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Szabó Irén

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény 
Sárospatakon

A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény hivatalosan 1967-ben kezdte meg 
működését múzeumi, könyvtári, levéltári és adattári tevékenységi körrel. Az Egri Főegy-
házmegye intézménye, fenntartója a Főegyházmegyei Hatóság, Eger. Létrehozója Kuklay 
Antal, akit fiatal papként ’56-os tevékenysége miatt elítélték. Hat év börtön után, 1963-
ban Sárospatakra jött haza. 1973-ban kapta meg a nyilvános papi működési engedélyt az 
Állami Egyházügyi Hivataltól. Néhány év alatt pezsgő szellemi élet alakult ki körülötte. A 
város művelődésre vágyó értelmisége, tanárok, fiatalok gyűltek köré. Zenehallgatás, kon-
certek szervezése, beszélgetős esték felváltva követték egymást. Megkapta a plébánia 
könyvtárának rendezési feladatát és tevékenységének köszönhetően néhány év múlva 
létrejött a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény.

Gyökerek és szellemi előzmények
Sárospatak és környéke fontos szerepet játszott országunk és egyházunk történetében, 
mint királynői birtok, Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelye, ahol megtelepedtek a do-
monkosok, ferencesek, pálosok és premontreiek. Plébániai iskolája, amelyben Szalkai 
László – a későbbi esztergomi érsek – is tanult, alapozta meg a mai napig töretlen isko-
lavárosi hírét. Itt született az első magyarországi tankönyvek közé tartozó ún. Szalkai kó-
dex (1489–90). A magas színvonalú iskola 1440–1514 között 13 diákot küldött a krakkói 
egyetemre. Szalkai László iskolamestere Kisvárdai János is a lengyel városban tanult. 
A reformáció évtizedeiben ebből a középkori iskolai tradícióból nőtt ki a méltán nagyhírű 
református kollégiumi iskola is.
Sárospatak a Rákóczi család birtokközpontjaként helyet adott a jezsuitáknak és a 
trinitáriusoknak. A jelenlegi plébániaház, egykor jezsuita rendház könyvtára, a Ratio Edu-
cationis elvei alapján működő kisgimnázium tevékenysége és az újjászerveződő katoli-
kus egyházi társulati élet máig meghatározzák Sárospatak szellemi arculatát. 1773-ban 
feloszlatták a jezsuita rendet, könyvtárát listába vették és elszállították. Néhány kötetet 
itt hagytak a plébánia számára. Könyvtárunkban ezek több példánya máig megtalálható.
Sárospatak katolikus szellemi életében újabb törést jelentett az iskolák államosítása és 
a szerzetesrendek feloszlatása. A katolikus óvoda és iskolák mellett a huszadik század 
derekáig Sárospatakon élő vincés nővérek tevékenysége, számos vallásos egyesület és 
a nagyműveltségű plébánosok szellemi kisugárzása tette sokszínűvé a város lelki életét.

Könyvtár
A Gyűjtemény könyvtárát a sárospataki jezsuiták és kegyuraik, a Trautsohn, Bretzenheim, 
Windischgrätz családok valamint a plébánosok hagyatéka alapozta meg. A szerzetesren-
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dek 1950-es feloszlatása után a könyvtár újabb jelentős anyaggal bővült. A jelenleg több 
mint 30.000 kötetes könyvtár becses értéke több ősnyomtatvány, köztük Petrarca mű-
veinek 1496-os bázeli kiadása, számos könyvritkaság: egy RMK unikum, Vizsolyi Biblia, 
1506-os színezett fametszetes cseh Biblia, a sajóládi pálosok szertartáskönyvei, a pataki 
Windischgrätz könyvtár több száz kötete és Historia Domus-ok. A könyvtár 1800 előtti régi 
könyves anyaga még feldolgozásra vár.
A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény nyilvános közgyűjtemény. Őrzi az állományában 
található összegyűjtött kéziratokat, nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat. Hatás-
körébe tartozik az egyházi személyek hagyatékának minél teljesebb begyűjtése. Ezeket 
feltárja és kutatóknak, – valamint korlátozott módon nyilvános körben – a használók ren-
delkezésére bocsátja. Állományát vásárlás és ajándékozás útján gyarapítja.
A könyvtár fő gyűjtőköre: vallás és vallástudomány. Zempléni helyismereti irodalom. Vá-
logatás a filozófia és történettudomány, valamint vallásnéprajz, pedagógia, művészet, 
zene köréből. Általános szakterületi tájékoztatáshoz szükséges lexikonok, kézikönyvek. 
Árpád-házi Szent Erzsébet és a Rákóczi család szakirodalma.

