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Kántor Lajos 2017-ben elhunyt 
kolozsvári irodalomtörténész, 
fi lológus, kritikus kiemelkedő-
en gazdag szellemi örökségét 
kutatják egyetemi hallgatók egy 
új kezdeményezés keretében. 
A projektet Balázs Imre József 
és Vallasek Júlia irodalomtörté-
nész, egyetemi oktató irányítja. 
Kántor gazdag, képzőművészeti 
alkotásokból álló örökségének 
jó részét az Erdélyi Művészeti 
Központ vásárolta meg és teszi 
közkinccsé.

 » KISS JUDIT

K ántor Lajos (1937–2017) kolozs-
vári irodalomtörténész, fi lo-
lógus, kritikus kiemelkedően 

gazdag hagyatékát térképezik fel a 
Láthatatlan Kollégium és a Specta-
tor Média Kollégium egyetemi hall-
gatói. A kutatást Balázs Imre József 
irodalomtörténész, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Magyar 
Irodalomtudományi Intézetének do-
cense, a Láthatatlan Kollégium szak-
mai vezetője, valamint Vallasek Júlia, 
a BBTE Politika-, Közigazg atás és 
Kommunikációtudományok kará-
nak docense, a Spectator Média 
Szakkollégium vezetője irányítja. A 
kezdeményezés keretében elindult 
a Kantoresque.wordpress.com hon-
lap, amelyen többek közt a Kántor 
Lajos életművéről szóló tanulmá-
nyok olvashatók. Kántor Lajosnak 
egyébként gazdag, képzőművésze-
ti alkotásokból álló hagyatéka is 
van, amelynek jó része közkinccsé 
vált. A hagyaték egy részét a sep-
siszentgyörgyi székhelyű Erdélyi 
Művészeti Központ vásárolta meg 

nemrég. A központ gyűjteménye 
folyamatosan bővül, a Sapientia 
Alapítvány nyújt jelentős és folya-
matos támogatást a műtárgyvásár-
lás lebonyolításában.

Kántoresque: széles körben 
elérhetővé teszik az értékeket
A Kántor Lajos szellemi hagyatékát 
kutató Balázs Imre József kifejtette, 
körülbelül egy éve beszélt a Króniká-
nak egy erdélyi magyar irodalmi mú-
zeum tervéről, a Kántoresque elne-
vezésű kezdeményezés ötlete ehhez 
az elképzeléséhez is kapcsolódik. „A 
Kántoresque az erdélyi magyar iro-
dalmi múzeumnak egy olyan részle-
te, amely révén ki tudjuk próbálni, 
hogy a fi lológusi-irodalomtörténé-
szi munka és a hagyatékokban való 
elmélyedés mellett milyen lehetősé-
geink vannak arra, hogy az értéke-
ket szélesebb kör számára is befo-
gadhatóvá, elérhetővé tegyük. Ezért 
is kapcsoltuk össze két szakkollégi-
um fi ataljainak a szaktudását, érdek-
lődési körét: a Láthatatlan Kollégi-
um a fi lológiai-értelmezői dimenziót 
jelenti, a Spectator Média Kollégium 
pedig a kortárs médiakontextusban 
való kommunikálhatóság kérdéseire 
tud jobban odafi gyelni” – fejtette ki 
Balázs Imre József. Vallasek Júlia, a 
projekt másik irányítója úgy fogal-
mazott, a közelmúltban elhunyt 
Kántor Lajos életműve rendkívül 
gazdag, és többek közt az erdélyi 
magyar médiával is kapcsolatos. 
„A terv fontosságát számunkra az 
adja, hogy az életműtől elindulva 
a hagyatékgondozás konkrét és 
rendszerszintű problémáit is meg 
lehet mutatni. Videóinterjúk, fotó-
anyagok, webes anyagok közzété-
telét tervezzük, amelyek révén meg-
próbáljuk ezt a tágabb kérdéskört is 
körüljárni” – mutatott rá Vallasek 
Júlia.

