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Lovaglással, íjászattal és kézi-
munkázással csalogatja a fi ata-
lokat – és nem csak – a szabad 
ég alá a kolozsvári Virtus 
Transsylvanica Társulat. Tagjai 
az ékesszólás, a mozgás, a zene 
és a bábművészet nyelvét hasz-
nálva fordulnak azokhoz, akik 
a természethez visszakapcso-
lódva szeretnék megélni a játék 
és az együttlét tiszta örömét. 
Bán Attila fi lológus, előadó a 
júliusban megszervezett Virtus 
Transsylvanica táborról, a 
társulat verbuválásáról és az 
általuk képviselt szellemiségről 
beszélt lapunknak. 

 » OLÁH ESZTER

E rdély egyik izgalmas színfoltja 
a kolozsvári Virtus Transsylva-
nica Társulat. Bán Attila fi loló-

gus, előadónak és Hajós János báb-
színész, lovas íjásznak már évek óta 
vannak közös lovas, lovasíjász-tevé-
kenységeik. Utóbbi a kerekdombi Já-
nos-hegyen él családjával és Ali nevű 
lovával, amely helyszín tökéletes te-
repe a társulat által űzött szabadtéri 
tevékenységeknek. A Krampusznak 
becézett Kádár Zoltán-János tavaly 
nyáron csatlakozott hozzájuk, kép-
zőművészként és színészként gazda-
gítva a csapatot.

„Hátha átragad másokra is
a jókedvünk”
Bán Attila elmondása szerint kez-
detben csupán jókedvből, cimbora-
ságból edzettek, zenélgettek, hety-
késkedtek hárman a „híres kedd 
reggeleken” a kerekdombi hegyen. 
Közösen íjaztak, lovagoltak, gólya-
lábaztak, zsonglőrködtek, egyensú-
lyoztak, sőt megesett, hogy kíméle-
tes közelharcba is keveredtek. „De 
az a baj, hogy aki íjazásra adja a 
fejét, az óhatatlanul céltudatos lesz, 
ezért egy idő után kezdett derengeni, 
hogy állítsunk össze mások számára 
is egy-egy sajátos bemutatót, tevé-
kenységet, terméket. Hátha átragad 
másokra is a jókedvünk” – idézte fel 
a társulat tagja.

Saját életük és tevékenységeik is azt 
üzenik: a mozgáskészség fejleszthe-
tő, és pótolhatatlan elégtételek meg 
kihívások rejlenek benne. A lóval 
való együttműködés, az íj, az ostor 
meg a dobóeszközök használata el-
sajátítható erény, „virtus”, és ez olyan 
dinamikus, egész emberi tanulást je-
lent, ami pótolja az iskolapad, avagy 
irodai pad adta statikusabb kognitív 
lehetőségeket. Emellett zenéléssel 
és leleményes szavakkal igyekeznek 
több lelkületet és értelmet csorgat-
ni tevékenységeikbe. „Gyakorlunk, 
hogy minél jobb (lovas) íjászok, 
gólyalábasok, céldobók, ostorforga-
tók legyünk, majd ezekből megkapó 
bemutatókat tartsunk zenével, hu-
morral is ötvözve, és mindeközben 
segítsünk kicsiknek és nagyoknak, 
hogy a fortélyok egyik-másikát elsa-
játítsák” – vázolta Bán Attila.

A sokféle sporthoz és mozgáskul-
túrához hasonlóan a Virtus Transsyl-
vanica is igyekszik egy sajátos szí-
nezetű mozgáskultúrát gyakorolni, 
ötvözni olyan hagyományos forté-
lyokat, amelyek megpendíthetik a 
résztvevőkben szunnyadó húrokat, 
és kedvet adhatnak a régi korok vi-
tézségeinek gyakorlására, mai kö-
rülmények között. Archaikus, elemi 
érzéseket idézhetnek fel ezek az 
emberiség tavaszáról, amikor a játék 
és a munka/harc eszközei még azo-
nosak voltak. A társulat tagjainak 
tapasztalata szerint ezen tevékeny-
ségek most sem idegenek a gyermek-
től, könnyen idomulnak a kézhez.

Jelentős hozadékok
A fegyverek, az eszközök használata 
odafi gyelést, fegyelmet és felelőssé-
get igényel. Bán Attila szerint ennek 
pedagógiai hozadéka szintén jelen-
tős, mert a gyermekek egy másfajta 
felelősségtudattal és izgalommal ta-
lálkozhatnak, mint amit az oktatás 
nagy része adhat, illetve amit a virtu-
ális tevékenységek vagy a fogyasztói 
jólét szokásai jelentenek.

Első ízben hármas felállásban a 
Szilaj lovas tanya rendezvényein 
bemutatóztak, később szórványvi-
déken tartottak hasonlót. Számukra 
azonban a duóban tartott alkalmak 
sem jelentenek fejtörést, hiszen erre 
is volt példa nyáron a kolozsvári 
Bátho ry-gimnáziumban, illetve ta-
valy a györgyfalvi nyári óvodában 
meg egyéb vállalati rendezvényeken. 
Bán Attila kifejtette, mindezek előz-
ménye, hogy Hajós János időnként 
iskolai osztályokat látott vendégül a 
háza táján, és már ott elkezdődött a 
klasszikus bemutató-tanító program 
kétórás mezei iskola gyanánt. Ezen-
kívül Jánosnak számos magántanít-
ványa van, aki lovaglást és lovas íjá-
szatot tanul nála.

