 
– Szentimrei-villa
Kós Károly Kerékpáros Emlék- és Telje sítménytúrák, 
III. kiírás, három távon:
7.00–7.30 Kós Kerékpáros 60 (60,88 km): 
Kolozsvár, Kakasos templom – Hója-erdő – Kányafő 
– Kis-Mar to nos-tető – Bátori-hegy – Kapulat-nyereg 
– A3 autópálya – gorbói országút – Gyerőfi-szöktető 
– Gyerő vásárhely, református parókia – jegenyei 
menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, 
Szentimrei-villa
10.00–10.30 Kós Kerékpáros 40 (40,16 km): gorbói 
országút – Gyerőfi-szöktető – Gyerővásárhely, reformá-
tus parókia – jegenyei menedékház – Ordományos – 
Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa
10.30–11.00 Kós Kerékpáros 25 (23,91 km): Gyerő-
vásárhely, református parókia – jegenyei menedékház 
– Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa

11.00 Évfordulós gyülekezés Bálint Tibor harangjánál 
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor (Dornei) u. 30. sz.
11.00–20.30 Kolozsvári Magyar Lovasnap
Helyszín: Szilaj Lovastanya
15.00 Hátrahagyottak emlékezete  – a hazájukért 
életüket áldozó aradi vértanúk szeretteinek emlékére 
készült szabadtéri kiállítás 
Helyszín: Szent Mihály-templom bejárata
16.00 Kincses Kolozsvár Kalendáriuma – könyv -
bemutató
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum, To-
nitza terem
17.00 Berde Mária és Dóczyné Berde Amál emlékezete
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum, To-
nitza terem
18.00 Dóczyné Berde Amál – merítés az életműből 
című kiállítás megnyitója 
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum, To-
nitza terem
19.00 A VI. Kalotaszegi Vándor Néptánctábor gála-
műsora
Helyszín: Méra, Szarka-telek
23.00 Heltai-táncház
Helyszín: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány

Augusztus 13., vasárnap
10.00 A 8. Kolozsvári Magyar Napokat megnyitó 
ünnepi ökumenikus istentisztelet az evangélikus-
lutheránus templomban
11.00 Ellenfényben. In memoriam Deák József – 
fotókiállítás 
Helyszín: Pata utcai református templom Fehér 
Galériája
16.00 A falu és a paraszt ábrázolása az erdélyi 
festészetben című kiállítás megnyitója
Helyszín: Redut/Erdélyi Néprajzi Múzeum
17.00 Az én nagy kékségem – Dombovári Tibor 
búvárfotós kiállításának megnyitója 
Helyszín: Szabók bástyája
18.00 A  Mátyás-szoborcsoport – Kolozsvár jelképe
Helyszín: Szabók bástyája, manzárd
18.00 Mátyás László kőrajzkiállításának megnyitója
Helyszín: Uránia-palota
18.00 A legjobb ember. Átok, panasz, zsoltár és 
ének – Ady-fantázia Bretan Miklós, Eisikovits 
Mihály és Reinitz Béla dalaival.  Előadja: Laczkó 

Vass Róbert színművész. Zongorán kísér: Nagy Gergő 
zongoraművész
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum, To-
nitza terem
19.00 Szaxofon-orgona koncert. Előadók: Rémán 
Zoltán (szaxofon), Potyó István (orgona)
Helyszín: Szent Mihály-templom
19.00 A koralltengerek csodálatos világa – Dombo-
vári Tibor búvárfotós előadása
Helyszín: Magyarország főkonzulátusa, rendezvényterem
20.00 Balaton-koncert
Helyszín: Arkhai Szoborpark, Magyarfenes
23.00 Heltai-táncház
Helyszín: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány

