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A kolozsvári egyetem 322 éves 
múltját mutatja be a Város és az 
Akadémia című kiállítás, ame-
lyet Daniel David, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem rektora 
nyitott meg a Szabók bástyá-
jában. A tárlat anyaga online 
megtekinthető, a járvány-
ügyi korlátozások feloldása 
után pedig személyesen is láto-
gatható lesz.

 » K. J.

P ontosan 322 évvel ezelőtt, 1698. 
november 17-én nyitotta meg 
újra kapuit Kolozsváron az 

Academia Claudiopolitana, az ország 
első egyetemi rangú intézménye, en-
nek a hagyománynak az emlékére a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem a 
Szabók bástyájában rendezte meg 
A Város és az Akadémia kiállítást. A 
tárlatot Daniel David rektor nyitotta 
meg kedden délután – közölte a fel-
sőoktatási intézmény. A járványügyi 
korlátozások feloldása után a kö-
zönség számára is látogatható lesz 
a kiállítás, amelyről videó és képek 
tekinthetőek meg az egyetem hon-
lapján és Facebook-oldalán. „Azért 
esett választásunk a Szabók bástyá-

jára, mert a középkori építmény a 
királyi adománylevél által 1581-ben 
az Academia Claudiopolitanának 
adományozott környéken található, 
a városfallal egybeépülve, a temp-
lommal, a kertekkel, az udvarokkal, 
a tornyokkal és a városfal közelében 
lévő összes környező hellyel együtt” – 
magyarázta Daniel David. Hozzátette, 
a kiállításon felidézik és szemléltetik, 
ahogy a jelenkor számára szokatlan 

akadémiai ünnepi öltözet az akadé-
miai közösség történelmi autonómiá-
ját, valamint az egyházzal való törté-
nelmi kapcsolatot szimbolizálja. Az 
Academia Claudiopolitanát Báthory 
István fejedelem alapította 1581-ben, 
a kolozsvári Farkas utcában található 
református (akkor ferences) templom 
környékén. Az intézményt a jezsuiták 
vezették. Az Academia kisebb-na-
gyobb megszakításokkal 1606-ig mű-
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Tárlat nyílt a kincses város akadémiájáról

Daniel David, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora nyitotta meg a tárlatot  a középkori épületben
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ködött, ez volt az első egyetemi ran-
gú intézmény a jelenlegi Románia 
területén. A 18. századtól Universitas 
Claudiopolitanává lép elő, így vá-
lik az ország első, egyetem nevet és 
rangot viselő intézményévé. Legfej-
lettebb időszakában császári egye-
tem, a Caesareo-Regia Universitas 
Claudiopolitana nevet viseli, és négy 
kart működtet (fi lozófi a, teológiai, 
orvos-, illetve jogtudomány), eze-
ken német és magyar nyelven folyik 
az oktatás. 1786 után az Universitas 
Claudiopolitanát egyetemi rang nél-
küli felsőoktatási intézménnyé ala-
kítják (félegyetemi ranggal működik 
tovább, azaz fi lozófi a szintű és/vagy 
baccalaureus/magister szintű képe-
sítést nyújt, de doctor címet nem), 
később pedig az Orvosi-Sebészeti In-
tézet (1850 után) és az 1863-ban újra-
alapított Királyi Jogakadémia marad 
fenn. Ez a két félegyetemi felsőokta-
tási intézmény 1872-ben betagozódik 
az új kolozsvári magyar egyetembe, 
amely 1919-ben Kolozsvári Román 
Tudományegyetemmé alakul át. A 
kommunizmus időszakában, 1959-
ben a magyar egyetem utódja, a 
Bolyai Egyetem és a román egyetem 
utódja, a V. Babeș Egyetem Babeș–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
néven egyesül, így viszi tovább a 
BBTE ezt a nagy múltú akadémiai 
hagyományt.

 » Az Academia 
Claudiopolitanát 
Báthory István 
fejedelem alapí-
totta 1581-ben, a 
kolozsvári Farkas 
utcában található 
református (akkor 
ferences) templom 
környékén. 

 » KRAJNIK-NAGY KÁROLY

„A berlini falból a magyarok 
ütötték ki az első követ” (Hel-

mut Kohl egykori német kancellár a 
páneurópai piknik első évforduló-
ján). „A magyar határőrök nem lőt-
tek a keletnémet állampolgárokra, és 
ezzel olyan bátorságról tettek tanúbi-
zonyságot, amely a szolgálati előírá-
sok fölé helyezte az emberiességet” 
(Angela Merkel német kancellár Sop-
ronban, a piknik 30. évfordulóján). 
„Én nem akartam történelmet csinál-
ni. Én akkor csak egy józan emberi 
döntést hoztam” (Bella Árpád ha-
tárőr alezredes, a sopronpusztai ide-
iglenes átkelő parancsnoka a Nincs 
parancs című fi lmben). „November 
kilencedikén este engem az államve-
zetés magamra hagyott. Azt tettem, 
amit az NDK polgárai elvártak tőlem” 
(Harald Jäger határőr alezredes, a 
Berlin-Bornholmer Strasse-i átkelő 
helyettes parancsnoka, ugyancsak a 
fenti fi lmben).

