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Január 9-én leégett a kommandói általános iskola, az osztálytermek, 
az irattár, a könyvtár. A háromszéki hegyvidéki település több mint száz 
diákja a tanév kellős közepén iskola nélkül maradt. Egy magyar iskolával 
kevesebb! Segíteni kell, de amilyen gyorsan csak lehet! – fogant meg a 
gondolat. A gondolatokat összefogás és tett követte. Míg határon innen 

és túl az új iskola felépítésére és berendezésére gyűjtöttek, február 1. és 10. között 
a Kolozsvári Rádió magyar adásának munkatársai és az általuk alapított Donát 
160 Egyesület könyvgyűjtést kezdeményeztek a megsemmisült iskolai könyvtár 
pótlására. Azonnal csatlakozott hozzájuk a Szabadság napilap szerkesztősége 
és a Minerva Művelődési Egyesület. Az adományok kolozsvári gyűjtőközpontjai 
a Kolozsvári Rádió épülete és a Minerva Kulturális Egyesület Archívuma voltak. 
De gyűjtötték a könyvet a Marosvásárhelyi Rádiónál, a Látó szerkesztőségében 
s a Holnap Kulturális Egyesületnél is.

Ami ezután következett – az adományozók fogadása, a könyvek átvevése – nem 
ritkán csalt könnyeket rádiósok, riporterek, önkéntesként segítséget nyújtó média 
szakos egyetemi hallgatók vagy a könyvtáros szemébe. De büszkeséget is éreztünk 
mindannyian. Jó érzés volt erdélyi, kolozsvári, marosvásárhelyi vagy nagyváradi 
magyarnak lenni, közvetlenül megtapasztalni, hogy közös, nagyon fontos cél 
érdekében együtt tudunk működni, szívből, lelkesen. Társadalmunk minden rétegéből 
érkezett a több száz adományozó: nyugdíjas, diák, tanár, munkás, kutató – hatalmas 
táskákkal, bőröndökkel, zsákokkal –, ki a két kezében cipelve nagylelkű ajándékát, 
ki bevásárló kocsit húzva maga után, ki személygépkocsival, mások taxival hozták 
a sok száz kötetet, számos esetben pedig a gyűjtők mentek – hívásra – kisbusszal 
a nagyobb szállítmányokért, vagy az idős, beteg, lakásukhoz kötött emberekhez. 
S akinek nem volt kéznél odahaza ajándékozni való (hiszen eredetileg általános 
iskolások számára kértünk könyveket), gyönyörűen csomagolt, újonnan vásárolt 
kiadványokat – meséskönyveket, regényeket, elbeszélés köteteket, vagy szótárakat, 
atlaszokat, nyelvtanulási könyveket hoztak, többen többször is fordulva a több 
mint két hétig tartó kampány alatt. Közel tízezer könyvet, köztük szótárakat, 
enciklopédiákat, tankönyveket, magyar és román nyelvű háziolvasmány-könyveket, 
útleírásokat, folyóiratokat vettünk át és küldtünk tovább nemcsak a kommandói 
iskolába, hanem Nagyenyedre, Zsobokra, Magyarlapádra és Temesvár iskoláiba is.

Volt, aki szerint „ezek a könyvek nagyobb iskolásoknak valók, de otthon már nincs, 
aki olvassa, mert a gyermekek elmentek az országból, az unokák már kinn születtek”. 
Volt, aki elmondta, hogy „vegyes házasságból születtek az unokák, nem olvasnak 
magyarul, nincsen már senkim, akiknek kellene ez a sok gonddal, takarékoskodással, 
szeretettel összegyűjtött könyv. Az utánam jövők kidobják majd a kukába, de tudom, 
hogy önöknél biztonságban lesznek.” Egy román hölgy magyar ismerőseitől értesült 
a gyűjtésről, és kisbuszt kért annak a könyvszekrénynyi magyar nyelvű könyvnek 
az elszállítására, amelyeket a frissen megvásárolt tömbház-lakásban hagyott az 
idős magyar volt tulajdonos. A leggyakoribb magyarázat azonban az volt, hogy 
az unokák (vagy gyermekek) már nem olvasnak (vagy csak nagyon keveset), minden 
szabadidejüket a számítógép előtt töltik, kényszeredetten olvassák a kötelező házi 
olvasmányokat, vagy csupán belelapoznak a nyári vakációra ajánlott irodalomba.