Az idei Virtus Transsylvanica tábor 
– amelyet a kolozsvári Kerekdombon 
tartottak – volt a társulat első, több 
napon át tartó tevékenysége, amely 
készségfejlesztő vitézi tábor volt a 
szabad ég alatt. Bán Attila szavaival 
élve: a rekkenő hőségben, hősiesen. 
Vicces nagyvonalúsággal nyolctól 
száznyolc éves korig ajánlották a tá-

bort, de elsősorban 8–14 éves gyer-
mekekre számítottak. A huszonnégy 
fős csapat résztvevői közt főként 
kolozsvári gyermekek voltak, akik 
közül többen már gyakoroltak ha-
sonló tevékenységeket, de akadtak 
olyanok is, akik most kóstoltak bele 
ebbe a világba.

Tábor a Kerekdombon
A júliusi Virtus Transsylvanica tábor 
fő tevékenységeit – lovaglást, íjá-
szatot, csatakeresztdobást és kézi-
munkát – vetésforgóban váltogatták 
a kialakított csoportok. A kézimun-
kán forgatós poit (zsonglőr eszköz) 
és mezei tutorát (növényszárból ké-
szült zümmögő hangszer) készítet-
tek, mogyorófavesszőt ékesítettek. 
Emellett a gyerekek gólyalábazhat-
tak, ostort forgathattak, de volt vízi-
csata, kötélhúzás, szivacsolt fegy-
verekkel vívott csata. A délutánok 
melegét függőágyakon, árnyékban 
töltötték, dinnyével hűsöltek, bok-
szzsákon adták ki maradék erejüket 
– már akinek volt. 

A táborszervezésbe végül Kővári 
László zenész-íjász is bekapcsolódott 
az utolsó száz méteren, gazdagítva a 
tábori hangulatot: kobozzal és his-
tóriás énekekkel készült, tevékeny-
séget vezetett, ifj onti bölcsességgel 
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Ékesszólás, mozgás és művészet egy helyen

A Virtus Transsylvanica tábor résztvevői tutora- és poikészítésben is kipróbálhatták magukat

Hajós János évek óta tart lovasíjász-tevékenységeket a kolozsvári Kerekdombon
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egészítette ki a szervezést. És mire 
is mentek volna János felesége, Jut-
ka nélkül, „a hátországot, józansá-
got, kedvességet és nassolnivaló-
kat nyújtó Nő jelenléte nélkül!”

A szervezők részéről teljes az 
elégedettség, hiszen a tábor után 
jó visszajelzéseket kaptak: a gyer-
mekek sokat tanultak a külön-
böző készségekről, önmagukról 
és a csoportmunkáról. Bán Attila 
elmondása szerint a gyerekekkel 
együtt ők maguk is megmérettek, 
aminek örültek is, hiszen érezték a 
fejlődést és látják a további szerve-
zésbeli csiszolnivalókat. „Kihívást 
jelent ezzel a generációval valóban 
felfedeztetni ezen tevékenységek 
hasznát és tétjét. Mint tudjuk, ma-
napság magas az ingerküszöb, sok 
gyermek nehezen elégszik meg a 
kézenfekvő élményekkel, könnyen 
válhatnak unottakká olyan dolgok-
tól, amelyek régebb eufóriát okoz-
tak. De a »bezzeg a mi időnkben« 
helyett komolyan keressük annak 
az útját, hogy az ingergazdag vi-
lágban és viszonylagos bőségben 
mi magunk is megmaradjunk lel-
kesnek, edzettnek, céltudatosnak 
ezekben a gyakorlatokban, és ezt 
meg is szerettessük a gyermekek-
kel” – tekintett vissza a szervező.

A tábor tapasztalata előrelendíti 
a társulatot mind ötletben, gondo-
latban, mind pedig annak későbbi 
kivitelezésében. Jövőre is hason-
ló táborral készülnek, addig pe-
dig egynapos mezei programok 
szervezésében gondolkodnak. 
Mindeközben fejlesztik eszköztá-
rukat, tovább mélyítve gólyalábas 
tudásukat, amelyet – elmondásuk 
szerint – sok téren sikerrel használ-
hatnak fel. Ezenfelül képes-videós 
anyag összeállításával is készülnek, 
amely megvillantja gyakorlásaik és 
lelkületük lényegét. Valamint azt is 
elárulták, hogy legalább még egy 
paripa is kellene a boldogságukhoz.

„Mindannyian különböző dol-
gokban vagyunk erősebbek, de 
minél több dologban felzárkózunk 
a jártasabb cimboráinkhoz, annál 
hitelesebb és összehangoltabb lesz 
a fortély, a szó és a muzsika” – véle-
kedett a Virtus szószólója.

 » A fegyverek, 
az eszközök 
használata odafi -
gyelést, fegyel-
met és felelős-
séget igényel. 
Ennek pedagó-
giai hozadéka 
jelentős, mert a 
gyermekek egy 
másfajta fele-
lősségtudattal 
és izgalommal 
találkozhatnak, 
mint amit az ok-
tatás nagy része 
adhat. 