Múzeum
Az intézmény kezdetben a helyi plébániaépületben működött. A nagyközönség a vár-
templom oratóriumában, illetve Baja, Budapest, Eger, Miskolc, Sajólád, Sajószentpéter, 
és Sátoraljaújhely művelődési intézményeiben rendezett időszakos kiállításokon ismer-
hette meg a gyűjtemény egy-egy részét. 1996-tól 2008-ig a Sárospataki Képtár adott 
helyet az egyházművészeti gyűjtemény állandó kiállításának.
A pataki vártemplom és a plébániaház a város legrégibb műemlékei. Sorsuk szorosan 
összefonódott a vár és a város mozgalmas történetével, s az évszázadok folyamán a 
főúri patrónusok és a hívek áldozatából gazdag hagyaték halmozódott fel falaik között. 
Ehhez a gazdag tárgyegyütteshez kapcsolódott 1964-től Kuklay Antal gyűjtőmunkája.
1964-ben kezdődött el a sárospataki plébániatemplom régészeti feltárása és műemléki 
helyreállítása. A feltárás során előkerült jelentős mennyiségű régészeti anyag: épület 
és sírkő töredékek a plébánia udvarán kapott helyt. A gótikus faragványok, falmarad-
ványok és sírkőtöredékek az elmúlt évtizedek hányódásai után ma a Gyűjtemény rak-
tárában és nyitott kőtárában, dokumentálva és méltóan bemutatva várják a látogatókat 
és kutatókat. Kőtárunk Sárospatak középkori építéstörténetének közel ezer darab frag-
mentumát őrzi.
Az 1960-as években az Iparművészeti Múzeum munkatársai az ország területén fel-
mérték a védett műtárgyakat. Az Egri Főegyházmegye területén Kuklay Antal és Szán-
tó Erzsébet nővér kísérték őket. Így végigjárva a templomokat, plébániákat, számtalan 
használaton kívüli, kallódó, sokszor pusztulásra ítélt liturgikus tárgyat, egyházművészeti 
alkotást találtak, amelyeket a sárospataki plébániára begyűjtve jött létre a műtárgy gyűjte-
mény és gazdagodott a könyvtár muzeális könyvállománya. Ezt gyarapította a II. Vatikáni 
Zsinat liturgikus reformja következtében használaton kívül került nagyszámú liturgikus 
tárgy, templomi berendezés és egyházi textil.
Az ásatásokon dolgozó régészek, restaurátorok, a felméréseket végző művészettörténé-
szek baráti munkája és támogatása segítette a műtárgyvédelmi és feldolgozó szakmai 
munkát azokban az években, amikor az egyházi múzeumok, könyvtárak nem kaptak ál-
lami támogatást a fenntartáshoz és működéshez. A könyvtári állomány feldolgozásában 
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Csalog Judit éveken át tartó munkája, a muzeológia területén pedig Czeglédy Ilona ré-
gész szakmai és emberi támogatása kíséri máig a Gyűjtemény életét.
Az elmúlt évtizedekben az intézmény több jelentős hagyatékkal bővült. Kiemelkedő De-
meter István (1914–1977) pap, költő és festőművész képzőművészeti, kézirat és könyv 
anyaga, de itt található Boros Vilma és Harangi László hagyatéka, a plébánosok közül a 
kassai teológiai akadémia egykori tanára, a nagyműveltségű Bartha Béla kézirat hagya-
téka.
A mintegy 8000 darabból álló muzeális gyűjtemény tárgyai: festmények, szobrok, farag-
ványok, oltárok, oltártöredékek, liturgikus tárgyak, relikviák, zárdamunkák, miseruhák, 
bútorok – nagyrészt a magyar barokk művészet kincsei közé tartoznak. A Gyűjteményben 
kortárs képző- és iparművészeti alkotások is találhatók.

*
Az intézmény életében minőségi változást hozott 2007, amikor Sárospatak Árpád-házi 
Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból nyílt meg 
a Gyűjteménynek otthont adó Szent Erzsébet Ház. Az intézmény önálló épületbe költözve 
saját állandó- és időszaki kiállításokkal, szakmai programokkal, a város és a régió érdek-
lődő közönségét megszólító előadássorozatokkal értékteremtő, értékközvetítő nyilvános 
tevékenységet kezdett el. Feladatunknak tekintjük, hogy Sárospatak kulturális életében 
látható és fontos új színként jelenjen meg a Gyűjtemény. Programjainkkal, szakmai tevé-
kenységünkkel bekapcsolódunk az egyház evangelizációs küldetésébe.
A Szent Erzsébet Ház 2007-es megnyitása óta eltelt kilenc évben 33 különböző témájú 
kiállítást rendeztünk kortárs, keresztény művészek alkotásaiból, többek között Kisléghy-
Nagy Ádám, Petrás Mária, Háger Ritta, Orient Enikő, Thuronyi István, Gajzágó Sándor, 
Kárpáti Tamás, Bráda Tibor, Rácz Gábor műveiből.
2014-ben a Gyűjtemény könyvsorozatot indított Folia Collecta címmel. A sorozat folytatá-
sa az elődök gyűjtőmunkájának. Betakarítás. Az eddigi termés számbavétele és egyben 
megosztása az itt őrzött és itt születő szellemi javaknak. A Római Katolikus Egyházi Gyűj-
teménynek, mint önálló kulturális intézménynek a létrejötte Sárospatakon nem a véletlen 
műve, hanem egy sok évszázados katolikus vallási és kulturális tradíciónak a szerves 
továbbélése, megmutatkozása új formában.
A Gyűjteménynek otthont adó Szent Erzsébet Ház induló állomása a 2011-ben megnyílt 
Sárospatakot Kassával összekötő Szent Erzsébet Útnak. A Ház udvara – benne a ma-
gyar szentek rózsakertjével, a sárospataki várat övező északkeleti bástyával és várfallal 
– zarándokfogadó, és a város lakói, az ide érkező turisták számára nyitott pihenőkert. A 
sárospataki bazilika tőszomszédságában a megfelelő épített környezet kialakításával, a 
múzeum és könyvtár a templom előszobája. Széleskörű művelődési tevékenységével 
kapocs egy sokszínű város és a katolikus kultúra között.
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Korpusz Egerfarmosról, 14. század
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Hingerle Ágoston SJ graduális könyvecskéje, 1726.
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Betlehemi csillag, 19. század
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Jezsuita könyvszekrény, 18. század
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Ereklyetartó szekrény, 18. század
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Miseruha, II. Rákóczi Ferenc adománya a 
felsővadászi plébános számára, 1707.
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Öltöztető Madonna, 18. század
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Szent Donát, 18. század
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Szent László, 19. század

űvészet



58

űvészet

Madonna Jászdózsáról, 18. század
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Crescendo con Spirito
beszélgetés Füzesséryné Dudás Eszterrel

Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész a magyarországi Crescendo-mozgalom 
lelke. Művészeti vezetőként ő az egyik motorja az idén tizenkettedszer megrende-
zett Crescendo Nyári Akadémiának, amelynek helyszíne másodszor Tokaj. Előtte 
tíz alkalommal Sárospatak, Eszter szülővárosa adott otthont a kéthetes, nemzetkö-
zi kulturális fesztiválnak és mesterkurzus-özönnek.

– Hogy kezdődött, honnan jött a nyári akadémia ötlete?