Kolozsvári tanárokat kérdeztem, székelyföldi könyvtárossal készített, e témával 
kapcsolatos interjút olvastam, magyarországi és felvidéki felmérésékről közölt 
tanulmányokat, véleményeket gyűjtöttem. Megállapíthatom: igen, olvasnak  
a 14–18 éves fiatalok. Kevesebbet ugyan, mint szüleik, nagyszüleik, de olvasnak. 
Ez jó, mert az olvasás serkenti a képzelőerőt, fejleszti a türelmet és javítja a nyelvi 
készséget. Megfigyelhető ugyanis, hogy nőtt a kevés szót használó, magát nehezen 
kifejező fiatalok száma, de az olvasás nyelvi készséget igényel, javítja azt, és 
elválaszthatatlan kapcsolatban áll a beszéddel és az írással is. Nem vitás, hogy az 
olvasás az ellenszere sok nemkívánatos hatásnak, amely gyermekeink gondolkodását 
és érzelemvilágát fenyegeti. Szülők, pedagógusok és könyvtárosok közösen kellene 
megtalálnunk a módját, hogyan szerettessük meg a könyvet, az olvasást a fiatal 
korosztállyal.

Gondolatok a kommandói tűz után
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ióta foglalkozol közművelődés szerve-
zéssel?
– 1986-ban kezdtem a pályámat a bod-
rogkeresztúri (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) Faluházban. Több mint 30 év el-
teltével belegondolva, máig sem értem, 
hogy volt bátorságom 21 éves fejjel el-
vállalni egy, éppen akkor újonnan épí-
tett intézmény vezetését. Akkortájt nem 
sokat gondolkodtam ezen, állást aján-
lottak, szolgálati lakással, belevágtam. 
Nagyon jó iskola volt, hiszen a közműve-
lődés minden területével kellett foglal-
koznom, a székek cipelésétől a rendez-
vényszervezésen át a kisebb kulturális 
csoportok menedzseléséig. Az azóta el-
telt 30 évben foglalkoztam múzeumve-
zetéssel, kiállítások rendezésével, szer-
veztem népfőiskolát, vezettem megyei 
kulturális szolgáltató intézményt. Je-
lenleg a Sárospataki Képtár igazgatója 
vagyok. Számtalan nyomdai kiadványt 
gondoztam, ma is részt veszek a Zemp-
léni Múzsa folyóirat kiadásában.

– Magyarországon a kommunista 
rendszerben is volt népművelő képzés a 
főiskolán. Miben különbözik az akkori 
és a mostani népművelő munkája?
– A kommunista diktatúra végnapjai 
idején a központi hatalomnak már nem 
volt ereje közvetlenül befolyásolni a te-
lepülési közművelődési munkát. A tere-
pen dolgozó népművelőknek elsősorban 
a helyi hatalmasságokra kellett figyel-
niük. Sok helyen azonban ez sem volt 
túl zavaró. Leginkább a lakosság, a kö-
zönség igényei voltak a mérvadóak. Ha 
a napi munkában nem foglalkoztunk 
közvetlen politizálással, nem nagyon 
szóltak bele abba, hogy mi történik egy-
egy kultúrházban. Nyilvánvaló, hogy 
ez helyenként változó volt, hiszen egy 
nagyvárosban a politikai befolyás más-
képp csapódott le, mit azon a helyen 
ahol én dolgoztam.

Akkoriban a kultúraközvetítés kö-
rülményei is másak voltak. A televízión 

kívül nemigen volt konkurenciája a 
helyi közművelődésnek. Az internetről 
még nem is hallottunk. Nyilvánvaló, 
hogy az emberek igényei nem voltak 
ilyen sokrétűek, mint manapság.

A mai népművelő számára sokkal 
nagyobb kihívást jelent az érdeklődés 
felkeltése, vagy annak kipuhatolása, 
hogy milyen kultúrigény van egy-egy 
településen. A körülöttünk lévő világ 
sokkal „zajosabb” lett, nehéz átlépni az 
érdeklődés küszöbén. Másfajta progra-
mokra van szükség, amelyeket másféle 
módon és eszközökkel kell népszerűsí-
teni. Ha úgy tetszik, egy mai népmű-
velőnek sokkal tájékozottabbnak kell 
lennie, ezt nemcsak a világról való tájé-
kozottságra értem, hanem arra is, hogy 
ismernie kell például a gazdálkodás, 
vagy éppen a marketing modern mód-
szertanát is.

Ugyanakkor a világ sokkal színesebb 
lett. Ezt nemcsak a lehetséges progra-
mok sokszínűségére értem, hanem pél-
dául arra is, hogy a munka módszerta-
na több alternatív lehetőséget is felvet 
egy-egy program vagy folyamat meg-
szervezésekor.