Augusztus 14., hétfő
10.00–16.00 Toronylátogatás 
Helyszín: Szent Mihály-templom
10.00–16.00 Szabédi nyílt nap
Helyszín: EMKE, Szabédi-emlékház
12.00–20.00 Arany 200 busz  – a Petőfi Irodalmi 
Múzeum mozgókiállítása
Helyszín: Kolozsvári Állami Magyar Színház előtti tér
12.00 „Az erdélyi Társaság nem neveztetik Tudós 
Társaságnak, tsak Magyar Nyelv mívelőnek”  – az 
Aranka György-évfordulón szervezett kiállítás meg-
nyitása
Helyszín: Akadémiai Könyvtár
12.00 Varázslatos Kalotaszeg – tárlatvezetés a kalota-
szegi népviseletek világában
Helyszín: Minerva-ház, Cs. Gyimesi Éva terem
12.00–12.30 Déli orgonamuzsika
Helyszín: Farkas utcai református templom
12.00–13.00 Kolozsvári tánckavalkád – a 19. Szent 
István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek 
bemutatkozása
Helyszín: Főtér
12.00–15.00 Kerámiafestés, zománcozás kezdőknek 
és haladóknak
Helyszín: Forgó Kézművesház műhelye
13.00 A 2017-es Erdélyi Nyári Egyetem résztvevőinek 
a Romániai Építészek Rendje erdélyi fiókjának 
regionális biennáléin életműdíjjal kitüntetett építé-
szeket bemutató kiállítása
Helyszín: a kolozsvári Ferenc-rendi kolostor északi 
kerítőfala (Báthory/O. Petrovici utca felőli kerítés)

15.00 Nyitott szemmel  – beszélgetőest, nyári külön-
kiadás: Részigazságok metszéspontján – migráció 
magyar szemmel Németországban
Helyszín: EMKE, Györkös Mányi Albert Emlékház
16.00 Bor „virág” – Metz Judith mestervirág kötő kiállí-
tásának megnyitója
Helyszín: Egyetemiek Háza
16.00 „Mire a falevelek lehullanak...” Emlékképek
a nagy háborúról:
Ifj. Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó 
(szerk.): Propaganda – Politika, hétköznapi és magas-
kultúra, művészet és média a nagy háborúban – könyv-
bemutató
Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üze net 
a frontról: Ferenc tüzér levelei, 1914–1918 – könyv  be-
mutató
Helyszín: Kriza János Néprajzi Társaság székháza
16.30 Mimesis V.: Csend – Tér – Kép . Az 5. Mimesis 
Kortárs Vizuális Művészeti Fesztivál megnyitója
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum pincéje
17.00 Isten dicsőségére – a szilágysági református 
egyházmegye kegytárgyai és úrasztali textíliái 
képekben (XVI–XVIII. sz.)
Helyszín: Magyarország főkonzulátusa, rendezvényterem
17.00 Műemlékek diákszemmel – kiállításmegnyitó
Helyszín: Bocskai-ház
17.30 A király (ál)ruhái: Mátyás-kultusz Kolozsváron 
– városnéző séta. Találkozás Mátyás király szülőháza előtt.
18.00 Győri Katalin Delete című előadása a  Maros-
vásárhelyi Művészeti Líceum 10-es dráma szakos tanu-
lóinak előadásában
Helyszín: János Zsigmond Unitárius Kollégium, K-terem
18.00 Borkóstoló: bemutatkozik a Lechburg Pince – 
Lekence (román nyelvű előadás)
Helyszín: Egyetemiek Háza
19.00 A 8. Kolozsvári Magyar Napok ünnepélyes 
nyitógálája. Megnyitják: Gergely Balázs főszervező, 
a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke;  Tőkés László, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke; Kelemen Hunor, 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke; Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke.
Tánckánon – Hommage à Kodály – a Magyar Állami 
Népi Együttes előadása 
Helyszín: Kolozsvári Magyar Opera nagyterme
23.00 Nyitóbuli – napjaink zenéi: DJ Hunay
Helyszín: Bulgakov Café

REKLÁM

Egy képzeletbeli asszony életútja a múlt század sodrában egy marosvásárhelyi kiállításon

Történelmi kép egy erdélyi nő sorsáról

Multimédiás technikák-
kal szemléltetik az 1920 
és 1989 közötti idősza-

kot az Anna – Asszonysors a 20. 
században című kiállítás kere-
tében, amelyet augusztus 31-éig 
tekinthetnek meg az érdeklődők 
a Maros Megyei Múzeum nép-
rajzi és népművészeti osztályán, 
a Toldalagi-palotában. A tárlatot 
ez után Marosvásárhelyről Bu-
dapestre szállítják – mondta Ta-
tai Orsolya, a múzeum munka-
társa. A kivitelezésében és mon-
danivalójában is egyedi kiállítás 
a képzeletbeli Anna életén ve-
zet végig, ismertetve annak az 
erdélyi lánynak a történetét, aki 
valamennyi rendszert végigélt. 
A múlt évi, illetve az idei Múze-
umok éjszakáján látogatták meg 
a legtöbben a tárlatot, leginkább 
a szocializmust idéző lakberen-
dezési tárgyakra, lakásdíszek-
re figyelve. Tatai Orsolya lap-
családunknak elmondta, a visz-
szajelzések szerint az üveghal, 
a csipketerítő, a zöld konyhabú-
tor, a szobaberendezés keltette a 
legnagyobb érdeklődést a látoga-
tókban. Valamennyien ráismer-