– A kezdetek kezdete még nem a Crescendo neve alatt zajlott. A diplomázásom környé-
kén tagja voltam a Parlament imacsoportjának, mindig kedd reggel ültünk össze. Itt meg-
tanultam nagyobb célért – ott főleg az országért – imádkozni, egy társadalmi réteget, több 
embert érintő ügyet hordozni. Az imacsoport később felfüggesztődött, de hiányzott ez a 
helyzet: nem egy gyülekezethez tartozni, hanem különböző hátterű emberekkel közös-
ségben imacsoportot alkotni. Nem sokkal később jött az ötlet Timothy Bentch-en (ameri-
kai származású misszionárius, aki évekig élt és dolgozott elismert tenorként Magyaror-
szágon – a szerk.) keresztül, hogy mi lenne, ha keresztény zenészek kedd reggelenként 
összejönnénk imádkozni. Így alakult ki egy imareggel, a Crescendo csapatának „kemény 
magjával” 2002-2003 körül. A csapat közösséggé, baráti társasággá érett, s hamar jött az 
igény, hogy csináljunk együtt egy nagyobb horderejű dolgot. Egy szombati egész napos 
együttlét során Timothy megkérdezte, nem lenne-e valakinek ötlete valami nagyobb sza-
bású közös megnyilvánulásra.
Ezekben az években a váci konziban tanítottam, s az az ötletem támadt, hogy ott lépjünk 
föl az imakörrel mint keresztény zenészek, s amit játszunk, azt szavakkal is támasszuk 
alá, hogy mit miért játszunk. Azt gondoltam, fontos a konzisok számára, hogy ne csak 
tanárként ismerjenek minket, hanem emberként is, és mi is tudjunk nekik mást, másképp 
adni, mint az órákon. A 2003. április 16-i koncert lett az első „crescendos” rendezvény. 
Az iskola vezetése a kezdeményezést nagyban támogatta (elsősorban Benyus Sándor, 
az igazgatónk). Közreműködött a Dominkó házaspár, én és a férjem, Füzesséry Attila, 
Dónusz Katalin és Timothy Bentch. Az egyik előzetes egyeztetésre Timothyt is elvittem. A 
vonaton beszélgettünk, s ott, a vonaton született meg a nyári akadémia ötlete. Említettem, 
milyen fontos lenne, hogy a diákok érettségi vagy diploma előtt maradandó élményekhez 
jussanak, a bibliai értékrend mentén valami olyanhoz, mely akár egész életüket meghatá-
rozhatja. Tudtuk, hogy egy egyszeri koncert mély élmény lehet, de az ilyen nagyszabású 
célhoz nem elég. Az én ötletem volt, hogy az életre szóló élmény kerete lehetne egy nyári 
tábor. Amikor együtt lakunk, jobban megismerjük egymást, jobban hatunk egymásra. A 
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helyszín pedig régóta adott volt, nemcsak azért, mert Sárospatak a szülővárosom, ha-
nem mert gyerekkoromban sok zenei táborban megfordultam, s tudtam, mit jelent, mikor 
az ember kilép saját közegéből, ismeretségi köréből, s szintén szakmai, de új közegben 
lehetősége van kapcsolatok építésére, illetve új értékrend formálhatja.
Úgy nőttem fel Sárospatakon, hogy épp akkor indultak a Zempléni Művészeti Napok, 
Rolla János vezetésével, ami fantasztikus élmény volt, de fiatal zenésznövendékként hi-
ányoltam, hogy miért nem kapcsolódik egy ilyen eseményhez mesterkurzus. Emellett 
„Pataki muzsikusok” címmel zeneiskolai táborban vettünk részt, ami közösségileg és 
szakmailag is inspiráló közeg volt, Péczeli István vezetésével. (Patakról már akkor is 
hiányoltam egy magas szintű – konzervatóriumi vagy akár felsőfokú – zenei jelenlétet.)
Már csak az volt a kérdés – Timothy részéről –, hogy csak magyaroknak vagy külföldi-
eknek is szólna-e a nyári akadémia, én pedig lelkes huszonévesként azonnal rávágtam, 
hogy természetesen legyen ez a tábor nemzetközi.

– Ekkoriban a keresztény zenészeket összefogó nemzetközi Crescendo mozgalom már 
létezett. Hogy találtak egymásra?

– A sógornőm, Füzesséry Mónika hegedűművész baráti körén keresztül régóta hallottunk 
róluk. Timothy vette fel a kapcsolatot Beat Rink svájci református lelkésszel, a Crescendo 
International vezetőjével, s elmondtuk neki terveinket. Ezt a beszélgetést hamar komoly 
szervezés követte. A legnagyobb lelkesedéssel, naivitással és tapasztalatlansággal vág-
tunk neki. Mindenki azt adta bele, amije van: ki a lendületét, ki a kapcsolatrendszerét. Én 
Sárospatakon kezdtem szervezni, volt, ahol elutasítottak, de a lehetőséget megkaptuk. 
2004-ben így jött létre az első Crescendo Nyári Akadémia a Tengerszem Kempingben. 
A zeneiskolában, a Comenius Tanítóképző Főiskolán, az Árpád Vezér Gimnáziumban 
voltak a mesterkurzusok, ami a kempingtől jó félóra séta, a nyári melegben csellóval a 
háton elég szép kihívás. Az első akadémián 160-an voltunk, ám ekkor még nem volt in-
ternet: faxon, olvashatatlan cirill betűkkel érkeztek a jelentkezések, a hanganyagok pedig 
kazettákon. Timothy misszionáriusi minőségében bérelt számunkra egy kis irodát a Ko-
dály köröndnél, a Szív utca 20-ban, itt szerveztük meg a Nyári Akadémiát alapjában véve 
hárman: Timothy Bentch, Kovács Fruzsina és én.
Mindig is a Sárospataki Református Kollégiumba álmodtam az akadémiát, hiszen ott a 
helye, már csak a szellemisége miatt is, ám oda még hosszú évekig nem tudtunk haza-
találni. 2005-től a Comenius Tanítóképző Főiskola adott otthont a nyári akadémiának, 
2009-ben pedig Végh Balázs lett a református kollégium főigazgatója, vele tudtuk meg-
tárgyalni, hogy átkerüljön az akadémia a kollégiumba. Promenádkoncerteket tartottunk 
már korábban is ott, kerestük, hogy tudunk meglevő eseményekhez csatlakozni, így lép-
tünk fel például egy református vezetői találkozón a Református Kollégium Imatermében, 
2007-ben. Beatot nagyon megragadta az Imaterem miliője, s rögtön mondta: ez lenne az 
ideális központ. 
Amikor Végh Balázst másfél évvel később megkerestük, már sikerült elérni, hogy a nyári 
akadémia bázisa a Sárospataki Református Kollégium legyen. Sose felejtem el azt a 
vasárnapot 2009 januárjában, mikor Beat megérkezett Pestre, nekünk aznap Gödöllőn 
koncertünk volt, hétfő reggel viszont megbeszélésünk Végh Balázzsal. Úgy gondoltuk, 
a koncert után este együtt elmegyünk Sárospatakra, hogy biztosan ott legyünk másnap 
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a korai megbeszélésen. Azonban ahogy Pál apostol is hajótörést szenvedett küldetése 
közben, a mi autónk Miskolc előtt 17 kilométerrel leállt: leégett a motor. Mínusz 14 fokban 
ott álltunk az autópályán a sötétben, ám csodák folyamata révén jött a megmentés, és 
reggel 9-kor kezdődhetett a megbeszélés. Ez nekünk több százezer forintba került, de 
soha nem éreztem kidobott pénznek. Ez is csak megerősített elhatározásomban, sőt a 
későbbi évek is igazolták.

