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Györkös Mányi Albert ze-
netanár, festőművész nyu-
godtan aludhatja szülő-

faluja, Tordaszentlászló földjé-
ben örök álmát. Tisztelői, köve-
tői, végrendeletének végrehajtói 
gondoskodtak arról, hogy a mes-
ter utolsó kívánságai maradékta-
lanul teljesüljenek: Kolozsváron, 
a Majális (Republicii) utcában ta-
lálható műteremlakásában ma 
az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület (EMKE) által mű-
ködtetett Györkös Mányi Albert 
Emlékház őrzi vagyontárgyait. 
Képeit állandó jelleggel kiállítja, 
és nagy hangsúlyt fektet a kultu-
rális események szervezésére. A 
hagyatékot – Györkös kívánságá-
nak megfelelően – szakszerűen 
kezelik, egykori lakását sikerült 
bekapcsolni Kolozsvár szellemi 
körforgásába.

Halála után a korabeli lapok 
megírták: „Kolozsváron egyetlen 
olyan eset volt, amikor magán-
személy a közösségre hagyta va-
gyonát, ingatlanát: Györkös Má-
nyi Albertről van szó, a festőről, 
aki tragikus körülmények között 
hunyt el.” A művész tragikus ha-
lálának egyrészt az értetlenség 
volt az oka, hogy hosszú évtize-
dekig e különös, a naivitást és a 
népies formakultúrát ötvöző fest-
ményeket nem értékelték kellő-
képpen. Másrészt betegségek-
kel is küzdött, és felesége, Jakab 
Ilona festőművész 1990-es halála 
után értelmetlennek és kilátásta-
lannak érezte saját létét. „Bará-
tai szerint nem erre a világra va-
ló volt: irtózott az erőszakosság-
tól, a tudálékosságtól, a magány-
tól; nagy ívben elkerülte a kamé-
leonokat, de szívből örült az igaz 
barátoknak” – írta halálának 10. 
évfordulóján a Hitelben Aniszi 
Kálmán.

A muzeális értékű kultúrközpont

Györkös egykori műteremlaká-
sát 1994-től tehát közművelődé-
si központként is használni tud-
ta az erdélyi magyarság: a kezde-
tekkor számos, abban az időben 
székházzal még nem rendelke-
ző civilszervezet rendezvényé-
nek is helyet adott. Az emlékház 
gondnoka 1994 és 2002 között Ba-
logh Éva volt. Miután külföldre tá-
vozott, az EMKE elnöksége köz-
vetlenül irányította a működé-
sét. Majd 2007-ben – idén éppen 
10 éve – az EMKE akkori elnöke, 
Kötő József a poszt sikeres meg-
pályázását követően a zenetanár 
végzettségű, azonban 1990 óta el-
sősorban művelődés- és közös-
ségszervezéssel foglalkozó Kós 
Katalint bízta meg az emlékház 
igazgatásával. Ő volt az első, akit 
az EMKE teljes munkakörű al-
kalmazottként vett fel az emlék-
házhoz. Két évvel ezelőtt pedig 
részidőben foglalkoztatott kul-
turális referenssel, Vincze Lász-
lóval bővült az alkalmazotti kör.

Györkös Mányi Albert könyv-
tára ma is megcsodálható, de 
muzeális értékű népi szőttesek-
ből és kerámiából, kalotaszegi 
bútorokból, valamint személyes 
használatú tárgyakból is ma-
radt az utókorra. A mintegy két-
száz festményt immár megfele-
lő körülmények között tárolják 
a hagyaték gondozói. A művészi 
színvonal emelésének érdeké-
ben egy Steinway-zongorát is vá-
sároltak az emlékház megnyitá-
sának évében, a hangszeren egy-
kor a világhírű orosz zongoramű-
vész, Szvjatoszlav Richter kon-
certezett Kolozsvárott. Nem min-
dennapi élmény a klasszikus ze-
ne kedvelőinek megérinteni azt 
a hangszert, amelyen Richter is 
játszott…

Az EMKE tulajdonában lévő 
emlékház programjainak mű-
ködtetésére 2012-ben az ernyő-
szervezet akkori elnökének, Dá-
né Tibor Kálmánnak irányításá-
val megalakult a Györkös Má-
nyi Albert Emlékház Egyesület, 
amely azóta is rendszeresen és 
sikerrel pályázik infrastruktu-
rális fejlesztésre és programok 
szervezésére. Az EMKE jelenlegi 
elnöke, dr. Széman Péter, aki 2013-
tól vezeti az ernyő szervezetet, 
szintén nagy figyelmet fordít 
az emlékház működési fel té-
teleinek a biztosítására.

