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ször jelent meg intézetünkben: volt itt már máskor is 
a közönség soraiban, például Domokos Géza könyvbe-
mutatóján. 
 Az irodalommal vannak gondjaink. Találtunk vi-
szont egy olyan megoldást, amely nagyon sikeresnek bi-
zonyult: mivel a magyar irodalom jelentős része le van 
fordítva románra, neves román színészeket kértünk fel 
arra, hogy tartsanak előadóestet. Így Alexandru Repan, 
az egyik legnevesebb román színész tavaly több úgyne-
vezett irodalmi kávéházat tartott nálunk, József Atti-
la, Radnóti, Ady verseit szavalta, és a román sajtó is na-
gyon felkapta erre a fejét, hiszen a színész személyisége 
idevonzotta a közönséget, amelyik így magyar költésze-
tet hallhatott. 
 – Bukaresthez milyen a viszonyod: munkahely, ki-
küldetés vagy valami más is?
 – Bukarest nekem sokkal több egyszerű külföldi ki-
küldetésnél. Nem hallgathatom el, hogy látok valami 
sorsszerűt abban, hogy ugyanabban a Batitei utcában 
dolgozom most, amelyben felnőttem: a saroktól néhány 
házzal odébb lakott a nagyanyám. Én itt születtem, a 
szüleim itt voltak akkor kiküldetésben Erdélyből, édes-
apám, Beke György író, szociográfus úgy került ide, 
hogy akkoriban a lapokat, kiadókat ide központosítot-
ták. Édesanyám hétfalusi, barcasági csángó származá-
sú családja viszont már régebben is itt élt. Én tehát vis-
szakerültem a szülőhelyemre (szülőföldemnek inkább a 
Székelyföldet vallom). Ez nagy könnyebbséget is jelen-
tett, mert nekem semmilyen, sem földrajzi, sem szel-
lemi értelemben nem volt igazán szükségem térképre, 
amikor ide megérkeztem. 
 Nagyon hamar előszüremlettek az utcasarkokról, 
utcakövekről a gyermekkori emlékek, úgyhogy magam 
számára is meglepő módon nagyon hamar otthon érez-
tem magam, visszazökkentem a több évtizedes távollét 
dacára is. 
 Be kell vallanom ugyanakkor, hogy ez bizonyos ér-
telemben kihívás is, hiszen sokan ismernek, akár apám 
révén, akár a magam révén, a régi tanáraim el-eljön-
nek az intézetünkbe, tehát nekem bizonyítanom kell, ez 
nem akármelyik tetszőleges ország...
 – Hogyan jellemeznéd Bukarestet?
 – Bukarest mediterrán és roppant ellentmondá-
sos város. Ez minden vonatkozásban így igaz. Ha csak 
megnézzük az építészetét, amelyben a tudatos város-
tervezésnek nem sok nyomát látjuk, vagy az útkeresz-
teződésekben a legkorszerűbb, legdrágább terepjáró-
kat, amelyeket Magyarországon sem nagyon tudunk 
megvenni, és mellettük a télen mezítláb kéregető gyer-
mekeket, vagy ha látjuk a hihetetlenül fényűző villákat 
a város szélén és a panelházakat: sokkal feszítőbbek és 