– 2009-ben jelen voltam Tokajban A halászlányok című Haydn-opera előadásán. Ez volt 
az első alkalom, hogy Tokajban léptek fel?

– 2009-ben a Hungarofest kultúrirodája komolyan vette a Haydn-évet, és szerettünk vol-
na velük együttműködni. Nekünk pedig – elsősorban Timothy Bentch-nek – régi tervünk 
volt, hogy egy Haydn-operát színre vigyünk. A Hungarofesttől tízezer eurót kaptunk eh-
hez, épp akkoriban készült el Tokajban a Paulay Ede Színház, mi pedig operaházi mi-
liőben szerettük volna megtartani az előadást. Erre az alkalomra érkezett az USA-ból 
Magyarországra Theresa Moyer, aki Tim régi ismerőse, kollégája, elhivatott szolgáló. Egy 
teljes rendezőcsapattal érkezett, mi megtanulhattuk, hogyan állítanak színpadra egy ope-
rát az amerikaiak teljesen a helyi adottságokra alapozva. Fantasztikus előadás jött létre 
nemzetközi szereposztással, jelentős karrierek indultak el innen. Balga Gabriella azóta 
a Magyar Állami Operaházban játszik, Tarjányi Tamás pedig a bonni Operában énekel 
főszerepeket.
Nekünk is mérföldkő volt ez az előadás, mert Nyári Akadémiát alapjában véve hárman: 
Timothy Bentch, Kovács Fruzsina és én színpadra állítunk egy operát. A halászlányok 
7-8 fős szereplőgárdája más szempontból is érdekes volt. A produkció az amerikai Davis 
Peace Projectnek a támogatásával jött létre. Ez az alapítvány olyan közép- és kelet-euró-
pai fiatalokat támogat, akik az országaik közötti politikai összeférhetetlenség ellenére kö-
zösen hoznak létre művészi értéket. Nagyon izgalmas volt, ahogy ezek a diákok – magyar, 
szlovák, román, szerb, bolgár énekesek – együtt alkottak ebben a nagyon magas szín-
vonalú produkcióban, s bebizonyították, hogy ez a generáció képes arra, hogy egymást 
megbecsülve csak az együttműködéssel, a művészi alkotó munkával foglalkozzanak. (A 
Visegrádi Négyek-pályázatunk is többször nyert, ott is ezt az elvet képviseltük.) Azóta 
megrendeztük a Szerelmi bájitalt, mely az első színpadra állított teljes operaelőadás volt 
a Rákóczi-vár történetében, majd Don Giovanni és a Dido és Aeneas következett.
De volt ezelőtt Tokajban egy egész korai megjelenésünk is. Minden nyári akadémia első 
vasárnapja pihenőnap, s a legelső nyári akadémián vasárnapra meghívást kaptunk az 
akkori tokaji református lelkipásztortól, Pótor László nagytiszteletű úrtól, hogy egy kirán-
dulókoncertet adjunk, tehát 2004. augusztus második vasárnapján mi már játszottunk 
Tokajban. Azóta is voltak kirándulókoncertek. Emellett együttműködünk a Vizsolyi Feszti-
vállal, így felléptünk Vizsolyban, adtunk koncertet a füzérradványi kastélyban, vagyis az 
egész régióban igyekszünk jelen lenni.

– A Zempléni Fesztivállal mióta tart az együttműködés?

A jelenlegi szervezők 2004-ben vették át a Zempléni Fesztivált, így lényegileg egyszerre 
indultunk. A kapcsolatot kezdettől igyekeztük építeni, a mi utolsó pár napunk az ő első 
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pár napjukkal rendszerint egyszerre volt, így néhány kiemelt eseményre hívtuk a Zemp-
léni Fesztivál vendégeit. Nálunk minden hangverseny ingyenes, belépődíj-mentes, így a 
Zempléni Fesztivál vendégei hamar felfedezték, milyen magas nálunk a színvonal. (Meg-
lehet, eleinte kis nyári tábor-záró koncertecskékre számítottak.) Nagy öröm számunkra, 
hogy Hollerung Gábor művészeti vezető, illetve Turjányi Miklós fesztiváligazgató többször 
ajánlott fel díjat a legtehetségesebb növendékeinknek, akik így a következő évi feszti-
váljukon koncertlehetőséget kaptak. Ezek nagyon komoly fellépések voltak, például a 
Mendelssohn-év során a mi Li Qi nevű kínai hegedűs növendékünk a Zempléni Fesztivál 
nyitókoncertjének szólistája lehetett Mendelssohn e-moll hegedűversenyében a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekarával, Steve D’Agostino vezényletével. Azt sokszor sérelmez-
tem, hogy nem volt feltüntetve, hogy Li Qi – vagy Jovana Raljic – az előző évben a 
Crescendo Nyári Akadémián „nyerte” ezt a fellépést. Jó lenne, ha az efféle, kölcsönösen 
gyümölcsöző együttműködést mindkét fél kellőképpen hangsúlyozná. A növendékeink 
ilyenkor gyakran 100% részvételi díj-kedvezményt kaptak, vagy az utazásukat fizettük, 
tehát nekünk is fontos volt, hogy a fellépésükhöz minden segítséget megadjunk.