Összefonódások

Kós Katalin, a kulturális intéz-
mény vezetője – Kós Károly uno-
kája, Kós András szobrászmű-
vész leánya – zenelíceumos ko-
rából ismerte Györkös Mányi Al-
bertet, mint az iskola klarinétta-
nárát. Nem is akármilyen kap-
csolat alakult ki diák és tanár 
között, hiszen az iskola elvég-
zése, majd a sikertelen, hege-
dűszakra való felvételi után ép-
pen Györkös volt az, aki Kata-
linnak munkát ajánlott, még-
hozzá a művész szülőfalujában, 
Tordaszentlászlón. Kati megkap-
ta élete első munkahelyét, ahol 
gyerekeket tanított hegedülni. A 
tordaszentlászlói gyerekek mel-
lé magyarfenesiek is csatlakoz-
tak. Az élet később az erdővidéki 
Barótra vetette, ahol hihetetlenül 
szerteágazó tevékenységet foly-
tatott: a folyamatos hegedűtaní-
tás mellett 1990 májusában egyik 
alapítója volt a baróti Gaál Mó-
zes Közművelődési Egyesület-
nek, ahol megtapasztalhatta, mit 
jelent civilként dolgozni. Ugyan-

abban az évben sikerrel pályáz-
ta meg a helyi Városi Művelődési 
Ház megüresedett igazgatói ál-
lását. Itt az 1989-es rendszervál-
tást követően új intézményt épí-
tett fel, amelyet 14 évig sikere-
sen vezetett. Azonban a zenélést 
sem hagyta abba. Alapító tagja 
volt az 1988-ban alakult Kájoni 
Consort régizene együttesnek, 
a 2000-ben létrehozott, Kelekó-
tya névre hallgató, gyermekprog-
ramot játszó együttesnek, vala-
mint a 2003-ban megalakult sep-
siszentgyörgyi Georgius Kama-
razenekarnak. Mindezek mel-
lett Brassóban járt egyetemre, 
a zenepedagógia szak nappa-
li tagozatára, és ezt a kihívást 
is sikerrel abszolválta. 2004-ben 
létrehozott egy hegedűosztályt 
Vargyason, ahol ismét főállás-
ban oktatott hegedűt, zeneelmé-
letet és zenetörténetet két éven 

át a sepsiszentgyörgyi Művésze-
ti Népiskola keretében.

Családi állapota megváltozá-
sával 2006-ban hazatért Kolozs-
várra, ahol újra „találkozott” kö-
zépiskolai tanárával. „Érdekes a 
sors, mert, ha úgy vesszük, húsz 
év Kolozsvártól való távollét utá-
ni visszatérésemkor Györkös 
Mányi Albert ismét munkahelyet 
ajánlott fel számomra: az EMKE-
re bízott hagyatéka további gon-
dozását, valamint a műteremla-
kásában létrehozott emlékház-
ban és művelődési központban 
előadások, koncertek, kiállítások 
további rendszeres megszerve-
zését és lebonyolítását” – mesél-
te Kós Katalin. Érkezéséig mint-
egy 400, az elmúlt 10 évben pe-
dig legalább 500 rendezvénynek 
adott otthont az emlékház. Utób-
biaknak döntő többsége saját ren-
dezvény volt.

A beomlott pinceboltozat

A 2008-as év első hónapjaiban 
az emlékház már esedékes volt 
a belső felújításra, de rendsze-

resen működtek benne különfé-
le programok. 2008. szeptember 
15-re virradóan azonban majd-
nem tragédia történt: az intéz-
mény alatt teljesen váratlanul be-
omlott a pinceboltozat. Szeren-
csére a ház padlója nem követte 
a pinceboltozatot, ennek köszön-
hetően minden benne lévő tárgy 
épségben megmaradt. Senkinek 
nem esett bántódása, és az em-
lékház gondozói – ha lehet, még 
nagyobb odaadással – folytatták 
a munkát. A javítási és helyre-
állítási munkálatokat követően 
a Györkös Mányi Albert Emlék-
ház 2010. augusztus 18-án nyit-
hatta meg újra kapuit a nagykö-
zönség előtt.

Zeneszó és borkóstoló

Aki a kezdetektől látogatja az em-
lékházat, felidézheti, hogy az el-
ső periódusban kissé szétszór-
tan szervezték a programokat, 
annak függvényében, hogy ép-
pen milyen közművelődési szer-
vezet tartott igényt a helyisé-
gekre. Ez nem jelenti azt, hogy 
nem voltak színvonalas progra-
mok, de rendezvénysorozatok-
ról akkoriban nem igen beszél-
hettünk. Mára azonban jócskán 
megváltozott a helyzet, Kós Ka-
talin érkezésével új arculatot ka-
pott az emlékház, bővült a kíná-
lat. Igyekezett egyfajta állandó-
ságot teremteni, ennek köszön-
hetően pedig most már a progra-
mok többségével rendszeresen 
jelentkeznek, és minden kultu-
rális rendezvénynek kialakult a 
saját törzsközönsége. Kós Kata-
lin első ötlete a JelesNapTár ne-
vű gyermekprogram-sorozat el-
indítása volt, amely havonta je-
lentkezik, rajta keresztül a nép-
hagyományokkal ismertetik meg 
a fiatalabb korosztályt. „Mivel ze-
nész vagyok, szinte magától érte-
tődő volt koncertek szervezése 
is” – mondja Kati. László Ferenc 
muzikológus, egyetemi tanár a 
kilencvenes években már szer-
vezett hangversenyeket az em-
lékházban, tulajdonképpen ezt 
folytatták – kissé újragondolva –
Horváth Zoltán zongoratanárral. 
Így született meg a ZeneSzó cí-
mű sorozat, amely immár a hato-
dik évadánál tart.