nagyobbak az ellentmondások, mint például Magyaror-
szágon vagy bárhol a környéken. Ugyanakkor ezt a sok 
ellentmondást éppen ez a mediterrán lelkület teszi elvi-
selhetővé. Persze ezt is meg kell szokni, meg kell ismer-
ni, és aki megismeri, annak továbbra is nagy kihívás, 
hiszen ez a világ kevésbé kiszámítható, mint például a 
Lajtától nyugatra eső. 
 Az itteni embereket hihetetlen dinamizmus, élet-
kedv jellemzi, ez megmutatkozik akár makroszinten, a 
népszaporulatban is. Ami hallatlanul derűs dolog, hogy 
a politikai életben, amely ugye Magyarországon a leg-
több feszültséget és szorongást okozza, itt elképesztő 
dolgokat hordanak egymásra a politikusok meg a sajtó. 
Magyarországon ennek a tizedéért hosszú sorok lenné-
nek a bíróságokon, itt viszont lazán kezelik. A legdur-
vábban minősítik egymást a tévében a pártvezérek, és 
az érintettek teljesen simán átsiklanak fölötte. Az au-
tóbuszon az emberek politizálnak, veszekednek egyet, 
aztán derűsen leszállnak. A román nem egy szoron-
gó, nem egy frusztrált nemzet, és azért látom azt, hogy 
nagy esélyei vannak, mert egyszerűen könnyedén veszi 
az akadályokat, nem úgymint mi. Ilyen tekintetben vi-
gyázó szemeinket erre is vethetnénk. Az emberek itt 
kevésbé hajszoltak – pedig a kapitalizmus ide is bekö-
szöntött –, mert más a hozzáállásuk, a mentalitásuk. 
Ismétlem, mediterrán lelkületű nép: itt éjszaka folyik 
az élet, nem törik agyon magukat, ráérnek. Erre persze, 
aki precízen szeret tervezni, az ráfizet, de őket egymás 
közt nem zavarja, mert megszokták...
 A kívülálló, ha ezt megszokja, ha hozzáedződik eh-
hez a mentalitáshoz, akkor kiválóan „el tudja adni” kul-
turális „áruját”. Korábbi tapasztalatainkkal felvértezve, 
nagyszabású terveink vannak. Mindenekelőtt a szep-
tember-októberre tervezett Magyar Kulturális Hetek, 
amelynek alkalmából például az Erdélyből Párizsba el-
származott Román Viktor szobraiból szeretnénk kiál-
lítást szervezni. Folytatjuk a Magyar Zene Fesztiválját 
Bacăuban és Kolozsváron. Szélesebb kelet-közép-eu-
rópai dimenzióba szeretnénk emelni a Film.dok ma-
gyar–román dokumentumfilm-fesztiválunkat. A Bar-
tók-emlékév alkalmából Bartók-napokat: konferenciát, 
kiadványokat, koncerteket szervezünk. Szorosabb és 
tudatosabb együttműködést tervezünk a szófiai Ma-
gyar Kulturális Intézettel, hogy közösen meg tudjunk 
felelni a délkelet-európai térség stratégiai fölértékelődé-
séből fakadó feladatainknak. 
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Paul Drumaru fordítása
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Carla Duschka illusztrációja, 2005
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 – Mi a kiállításnak és a könyvnek a története?
 – A kiállítás a bukaresti Magyar Kulturális Központ 
és Kányádi Sándor érdeme, ők javasolták, hogy a százéves 
évforduló apropóján foglalkozzunk József Attilával, a 
pénzt is az intézet adta. Az volt a célunk, hogy változ-
tassunk a régi József Attila-képen, a kapitalizmus ellen 
harcoló munkásíró képén. Azt az akadályt, hogy ma 
már sajnos kevesebbet olvasnak, és nem nagyon vesz-
nek könyvet az emberek, megpróbáltuk a képzőművé-
szet bevonásával áthidalni: felkértünk neves grafiku-
sokat, könyvillusztrátorokat, hogy készítsenek egy-két 
képet (többnyire metszetet vagy grafikát) József Atti-
la néhány szerelmes verse alapján. A költeményeket a 
nagy tudású, magyar irodalmat jól ismerő Paul Druma-
ru fordította románra. 
 A szép könyvek kedvelői és gyűjtői számára megal-
kottunk egy csodálatos kétnyelvű kiadást, amelyet az 
így létrejött munkákkal illusztráltunk. Ötven számo-
zott példány készült igényes kivitelezésben, bonyolult 
technológiával, merített papírra, bőrkötésben, arany 
betűkkel. Ugyanakkor elkészítettünk egy zsebkönyvet 
is a szélesebb olvasóközönség számára kisebb formá-
tumban, hozzáférhető áron, ezer példányban.
 – Beszéljen egy kicsit saját művészetéről is.
 – A bukaresti Nemzeti Képzőművészeti Egyetem 
grafikai tanszékének vagyok a vezetője. Eddig egy na-
gyobb kiállításom volt Bukarestben, amelyen nyilvá-
nossá tehettem ars poeticámat. Munkáimra számos 
díjat kaptam már Lipcsében és Párizsban. Budapesten 
is jártam, a Madách Színház mellett állítottam ki az 
egyik, negyven bronzmacskából álló kompozíciómat. 
Többször részt vettem a szárhegyi alkotótáborban is, 
sok magyar képzőművészt ismerek. A kritikusok avant-
gárdnak nevezik a stílusomat, én inkább szenvedélyes 
expresszionistának mondanám.
 Egyetemi tanárként is fontosak számomra a külföl-

di kapcsolatok. Az idén nyárra szervezünk egy tábort a 
diákoknak, ahová Németországból és Szerbiából is ér-
keznek résztvevők. A téma a könyvillusztráció lesz, ter-
veink szerint ezer Eminescu-kötetet készítünk oly mó-
don, hogy minden huszonötöt más és más iú grafikus 
illusztrál.
 Olyan szakma ez, amelyet csak elkötelezetten, szen-
vedélyből lehet művelni. Az itt kiállító művészek is in-
gyen dolgoztak, de nem zúgolódtak, nem voltak negatív 
felhangok.

Beszélgetés Mircea Dumitrescuval

Mircea Dumitrescu (1941) – szobrász, grafikus. 1990 
óta a Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Akadémi-
án tanít, a grafikai tanszék vezetője. Egyéni kiállí-
tásai: Bukarest (1973), Halle (1981), Rostock (1982), 
Drezda (1983), Budapest (1999); csoportos kiállí-
tások: Krakkó, Frankfurt, Firenze (1968), Helsinki, 
Prága (1969), Stuttgart, Krakkó (1970), Brüsszel, Lip-
cse (1972), Venezuela (1977), Tel Aviv (1980) stb.

József Attila 100

A József Attila versei alapján készült román grafikákat 
Budapesten, a Közép-európai Kulturális Intézetben is 
kiállították. Mircea Dumitrescu és felesége a megnyitón 
(2005. június 22.)
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