– Mekkora most a Crescendo Nyári Akadémia költségvetése?

– Több tízmillió forint. Az 50-70 fős tanári kar elszállásolása, étkeztetése két héten keresz-
tül, honoráriuma (mely nagyon-nagyon jelképes) nem kis költség, s a nagyon tehetséges 
zenészek némelyike sem tud 100% részvételi díjat fizetni. Az Ének a Nemzetekért Kultu-
rális Alapítvány közhasznú, nonprofit alapítvány, mely adományokból és pályázatokból él. 
Egész éves előkészítés előzi meg a nyári akadémiákat, majd féléves elszámolás. Beat 
Rink 2009-től lett hivatalosan az igazgatója a Nyári Akadémiának. Az ő kapcsolatrendsze-
re, elkötelezettsége is a biztos háttere az évről évre létrejövő Crescendo Nyári Akadémiá-
nak. Ezen kívül nagyon sok tanár próbál támogatást szerezni, vagy jótékonysági koncertet 
ad a világ számos pontján, hogy támogassa a nyári akadémiát. A helyi önkormányzattal, 
intézményvezetőkkel is igyekszünk egyeztetni. Sárospataktól nagyon jelképes támoga-
tásokat kaptunk. Terembérleti díjakat – éppen hogy rezsiköltségért. De bizony olyan is 
volt, hogy egy pataki helyszín – amely fontos volt számunkra – igen magas bérleti díjat 
kért – azt is kifizettük. Sajnos Sárospatakon tíz év után kiestek partnerintézmények. Tokaj-
ban pedig nagyon komoly támogatást kapunk, mindenben segítenek, maguktól is. Sajnos 
Patakhoz nemcsak kellemes emlékek fűznek, volt, hogy nem kaptunk választ leveleinkre, 
nem hívtak vissza – mintha az egész nyári akadémia Sárospatak számára nem lett volna 
fontos egy évtizeden keresztül. Ez nekem patakiként különösen fáj. Nagyon sok komoly-
zenész, aki megfordult a sárospataki akadémiáinkon, hangot adott annak a véleményé-
nek, hogy olyan múlttal, olyan adottságokkal rendelkezik a város, amire másutt egész 
fesztivált alapítanak – saját szervezésben. Sárospatak adottsága Prágáéhoz hasonlítható. 
Léteznek olyan pályázatok, létezik olyan lehetőség, menedzsment, melyet ennek a vá-
rosnak nem lenne szabad figyelmen kívül hagynia. Ennek a városnak nemcsak múltja és 
jelene, hanem jövője is lehetne. EU-s pályázatokon biztos nyerőként indulhatna, közép- és 
felsőfokú művészeti oktatás, fesztivál, hivatásos zenekar kaphatna helyet ebben a város-
ban. Ennél rosszabb adottságú városok fel tudják mutatni ezeket a térségben, vagy akár 
Magyarországon is. A mindenkori vezetés felelős azért, hogy van vagy nincs ilyen mértékű 
művészeti és kulturális infrastruktúra, és ha nincs, annak is van következménye a város 
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egészére nézve. Érdekes történelmi adalék, hogy harminc évvel a Crescendo Nyári Aka-
démia megszületése előtt már megálmodta ezt Rácz István egy 1975-ös levelében, amely 
továbbra is tökéletes jövőképe lehetne Sárospatak kulturális örökségének. (Egey Emese 
a Zempléni Múzsa 2011. évi 2. számában tette közzé ezt a levelet – a szerk.)

– Úgy tudom, tavaly Tokaj kényszerből, „szükségmegoldásból” lett a nyári akadémia hely-
színe.

– Az utolsó pillanatig küzdöttünk, hogy Patakon legyen a 11. nyári akadémia, de kiestek 
fontos helyszínek, s az volt a tét, hogy elmarad-e a kéthetes rendezvény. Tokajban viszont 
olyan maximális támogatást, pozitív hozzáállást kaptunk, amelynek hatására úgy döntöt-
tünk, idén is ott folytatjuk. Nekünk zeneakadémiai, operaházi, teológiai feltételeket kell 
teremtenünk, létre kell hoznunk egy infrastruktúrát, irodahálózatot. Vegyük csak a hang-
szereket: 35 pianinót, 8 nagyzongorát használunk, tizenegy éven át támogatott a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola, Bálint Béla igazgató úr vezetésével. A Crescendo International 
is ajándékozott tíz zongorát és egy hangversenyzongorát a rendezvénynek. Tokajban 
van egy Bösendorfer koncertzongora, ez is sokat számít. Nyíregyházáról két Steinwayt 
bérelünk, de a zenekarhoz Miskolcról kell hoznunk hangszereket – csembalót, üstdobot, 
nagybőgőt, cselesztát, hárfát stb. –, ez a színházzal, a filharmóniával való együttműkö-
désnek az eredménye. Mindenkinek a jó szándékára és segítségére szükségünk van. 
Nem szabad említés nélkül hagynunk Bacsó Péter hangszerészt, zongorahangolót, aki 
évek óta nemcsak hangolja a zongorákat, hanem a hangszerek szállítását is megszerve-
zi, a leglehetetlenebb helyzeteket is megoldja, pl. miskolci hangszerészekkel egyik napról 
a másikra megjavíttatja a fúvós hangszereket is. Az ilyen személyes hozzáállások nagyon 
sokat, pénzben nem kifejezhető támogatást jelentenek.

– Hány országból érkeztek eddig diákok, nagyjából mennyien?

