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Szalai Béla Iconographia locorum Transsylvaniae című kötetét mutatták be Kolozsváron

Erdély képi öröksége üzenet a jövőnek

„Ez nem egyszerű kiadvány 
vagy gyűjtemény, hanem 
örökségi elem, üzenet, 

amire a következő generációk ala-
pozhatnak” – fogalmazta meg Mo-
nok István, a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtár és információs 
központjának főigazgatója a szé-
kelyföldi gyökerekkel rendelkező, 
budapesti Szalai Béla Iconographia 
locorum Transsylvaniae című 
munkájáról, amit az RMDSZ 1000 
év Erdélyben, 100 év Romániában 
című programsorozata részeként 
mutattak be kedden Kolozsváron az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
székházában. Keszeg Vilmos, az 
EME elnöke köszöntötte az érdek-
lődőket, Tamás Sándor, a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke méltatta a 
kötetet. Rámutatott, a cél Erdély 
képi megjelenésének kutatása, fel-
dolgozása és a közönséggel való 
megismertetése. „Ez 2018-ban kü-
lönösen fontos, amikor mi, erdélyi 
magyarok az 1000 év Erdélyben, 
100 év Romániában programmal 
mutatjuk be, hogy az elmúlt ezer 
esztendő alatt hogyan járultunk 
hozzá Erdély és az ország építé-

séhez” – hívta fel a figyelmet Ta-
más Sándor. 

A kötet számos látképet, térképet, 
rajzot, festményt, adománylevelet, 
emlékérmet, emléklapot, céhleve-
let gyűjt össze Erdély településeiről, 
rendszerezi és magyarázza azokat 
a kezdetektől 1800-ig. A térképgyűj-
tő hírében álló politikus ezekből töb-
bet is bemutatott, a közönség pedig 
kíváncsian szemlélte. „A kötetben 
nemcsak Kolozsvár, Erdély fővárosa, 
Nagyvárad, Erdély kapuja, Temesvár, 
Bánság hadszíntere, Nagyszeben, 
a Gubernium egyik székhelye, ha-
nem 65 helység és katonai jelentősé-
gű külterületi hely, 640 felkutatott és 
részletesen leírt ábrázolás, ebből 550 
kép is szerepel a könyvben” – ismer-
tette Tamás Sándor a kötet tartalmát. 
A szerzőről Monok István elmondta, 
Szalai Béla „kockafejű mérnök”, aki 
nem történész, filológus vagy mű-
vészettörténész, csak amiatt „koc-
kafejű”, hogy úgy gondolja, számára 
kötelezőek a premisszák, a logikai 
szabályok. Azonban Monok szerint 
a „kockafejűség” a könyv haszná-
ra vált, hisz Szalai Iconographia 
locorum Transsylvaniae kötetének 

bibliográfiája és hiszterográfiája tel-
jes. Az igazgató szerint nagyon pre-
cíz, jól megtervezett iránymutatással 
rendelkező kötetről beszélhetünk, 
amelynek tárgymutatója előre meg-
tervezett módon, képes bárhonnan 
elvezetni az olvasót a kiadvány ka-
talógusáig. Szalai Béla úgy fogal-
mazott, lelkiismeretesen gondozta 
kötetét, mérnöki észjárással, a köny-
vet édesapja ihlette, aki Csíkszere-

dában érettségizett, minisztereknek 
segédkezett. „Édesapám az engem 
keresztelő Márton Áron püspök-
nek kijelentette, a fia aktív történész 
lesz, és Párizsban fog végezni. Végül 
nem így lett, miután legalább annyi 
évre börtönbe zárták édesapámat, 
mint az egykori püspököt. Apám sza-
vai ma is felcsendülnek: azt mond-
ta, Erdélyt szeretni, becsülni kell, 
mert felülmúlhatatlan értékei van-

nak” – mondta a szerző. Hozzátette, 
ha hiányérzete van a kötettel kap-
csolatban, az abból ered, hogy nem 
tudja, ki veszi át a „stafétabotot” tő-
le, ki fogja tovább végezni ezt a mun-
kát. A kötetet az Iskola Alapítvány, a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum és az ARTprinter Könyvki-
adó adta ki.