„Hónapról hónapra jó emberek 
jó történeteivel gazdagodhat min-
denki, aki látogatja nyilvános be-
szélgetéseinket a Nyitott szem-

mel című beszélgető sorozatunk-
ban, a Györkös Mányi Albert Em-
lékházban” – írja műsorismerte-
tőjében Laczkó Vass Róbert szín-
művész, a sorozat házigazdája. 
Ez a program is hat éve indult, 
és a ZeneSzó mellett az emlék-
ház egyik leglátogatottabb ren-
dezvényének bizonyult az évek 
során. Vincze László ötlete volt, 
hogy foglakozzanak borkultúrá-
val is, így született meg a rend-
kívül népszerű EMKE-borklub, 
amelynek meghívottai nemzet-
közi szaktekintélyek.

Az Ember és Természet Kollé-
gium a második legrégibb prog-
ramsorozata az emlékháznak, 
a nyolcadik évadába lépett elő-
adássorozat házigazdája dr. Far-
kas György nyugalmazott egye-
temi tanár. A Művelődés estek 
– Dáné Tibor Kálmán főszer-
kesztő ötlete alapján – a Műve-
lődés folyóirat szerkesztősége 
és a Györkös Mányi Albert Em-
lékház közös szervezésében zaj-
ló előadás-sorozatok a harmadik 
évadnál tartanak.

Ezek mellett nyilván idősza-
kos programokat is kínál az em-
lékház: kiállítások, kamarakon-
certek, könyvbemutatók, pódi-
umestek, régiók találkozója. A 
Györkösben a jó értelemben vett 
nyüzsgés szinte soha nem áll 
meg. Az úgynevezett kulturá-
lis évad októbertől májusig tart, 
de az augusztusi Kolozsvári Ma-
gyar Napok alatt is több esemény 
színhelye. És ami talán a legfon-
tosabb: bár nem mindenki jár el 
az összes programra, a közönség 
szerint minden, ami az emlék-
házban zajlik, értékes élményt 
nyújt. „Nemcsak rendezvény-
szervezők, de közösségszerve-
zők is vagyunk, és ez nagyon ér-
ződik az emberek visszajelzése-
iből is” – mondja végszóként Kós 
Katalin, az emlékház vezetője.

 
NÁNÓ CSABA

Györkös Mányi Albert festőművész emlékének adózva, az utókor kulturális központot működtet Kolozsváron

Emlékház, amely közösséget éltet
Kevés olyan hely van Kolozsváron, ahol annyira 

változatos kulturális programkínálat lenne, mint 

a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Az Erdé-

lyi Magyar Közművelődési Egyesület égisze alatt 

működő intézmény 23 éve nyitotta meg kapuit a 

közönség előtt.

Györkös Mányi 
Albert
Zenetanár, festőművész a 
Kolozs megyei Tordaszent lász-
lón született 1922. július 18-án. 
A kolozsvári Magyar Művészeti 
Intézet zenei fakultásán tanult, 
majd az intézet megszünteté-
se után a kolozsvári Gheorghe 
Dima Konzervatóriumban foly-
tatta tanulmányait, ahol 1954-
ben államvizsgázott. A kolozs-
vári Zeneművészeti Középisko-
la klarinéttanára volt. 1962-ben 
vette feleségül Jakab Ilona fes-
tőművésznőt, akinek hatásá-
ra elkezdett festeni. Autodi-
dakta módon képezte magát. 
1982-ben felveszik a románi-
ai Képzőművészeti Alap tagjai 
közé. A tizenöt olajfestményből 
álló Kalevala-sorozatáért a hel-
sinki Kalevala Társaság emlék-
éremmel jutalmazta. Élete so-
rán több száz festményt, vala-
mint számos gipszmetszetet 
készített, amelyeket számos 
– hazai és külföldi – kiállításon 
tekinthetett meg a közönség. 
Alkotásai a világ számos he-
lyén fellelhetők. 1990-ben el-
veszítette feleségét. 1993. má-
jus 27-én, 71 évesen, műterem-
lakásában önkezével vetett vé-
get életének.

Kós Katalin tíz éve vezeti a közösségépítő kulturális intézményt

Györkös egykori műteremlakását 1994-től közműve-
lődési központként is használni tudta az erdélyi 
magyarság: a kezdetekkor számos, abban az időben 
székházzal még nem rendelkező civilszervezet 
rendezvényének is helyet adott. 
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