– 52 országból, a legegzotikusabb közülük Panama, a Bahama-szigetek, de vannak tá-
vol-keleti kis országok is. Eddig mintegy 1500-an fordultak meg, de ez a szám lehetne 
nagyobb is, mert van, aki 4-5 alkalommal is visszatér, a konzervatóriumi vagy épp az 
egyetemi tanulmányai mellett. Sokan kerülnek ki rajtunk keresztül külföldi egyetemekre 
olyan tanárokhoz, akik itt oktatták őket. Minden nyári akadémiának megvan a saját profil-
ja: vagy egy zenekari mű vagy egy opera, az összművészetiség a profilunk középpontjá-
ban van. Minden nagyobb projekthez zenetörténeti előadások kötődnek. Emellett a teljes 
embert szólítjuk meg. A tanárok reggel ¼9-től imádkoznak, majd jön a „tune in”, a napi 
szellemi-zenei ráhangolódás, este pedig kiscsoportos foglalkozásokon dolgozzuk fel az 
adott év lelki tematikáját, mely rendszerint a művészlét valamely fontos aspektusához 
kapcsolódik. Amelyik évben Bach a tematika, előadást hallhatunk Bach Bibliájáról. Bach-
hoz hasonlóan mi is ezt írnánk minden cselekedetünk végére: Soli Deo Gloria.

– Kik azok a tanárok, akik kezdetektől részt vesznek a nyári akadémián?

– Timothy Bentch ma már az Egyesült Államokból, én, Füzesséry Attila, Dominkó Csilla 
és István, Dallos Erika és Kaposi Gergely Magyarországról, a Bailey házaspár Indonézi-
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ából, Rosemary Hardy az Egyesült Királyságból, Carmen Zaharia-Danicov Romániából 
– van, aki közülük egyszer hiányzott. A mostani tanári karnak megvan a stabil magja, 
akikkel legalább 5-6 éve dolgozunk együtt, de minden évben csatlakozik új tanár. Külön 
öröm, amikor saját növendékeink közül: Tarjányi Tamás, valamint felesége, Krisztina, aki 
az operaszekció rendezője férje oldalán. Tabea Salome Kämpf diákként kezdte, most ő 
az artistic department vezetője, emellett a koncerteken is aktív előadó.

– Az itthoni Crescendo hány embernek ad munkát?

– Két főállású és egy félállású munkatársunk van. Nekem nem ez a főállásom, de van 
annyi munka, hogy ez számomra főállás, önkéntesség, nonstop aktivitás, életstílus. Nyá-
ron pár hónapra fiatalokat foglalkoztatunk, vezetői pozíciókra is. Emellett rengeteg ön-
kéntesünk van, válogatott társaság, akiket sok jelentkező közül választunk ki. Van egy 
olyan réteg, akik éveken keresztül visszatértek, egy munkatársunk most félállásban pár 
hétig komolyabb megbízást kap, mert önkéntesként bizonyított. A nyári akadémián is kell 
tanulmányi osztály, mint egy zeneakadémián. Van PR-munkatársunk, aki célzottabban 
szervezi a Crescendo jó hírét. Elértük, hogy már bennünket is keresnek – jelen vagyunk, 
tudnak rólunk. Most már a Zempléni Múzsában is.

– Hány ingyenes koncertet kapott a zempléni közönség az elmúlt évtizedben?

– Több ezer embernek – hiszen koncertjeink mindig teltházasak – évente 10-15 rendez-
vényt adtunk, vagyis lassan a kétszázhoz közeledünk. Örülünk, hogy az ingyenességet 
biztosíthatjuk. Úgy érezzük, jelenlétünk a térségben meghatározó.

 (Az interjút készítette: Mesterházi Gábor.)
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Jákfalvi Magdolna

A Várkonyi 100 elé

2012-ben –  úgy mondtuk, hogy – Várkonyi Zoltán száz éve született és harminchárom 
éve halt meg. Az elmúlt évszázad egyik legendás színházcsinálója volt. Színészként, 
színházrendezőként, tanárként, filmrendezőként, műgyűjtőként, fordítóként őrzi azok em-
lékezete, akik együtt dolgoztak, együtt éltek vele. E kötet az emlékezést segíti mindazok-
nak, akik ismerték Várkonyit, s a megértést azoknak, akik a színházi múltat kérdezik.

A kiállítás
2012. május 13-án, Várkonyi Zoltán születésének 100. évfordulóján a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem (SZFE) a Vígszínházzal közösen többnapos emlékező és ün-
neplő programot indított Várkonyi Napok címmel. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 
(MKE) közösen alakítottuk ki azt a kurátori koncepciót, amely a pálya kronologikus felvá-
zolása mellett a hatvanas-hetvenes évek kulturális szerepvállalásait bemutató installáci-
ókat helyezett a Víg és az SZFE tereibe. A Várkonyi 100 nevet kapó kiállítás installációi 
világossá tették, hogy a két egyetem hallgatói a kulturális alkulehetőségek, a személyes 
és ideologikus megszólalás tematikája iránt érdeklődnek, ezekre kérdeznek rá. Az SZFE 
doktoranduszai, Mátyássy Áron, Császi Ádám, Szabó Borbála, Gimesi Dóra, Fillenz 
Ádám interjúfilmeket készítettek Várkonyi volt tanítványaival, pályatársaival, ismert mű-
vészekkel, olyanokkal is, akiket Várkonyi nem tartott tehetségesnek, s akikből éppen az 
elutasítás és megtagadás formált kiváló alkotót.
Az MKE kurátorai és művésztanárai, Eperjesi Ágnes és Szegedy-Maszák Zoltán külön-
leges, állóképekből pörgő filmmé alakították Várkonyi életének fennmaradt, megtalált, 
megőrzött dokumentumait. Várkonyi szerepeiből és írásaiból, státuszaiból következő hi-
vatalosság fel nem dolgozott halmából válogatva villantak fel pillanatok, véletlenszerűen 
megállva majd tovagördülve, de az élet kronologikusságát megtartva, műalkotásként te-
kinthettünk, történetként mesélhettünk el egy életet.
A Várkonyi 100 koncepciót a történetmesélés többes pozíciói jellemzik. Tihanyi Lajos ku-
rátor Ruhatár Remix című installációjában három színészgeneráció tagjai újrajátszották 
Török Ferenc újra-rendezésében Várkonyi klasszikus kémfilmje, a Fotó Háber kulcsjele-
neteit. A Vígszínház előcsarnokában és az SZFE aulájában található ruhatárban három 
tévén futott párhuzamosan az eredeti és a két újraforgatott felvétel, így hozva játékba és 
közel egymáshoz az egyetemi jelent és a hatvanas évekbeli múltat.