Honlap mutatja be 
a sokrétű hagyatékot
Amint a Kántoresque honlapján sze-
repel, Kántor Lajos kiemelkedő szere-
pet vállalt a romániai rendszerváltás 
politikai és kulturális folyamataiban. 
30 évvel a rendszerváltást követő-
en a hagyatékkal való megismerke-
dés hozzásegítheti a rendszerváltás 
után született fi atalokat ahhoz, hogy 
konkrét szövegek, dokumentumok, 
levélanyagok, megfi gyelési dossziék 
tanulmányozása révén szembesül-
jenek a történeti jelentőségű kultu-
rális és társadalmi átalakulásokkal, 
korábbi nemzedékek életformájával 
és értékrendjével. A Láthatatlan Kol-
légium tagjai fi lológiai és „oral histo-
ry” (magyarra elbeszélt történelem-
nek fordítható – szerk. megj.) típusú 
módszertani megközelítésben Kántor 
Lajos munkásságát térképezik fel a 
szerző hagyatékát, levelezését tanul-
mányozva. „Eredeti, járvány előtti 
terveink szerint a Spectator Média 
Kollégium hallgatói forgattak vol-

KUTATJÁK ÉS ELÉRHETŐVÉ TESZIK A NEMRÉG ELHUNYT KOLOZSVÁRI IRODALOMTÖRTÉNÉSZ, FILOLÓGUS, KRITIKUS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉT

Közkinccsé válik Kántor Lajos hagyatéka
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na dokumentumfi lmet, amelyben 
megszólaltatják a hagyaték kutatóit 
és megjelenítik a Kántor Lajos után 
maradt örökséget, problematizálva 
annak generációközi szellemi in-
tegrálhatóságának kérdését. A ki-
alakult helyzethez alkalmazkodva 
a csapat újratervezését követően, 
közös megegyezés alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy honlap 
formájában igyekszik egybefogni és 
bemutatni azt a változatos és sokré-
tű hagyatékot, amelyet Kántor Lajos 
hagyott maga után” – írják a kezde-
ményezők.

Az erdélyi művészet 
keresztmetszete
Kántor Lajos képzőművészeti ha-
gyatékából az EMŰK mintegy két-
száz művet vásárolt meg. Amint a 
Sapientia Alapítvány és az EMÜK 
közös, 2020-ban megjelent, a gyűj-
teményüket bemutató kiadvány 
előszavában Vécsi Nagy Zoltán, az 
EMŰK vezetője és Vargha Mihály, a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum igazgatója írta, a központ 
alapításánál kulcsszerepet játszott 
Kántor Lajos műkritikus hagyatéka, 
amely valóságos keresztmetszete a 
20. század és kiemelten 70–80-as 
évek erdélyi művészetének. Olyan 
közérdeklődésre mindenképpen 
számító alkotásokkal, mint a Nagy 
Albert Fehér kakas és Tél, Baász 
Imre Madárijesztő, Balázs Péter 
Piac vagy Gazdáné Olosz Ella Kaka-
sok című remekei. Kántor Lajos kép-
zőművészeti hagyatékának külön 
érdeme, hogy a klasszikusabb érté-
kek mellett a vele kortárs művészek, 
közelmúltban lezáródott életművek 
is képviseltetik magukat, mint Ady 
József, Cseh Gusztáv, Korondi Jenő, 
Deák Ferenc, Kusztos Endre, sőt 
számos ma élő alkotó fontos művei 
is megtalálhatók benne.

 » „Ki tudjuk 
próbálni, hogy 
a fi lológusi-iro-
dalomtörténé-
szi munka és a 
hagyatékokban 
való elmélyedés 
mellett milyen 
lehetőségeink 
vannak arra, 
hogy az értéke-
ket szélesebb 
kör számára is 
befogadható-
vá, elérhetővé 
tegyük” – mond-
ta Balázs Imre 
József. 