TŐKÉS HUNOR

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház ad otthont az idei, szomba-
ton kezdődő Interetnikai Színházi 
Fesztiválnak (IFESZT). A kilencna-
pos szemlére a romániai kisebbségi 
társulatok színe-java hozza el leg-
jobb produkcióit, a rendezvény égi-
sze alatt tartják az udvarhelyi 
színház idei második bemutatóját 
is. A Tomcsa Sándor Színház „bele-
csöppent” az IFESZT szervezésébe 
– zsúfolt tehát az évadkezdés, hiszen 
a kétévente megtartott rendezvényre 
közvetlenül a DráMA kortárs színhá-
zi találkozó után kerül sor – mondta 
el Nagy Pál színházigazgató. A szem-
lére összesen tíz társulat – a sepsi-

szentgyörgyi Tamási Áron Színház 
és M Studio, a gyergyószentmikló-
si Figura Stúdió Színház, a Csíki Já-
tékszín, a bukaresti Állami Zsidó 
Színház, a Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színház Tompa Miklós Társulata, 
a kézdivásárhelyi Városi Színház, a 
Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata, a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház, valamint a nagyváradi Sziglige-
ti Színház – érkezik, a házigazdák 
produkcióival együtt igazi színházi 
dömpimget kínálva a nagyérdemű-
nek: öt nagyszínapdi produkció, tíz 
stúdió-előadás, valamint egy filmve-
títés is lesz.

Színes felhozatal

A felhozatal olyannyira színes, hogy 
minden színházkedvelő talál ben-
ne magának valót, magyarázta Za-
kariás Zalán, az udvarhelyi társulat 
művészeti vezetője. „Nehéz lenne ki-
emelni bizonyos produkciókat, hi-
szen mindegyik izgalmas a maga 
nemében” – jegyezte meg. Aki egyik 
előadásról sem akar lemaradni, bér-
letet is válthat, ennek ára 150 lej. A 
részletes program a színház meg-
újult honlapján (Színház.ro), illetve 
a TomcsApp telefonos applikáción 
böngészhető.  A kilencedik IFESZT 
égisze alatt lesz a Tomcsa Sándor 

Színház idei évadának második be-
mutatója is, A fűszerbanya átka cí-
mű mesejátékot vasárnap délelőtt 
11 órától lehet megtekinteni. A pro-
dukció ősbemutató, hiszen a Wil-
helm Hauff Orr törpe című meséje 
alapján Galambos Attila által írt da-
rabot eddig még nem vitték színre. 
A rendező Márkó Eszter, aki „érzi 
és érti, hogyan csodálkoznak rá a 
gyermekek a világra”, az előző évad-
ban szereplő Boldogmese című gye-
rekelőadást is ő jegyezte, fejtette 
ki Zakariás Zalán. „Fontosnak tar-
tom, hogy színvonalas darabokat 
készítsünk a gyerekközönségnek is, 
hiszen a gyermek első színházi él-
ménye egész életére meghatározó 
lehet” – tette hozzá.

 „Házon belül” elkészített mesejáték

Márkó Eszter örül, hogy többnyi-
re házon belül készülő produkciók-
kal rukkolhatnak elő. Az előadás 
zenéjét például Pál Attila, Pásztor 
Márk és Esti Norbert állította össze, 
a díszlet Szűcs-Olcsváry Gellért és 
Karácsony Kinga munkája, a jelme-
zeket Bocskai Gyopár és Karácsony 
Kinga készítette. Zayzon Ádám fe-
lelt a kellékekért, illetve Lenkefi 
Zoltán, a békéscsabai Napsugár 
Bábszínház igazgatója alkotta meg 
a főszereplőt, a libát.  Mint az már 
megszokott az udvarhelyi színház-
nál, a gyermekelőadásokat családi 
programnak szánják, ezért vasár-
nap nemcsak a kicsiket, hanem a 
szülőket és nagyszülőket is várják 
a művelődési házba. A gyerekeknek 
díjmentes a belépés, a kísérőknek 
pedig gyerekjegyet kell váltaniuk.

KOVÁCS ESZTER

REKLÁM

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt
sok szeretettel várja

az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor) 
22-es szám, bent az 

udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek:
10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

Erdély képi megjelenítésének kutatása, a térképek, 

rajzok, festmények, emlékérmek feldolgozása és a 

közönséggel való megismertetése a célja Szalai Béla 

Ico no graphia locorum Transsylvaniae című kötetének, 

amelyet Kolozsváron mutattak be az EME székházában.

Szalai Béla (balról a második) a szerzője a számos látképet, festményt, térképet, céhlevelet  összegyűjtő kötetnek 

Kilenc nap, tíz hazai társulat – színházi fesztivál Székelyudvarhelyen

A szombaton Székelyudvarhelyen kezdődő Interetnikai Színházi Fesztivált harangozták be a szervezők 
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