A pályázat
A történetmesélés fókuszváltásait akartuk rögzíteni, amikor 2011 őszén az SZFE és a 
Vígszínház közös pályázatot írt ki egyetemistáknak. A meghirdetett témák a következő 
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koncepcióból formálódtak: Várkonyi indította el a háború után a Művész Színházat, ahol 
korábban betiltott, politikus, kortárs európai és magyar drámákat játszott 1945–1949 kö-
zött. Ő vezette főrendezőként, majd igazgatóként az egyik legnagyobb budapesti szín-
házat, a Vígszínházat 1962-től 1979-ig. 1945 óta színészetet tanított a Főiskolán, ahol 
1974-től haláláig rektori tisztséget töltött be. Több mint négy millióan nézték meg a mozik-
ban az Egri csillagok című Jókai-adaptációját, s harminc éven át nem látta senki a betiltott 
Keserű igazságot. A pályázat a négy nyelven beszélő, européer színházcsináló életműve 
felé fordult, és közös múltunkban, a szocialista kultúrában betölthető szerepekre kérde-
zett rá. Kötetünk utolsó blokkja a egyetemisták nyertes pályázatait közli.

A konferencia
Az SZFE vizuálisan is izgalmassá változtatott emlékező terében tartottuk 2012. május 
12-én a Várkonyi 100 konferenciát, az első tudományos ülésszakot, amely Várkonyi al-
kotói életművét a tudományos narratíva elemévé tette. A konferencia céljául azt tűztük ki, 
hogy a kollegiális emlékezésekben, a baráti legendákban és a szakmai anekdotákban 
hagyományozódó városi emlékezet egészét tudományos beszédmódba forgassuk át. 
Ezzel szándékoztunk bővíteni a magyar színházról mint történeti folyamatról szóló gon-
dolkodást, s árnyalni annak a korszaknak az eseménytörténeti megértését, amelynek do-
kumentumai bőségesek, rendszerezésük viszont kaotikus, nyilvánosságuk korlátozott, de 
így és ekként a hatalmi struktúrák működéséről éppúgy szólnak, mint alanyuk, Várkonyi 
Zoltán művészi pályájáról.