Két katonatiszt, mindkettő alezre-
des, aki szolgálat közben, a szabad 
átkelést követelő tömeg egyre erősödő 
nyomására csapdahelyzetbe került. A 
régi parancs értelmét vesztette, újra 
meg hiába vártak. Nincs parancs! cím-
mel idén szeptemberben mutatták be 
Szalay Péter Balázs Béla-díjas rendező 
dokumentumfi lmjét. Valóságfi  lmjét, 
ahogy ő a plakáton meghatározta. Saj-
nos alkotásának nyilvános forgalma-
zását a koronavírus miatt szüneteltetni 
kényszerülnek. Pedig igazi szenzáci-
ókkal, csemegékkel is szolgál. Össze-
hozza a két emblematikus szereplőt, 

a Béke Hősének címével Németország-
ban kitüntetett Bella Árpádot a berlini 
fal megnyitójának nevezett Harald 
Jägerrel. Együtt járják be a történelmi 
helyszíneket, együtt mesélik el életük 
történetét.

Mindketten határvidéken nőttek fel. 
Szép élet a katonaélet, naponta látták, 
kamaszként már irigyelték is a grani-
csárok romantikusnak tűnő szolgála-
tát. Nem csoda, hogy mindketten ezt a 
pályát választották. Csakhogy az idők 
változnak, a pártállam korszakában 
már nemcsak az országot, de a tota-
litárius rendszert is védeniük kellett. 
„Azt mondták nekünk, hogy Ameri-
ka a világ csendőre, Kelet csendőrei 
azonban mi voltunk, az utolsó évek-
ben egyre csak keletnémet és erdélyi 
határsértőkre, azaz menekültekre 
kellett vadásznunk” – mondotta Bel-
la Árpád egy tavalyi beszélgetésünk 
alkalmával. Láthatjuk-hallhatjuk a 
fi lmben például a debreceni Mészá-
ros Ferencet, a piknik ötletgazdáját, 
továbbá a kor jelentős politikusait, 
Ronald Reagant, Mihail Gorbacsovot, 
Hans-Dietrich Genschert, Németh 
Miklóst, Pozsgay Imrét.

És – külön, tragikus történetként 
– a vasfüggöny utolsó áldozatának 
az özvegyét is. A weimari Kurt-Wer-
ner Schulz családjával egy fekete 
Trabanton – rossz előjel – érkezett 
Magyarországra. A piknikről lema-
radtak, utána pedig, augusztus 19-től 
szeptember 11-ig, amikor hivatalosan 
is kiengedhették volna őket Auszt-
riába, nemcsak rájuk, de a Magyar-
országon összezsúfolódott ötven-
ezernyi endékásra is az elhúzódó 

várakozás reménykedése és egyre fo-
kozódó türelmetlensége várt. Csak-
hogy Schulzék türelme gyorsabban 
elfogyott. Két nappal a pikniki áttörés 
(Durchbruch) után saját kezdemé-
nyezésből nekivágtak a határnak. 
Nem volt szerencséjük, barátságos 
elnézéssel ugyan, de kétszer is visz-
szafordították őket. Harmadik kí-
sérletük már sötét éjszaka történt. 
Felesége és kisfi a immár a túloldalon 
voltak, amikor egy váratlanul fel-
bukkanó fi atal határőr állta el Schulz 
előtt az utat. A hatalmas termetű és 
igen erős Schulz sokkot kapott, és 
pánikba esett, s a fi atal, tapaszta-
latlan határőrre támadt. Dulakodtak 
a sötétben, amíg aztán a kiskatona 
fegyvere elsült. Egyikük önvédelem-

ből tettes, másik áldozat lett, valójá-
ban mindketten az addigra már le-
bontott vasfüggöny áldozatai voltak.

Szemelvényként ennyit a tartalom-
ból, részletesebb fi lmelemzésnek 
viszont csak később, a koronavírus 
lecsengésével lesz értelme, amikor a 
fi lm már a szélesebb közönség szá-
mára is elérhetővé válik. Én viszont 
szerencsésnek, majdhogynem kivált-
ságosnak érezhetem magam. Soproni 
barátaim, Bella Árpád és a fi lmben is 
sokszor feltűnő Nagy László jóvoltából, 
Szalay Péter rendező szíves beleegye-
zésével ezekben a napokban, az 1989. 
november 9-i falomlás (Mauerfall) év-
fordulóján újra és újra megnézhettem. 
A katartikus élményt jelen soraimmal 
is szeretném nekik megköszönni. 

A ’89-es határnyitást, a berlini falomlást mutatja be Szalay Péter valóságfi lmje
 » Nincs pa-
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A berlini fal. A Nyugat-Berlint körülvevő határépítmény 1961-től létezett, 1989. november 9-én omlott le 