Kántor Lajos irodalomtörténész, fi lológus, kritikus 
gazdag szellemi örökséget hagyott hátra 

 » KRÓNIKA

Corvin János és fi a horvátországi 
sírjának feltárásával kezdődött a 

Hunyadi család származásának kuta-
tása – mondta el a Kossuth Rádió Jó 
reggelt, Magyarország! című műsorá-
ban kedden Makoldi Miklós, a Magyar-
ságkutató Intézet Régészetkutató Köz-
pontjának vezetője. Mátyás király fi át 
és unokáját, Corvin Jánost és Kristófot 
a horvátországi lepoglavai pálos ko-
lostorban temették el. Makoldi Miklós 
kiemelte, sírjukat a 19. században már 
kutatták, mégis reménykedni lehetett 
abban, hogy jó állapotban maradtak 
meg a csontok. Hozzátette: szeren-
csére így is történt, a sír fedlapjának 
eltávolítása után sikerült azonosítani 
egy 30 év körüli férfi  és egy hatéves 
kisfi ú maradványait. A felnőtt csípő-
jén elváltozásokat találtak, ami egyér-
telműen sántaságra utal, és ezt Corvin 
János esetében említik is a szöveges 
források. Ebből is arra következtetnek, 
hogy valóban Mátyás király fi ának és 
unokájának földi maradványait tárták 
fel. A csontokból archeogenetikai min-

tát vettek, ami segíthet Mátyás király 
maradványainak azonosításában is. 
Az uralkodót számos más magyar ki-
rályhoz hasonlóan a székesfehérvári 
bazilikában temették el, ám a csontok 
a török idők dúlásának következtében 
összekeveredtek. A bazilika területén 
megtalált csontok, köztük királyok, 

püspökök és főurak maradványai je-
lenleg teljesen összekeverve az Osz-
száriumban nyugszanak. „Ha sikerül 
azonosítani Mátyás csontjait, akkor 
lehetőség nyílik méltó körülmények 
között újratemetni a királyt” – idézte 
az MTI Makoldi Miklóst. Kitért arra is: 
a csontokból vett minták elemzése pár 

hónapot vesz igénybe. Ezt követheti 
majd az Osszárium felnyitása, és az 
ott egybegyűjtött nagyjából 600 csont 
elemzése, azonosítása. Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere a Fa-
cebook-oldalán a napokban közzétett 
videóban a téma kapcsán arról beszélt, 
fény derülhet a Hunyadi család szár-
mazására, Corvin János horvátorszá-
gi sírjának feltárásával Mátyás király 
csontjai is azonosíthatóvá válhatnak. 
„A Magyarságkutató Intézet feltárása 
nyomán archeogenetikai vizsgálatnak 
vethetők alá Hunyadi Mátyás termé-
szetes fi ának, Corvin Jánosnak a föl-
di maradványai, és meghatározható 
lesz egy, csak férfi ak között öröklődő 
génszakasza. Ezután már nem csak a 
család eredetét övező kérdésekre ad-
ható választ, de beazonosíthatóvá vál-
hatnak a székesfehérvári királysírban 
lévő csontok között Mátyás király ma-
radványai” – mondta Kásler Miklós. A 
miniszter hozzátette, így a magyar tör-
ténelem egyik legnagyobb uralkodóját 
el lehet temetni, végre méltó nyughely-
re találhat, és ott egy nemzeti kegyhely 
jöhet létre.

Feltárták Hunyadi Mátyás fi ának és unokájának sírját, újratemetnék a királyt
 » A felnőtt 

csípőjén elválto-
zásokat találtak, 
ami egyértelmű-
en sántaságra 
utal, és ezt Cor-
vin János eseté-
ben említik is. 

Corvin János és fi a horvátországi sírjának feltárása a lepoglavai pálos kolostorban