*
A kötetet megnyitó három tanulmány bevezető blokkot alkot, gondolatait az elmúlt gene-
rációk színházcsinálói lehetőségei irányítják. Marton László, aki 2010-ig a Vígszínházat 
igazgatta, a megértés és az emlékezés, György Péter, az ELTE professzora a kérdezés 
tipológiája felől járja körbe Várkonyi életművét. Mindhárman a szocializmus kultúráját, s a 
benne vállalható szerepeket, helyzeteket gondolták végig.
A kötet következő tematikus blokkja az elemzéseké. Gelencsér Gábor Különös ismertető-
jelek. A Várkonyi-féle (munkás)mozgalom címmel Várkonyi filmjeiről ír. Tézise szerint az 
1956-ot követő kultúrpolitikai célkitűzésekben az ideológiai orientáció fontossága mellett 
helyet kaptak modernizációs törekvések is: a hagyományosan irodalmias kultúráról előbb 
a filmre, majd a hatvanas évek végétől a televízióra, illetve a tömegtájékoztatás más mé-
diumaira került a hangsúly. A hatékonyság érdekében pedig a kultúrpolitika nyitottá vált 
a piaci-szórakoztató szempontra is, anélkül, hogy az ideológiai felügyeletről lemondott 
volna. E sajátos optimalizálási kísérlet különösen bizarr képződményei a „szórakoztató 
mozgalmi filmek”.  Várkonyi filmes életművének szélső pontjain súlyos társadalmi-politi-
kai drámákat, illetve szórakoztató műveket találunk, míg e szélsőségeket a „szórakoztató 
mozgalmi filmek” laza csoportja köti össze. E bizarr műfaji és tematikus képződmény 
nemcsak a konszolidálódó Kádár-korszak „különös ismertetőjele”, hanem Várkonyi film-
művészetéé is, aki korát megelőzve, a rá jellemző frissességgel és könnyedséggel elsők 
között oldotta meg e „fából vaskarika” feladatot. A tanulmány a Különös ismertetőjel, a 
Sóbálvány, a Merénylet és a Szemtől szembe segítségével mutatja be a rendező „szóra-
koztató mozgalmi” – avagy a mozgalmon szórakozó – filmjeit.
A kötet a korai filmes alkotások után a korai színházi alkotásokat veszi sorra. Nánay 
István tanulmánya „Háá tettem a kulcsot?” Várkonyi Zoltán a Nemzetiben címmel az öt-
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venes évek viszonyait írja le egy vesztesnek látszó pozícióban dolgozó művészről. A 
címbeli kérdést Nagy Ignác Tisztújítás című darabjának 1957-es előadásában Major 
Tamás ismételgette, ha dr. Langyos főorvos szorult helyzetbe kerül. Várkonyi rendezése 
ismeretlen stílust képviselt. A realista iskolával szemben a stilizáció, az elrajzoltság, a 
karikírozás mintapéldája volt a produkció. Nem mellékesen Várkonyi nemzeti színházas 
rendezései között egy határpontot is kijelölt. Várkonyi pályájának Nemzeti Színházban 
eltöltött néhány évét viszonylag kevés figyelem övezi, holott sem színészi, sem rendezői 
működése nem érdektelen. A Művész Színház bezáratása után, az 1949/50-es szezon 
elején Major Tamás visszavette régi harcostársát és művészi ellenlábasát a Nemzetibe. 
Ott 1957 előtt többnyire klasszikusokban és „vonalas” darabokban kapott feladatot, utána 
inkább kortárs nyugatiakban. Ez a megosztottság bizonyos megszorításokkal a rendezői 
munkájára is érvényes. A tanulmányban a szerző saját emlékképeit szembesíti a korabeli 
írásos visszhanggal, illetve arra keresi a választ, hogy az adott kornak a kritikákban és 
más írásokban is megnyilvánuló hivatalos beszédmódja mennyire fedi el a tényleges tel-
jesítményeket, s utólag milyen mélységben lehet a szóban forgó munkákról elfogadható 
képet formálni.
Az ötvenes évek színházi formanyelvét Várkonyi a francia népszínházi eszmével színez-
te. Jákfalvi Magdolna elemzése Várkonyi-jegyzetek a népszínház fogalmához címmel azt 
elemzi, milyen deformitásokat szenved el egy eszme, s miként változnak az ideológiai 
keretek 1944 és 1949 között, a színházak államosításáig. A magyarországi népszínházi 
eszme a nép fogalmának sajátos kanonizációja miatt különleges színháztörténeti uta-
kat járt be. Az Akadémiáról éppen kikerült Várkonyi Zoltán a népszínház gyakorlatát a 
nemzetis naturalista pátosz mellett hétvégenként a Városi Színházban sajátította el, ahol 
a Franciaországból hazatért, volt franciaszakos diákkal, Major Tamással Molière-eken kí-
sérleteztek. Tíz évvel később Várkonyi Jouvet-t fordított, s ennek hatására a népszínház 
commédia dell’arte-s hagyományát a baloldali értelmiség társadalmi szerepvállalásának 
ízével gazdagította. A tanulmány egyrészt azt vizsgálja, mindez miként illeszkedik a ter-
melési előadások rendjébe, miként tudta Várkonyi a Théâtre Populaire eszméjét könnye-
dén, elegánsan és igen sokértelműen összeolvasztani az agitációs propaganda színhá-
zi technikájával. Másrészt igyekszik nyomon követni, hogy az európai színházkulturális 
kontextusban és a magyarországi hatástörténetben mindez miként értelmeződik tovább.
A politikatörténeti értelmezéseket Ring Orsolya tanulmánya zárja Holtak hallgatása. 
Színház és politika – Várkonyi és Aczél címmel. A Vígszínház kamaraszínházában, a 
Pesti Színházban 1973-ban mutatták be Várkonyi Zoltán rendezésében Nemeskürty 
István – Örkény István: Holtak hallgatása című dokumentumdrámáját. A darab színrevi-
telének előzményeiről Várkonyi Zoltán hagyatékában fennmaradt írásos dokumentumok 
alapján bepillantást nyerhetünk a színházat vezető Várkonyi és a korabeli kultúrpolitikát 
irányító Aczél György közötti kapcsolatba. S miközben egyfajta olvasatát rekonstruálhat-
juk annak, hogy az 1970-es években a politikai döntéshozók hogyan igyekeztek a szín-
házakat utasításokkal irányítani, politikai és ideológiai elvárásokat fogalmazva meg velük 
szemben; megrajzolhatóvá válik az is, hogy milyen mozgásteret engedett a „támogat, tűr, 
tilt” elve egy színháznak, illetve az azt irányító színházigazgatónak, s hogyan befolyásol-
ták mindezt a személyes kapcsolatok.
A kötetet a Várkonyi 100 egyetemistáknak hirdetett pályázat nyertes művei zárják. Az 
SZFE fődíját Muntág Vince elemzése nyerte, Varga Kinga megosztott második lett. A 
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Vígszínház díjait Stuber Andrea és Fekete Anetta nyerte. Írásaik a Várkonyi utáni harma-
dik generáció szempontjait összegzik.

*
Az évforduló eseményei hónapokig tematizálták, újraértelmezték Várkonyi Zoltán életmű-
vét. Májustól hetekig villóztak éjjelente a Vas utcában, az SZFE bejáratával szemben a 
Várkonyi híres cameoiból összeállított filmrészletek. A Szent-István körúton a Vígszínház 
homlokzatán hónapokig Várkonyi huszonéves óriásportréja köszöntötte a járókelőket. 
Több tucat színházi szakember, több mint száz önkéntes segítette, hogy a vetítések, az 
installációk, a beszélgetések, a konferencia azt a célt szolgálja, amit mindannyian fontos-
nak tartunk: Várkonyi Zoltán életművének megismerését.
A Várkonyi 100 létrehozásáért köszönetet mondunk elsősorban Kovács Krisztinának, a 
Vígszínház vezető dramaturgjának, aki elképzelhetetlen energiával oldotta meg a kon-
cepció és a lehetőségek közötti lehetetlen helyzeteket, aki kreatív meglátásaival és 
történeti tudásával velünk formázta az emlékezés ívét. Rendkívül fontos az archívum, 
amelynek alapjait Kovács Krisztina hozta létre a család és az OSZK eddig különálló gyűj-
teményeit egyesítve. Köszönet illeti Várkonyiné Farkas Évát, Várkonyi Zoltán menyét, 
aki nemcsak megnyitotta a családi archívumot, de szervezte, támogatta a kutatást is. A 
kötet szerkesztésekor is köszönetet mondunk a Színház- és Filmművészeti Egyetem és 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak, miként a Vígszínház munkatársainak 
is, akik hónapokig dolgoztak a kötet alapjául szolgáló kiállítás létrejöttéért. S köszönet 
illeti az OSZK Színháztörténeti Tárának munkatársait, Sirató Ildikót és Both Magdolnát, a 
Nemzeti Múzeumban Sárközi Rékát hathatós segítségükért.

(Várkonyi 100. Tanulmányok Várkonyi Zoltánról. Szerkesztette: Jákfalvi Magdolna. 
Balassi Kiadó – Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2013. ISBN 978-963-
506-893-7. A kötetre a szerkesztői előszó közlésével hívjuk fel olvasóink figyelmét.)