tek azokra a tárgyakra, amelyek 
egykor otthonukat vagy szüleik, 
nagyszüleik lakását díszítették. 
„Nem is a tárgyak az érdekesek, 
hanem azok a történetek, ame-
lyeket ezek hordoznak. A tárgy 
inkább segédeszköz a történelem 
elmesélésében, megértésében” – 
részletezte a múzeum munka-
társa. Baróti Hunor látványter-
vező ötlete alapján az érdeklő-
dők egy vetítésen megtekinthe-
tik a hagyományos táncokat, va-
lamint a falusi és városi étkezési 
szokásokat. A tárlat megálmodói 
– Kolumbán Zsuzsánna, Kinda 
István, Miklós Zoltán, Salló Szi-
lárd, Szőcs Levente és Vajda And-
rás, a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum munkatársai – 
nem ragaszkodtak a néprajzi ki-
állítások szokásos sorsforduló-
ihoz, hanem inkább az emberi 
élet egyes pontjaihoz, a történe-
lem egyes szakaszaira nyitnak 
rálátást egyetlen személy, Anna 
szemszögéből.

A tárlatvezetés a múzeum ud-
varából, a földszintről indul, egy 
csűrnek berendezett térből, ahol 
román és magyar nyelven mesé-

lik a fiatal, falusi lány életét. An-
na fő szórakozása vasárnapon-
ként a tánc, egy ilyen rendezvé-
nyen ismerkedik meg azzal a fiú-
val, akibe szerelmes lesz és aki-
től gyereket vár, de végül párja 
magára hagyja. Ez nagy szégyent 
jelentett abban a falusi környe-
zetben, ezért családja kitagadja, 
és Anna kénytelen elhagyni szü-
lőfaluját, a városba megy szeren-
csét próbálni. Egy jómódú zsidó 
családhoz szegődik cselédnek, 

de a családot deportálják és nem 
tér vissza senki közülük a halál-
táborból. Véget ér a háború, új le-
hetőség nyílik a fiatal nő számá-
ra: belép a pártba, és ifjú kom-
munistaként tér vissza falujába, 
ahol még mindig úgy tekintenek 
rá, mint a megesett, szégyenben 
maradt lányra. Nem akarják ész-
revenni és megérteni, hogy ő „egy 
jobb jövőért fáradozik”. A falu-
si környezet, majd a városi zsidó 
család polgári otthona után egy 

jellegzetes pártirodába léphet-
nek a látogatók, komor és barát-
ságtalan szobába, ahol a csupasz 
falon a párt szlogenje olvasha-
tó, kopott íróasztal, szék és vas-
szekrény jelenti a berendezést. 
Ezt követi a kiállítás utolsó ál-
lomása, a városi tömbházlakás. 
A szobában a szocialista bútor-
ipar egyenszekrénye, televízió-
készülék és rádió, csipketerítő és 
azon üveghal. A szűk, kis kony-
hában a berendezés valamennyi 
erdélyi látogató számára „család-
tag”: zöld konyhaszekrény, mo-
sogatókagyló, gáztűzhely, a kis 
ablakon pedig egy másik szürke 
tömbházra nyílik kilátás. Tatai 
Orsolya szerint a magyarorszá-
gi közönség számára lehet, hogy 
nem lesz épp akkora újdonság a 
tárlat, mint a marosvásárhelyi-
nek vagy székelyudvarhelyinek, 
hiszen több hasonló kiállítás 
is látható ebben a témában, vi-
szont abban mindenképp újsze-
rű lesz, hogy Erdélyről egy kissé 
másként és másfajta informáci-
ókat kapnak az ottani látogatók. 
A marosvásárhelyi kiállítás au-
gusztus végéig, hétfő kivételével 
hétköznaponként 9–16 óra között 
látogatható, szombaton 9–14, míg 
vasárnap 9–13 között. Felnőttek-
nek 8 lej a belépő ára, nyugdíja-
soknak 3, gyerekeknek és tanu-
lóknak 2 lej.

ANTAL ERIKA

Kivitelezésében és mondanivalójában is egye-

di az Anna – Asszonysors a 20. században című 

kiállítás, amely augusztus 31-áig látogatható a 

marosvásárhelyi Toldalagi-palotában.

„Időutazás”. Korhű bútorokkal rendezték be a Toldalagi-palota termeit
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