Egy dolog azonban nem változott: 
ha valaki sikeresen akarja végezni ezt 
a munkát, nap mint nap figyelnie kell 
a közösségére, közönségére. Folyamato-
san új és új ötleteket kell kipróbálnia.

– Tavaly a Magyar Népművelők Egye-
sületének (MNE) az elnöke lettél. Szól-
nál néhány szót az Egyesület történe-
téről?
– A Magyar Népművelők Egyesülete 
1979-ben alakult. Akkoriban azon kevés 
társadalmi szervezetek közé tartozott, 
amelynek működését engedélyezte a 
kommunista hatalom. Az adott poli-
tikai körülmények között mindig is a 
népművelők szakmai érdekképvisele-
tét tartotta szem előtt. A ’80-as évek te-
vékenységéről viszonylag kevés feldol-
gozott információnk van, azonban azt 

M
A kommunista 

diktatúra végnapjai 
idején a központi 

hatalomnak már nem 
volt ereje közvetlenül 

befolyásolni a települési 
közművelődési munkát.

Bordás István

Dáné Tibor Kálmán

Megismerni egymást!
Beszélgetés Bordás Istvánnal, a Magyar Népművelők Egyesületének elnökével
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közösség

tudjuk, hogy az Egyesület mindvégig 
progresszív erőt képviselt az adott poli-
tikai körülmények között. A letűnt szo-
cializmus éveiben többek között ennek 
volt köszönhető, hogy a magyar köz-
művelődési rendszer művelődési házai 
amolyan ellenzéki bázisfélék lettek. 
A ’80-as évek végén rengeteg ellenzéki 
csoportosulás működése köthető ezek-
hez az intézményekhez.

A ’90-es évek közepétől az MNE-ben 
hangsúly a szakmai érdekképviselet 
irányába tolódott el. Az utóbbi években 
az Egyesület kezdeményezései inkább a 
szakmai tájékozódás megkönnyítését 
célozták. Rendezvényei egyszerre igye-
keznek szolgálni az innovációt, illetve a 
kapcsolattartás fórumai is egyben.

– AZ MNE milyen kapcsolatokat épített 
ki a Kárpát-medence különböző törté-
nelmi régióiban működő kulturális in-
tézményekkel? Milyen jövőbeni elkép-
zelések vannak Erdély irányában?
– Az MNE változó intenzitású, elsősor-
ban a személyes ismeretségeken alapu-
ló kapcsolatokat alakított ki a határon 
túli magyar szervezetekkel. Ennek leg-
fontosabb rétege az a megyei tagszer-
vezetekhez kötődő, határ menti együtt-
működés, amely természetszerűleg 
alakult ki az egyes államhatár men-
tén található megyék között. Országos 
szervezeti szintű szisztematikus kap-
csolatépítés csupán az utóbbi néhány 
évre visszamenőleg követhető nyomon. 
Ez elsősorban a Kecskeméten minden 
évben megrendezett Kárpát-medencei 
magyar kulturális szervezetek talál-
kozójához köthető. A hetedik éve tartó 

találkozósorozat áttörést azonban nem 
hozott. Az Egyesületben mostanra érett 
meg a szándék arra, hogy a határon túli 
magyar területeken dolgozó kulturá-
lis ernyőszervezetekkel rendszeresebb 
együttműködést alakítson ki.

Természetszerűen adódott, hogy leg-
először ezt a folyamatot az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesülettel való 
együttműködésben teljesítsük ki. Hi-
szen az EMKE a Kárpát-medencében 
működő legnagyobb magyar kulturális 
szervezet. Ehhez persze hozzájárul az 
is, hogy személy szerint ezzel a szerve-
zettel van a legsokrétűbb kapcsolatom. 

Az EMKE legutóbbi közgyűlésén meg-
állapodtunk Széman Péter elnök úrral, 
hogy egy éven belül egy átfogó együtt-
működési megállapodást dolgozunk ki 
a hosszú távú közös munka kereteinek 
meghatározására.

– Az EMKE tiszteletbeli tagja vagy, 
valamint aktív részese voltál és vagy 
az utóbbi időben a romániai magyar 
házak közötti kapcsolatépítő folya-
matoknak. A Kovászna Megyei Műve-
lődési Központ régiós kulturális stra-
tégiájának a kidolgozásában is részt 
vettél. MNE- elnöki munkádban mi-
lyen mértékben tudod majd hasznosí-
tani az eddig szerzett erdélyi művelő-
désszervezői tapasztalataidat?
– 1995 óta folyamatos kapcsolatot tartok 
fenn az erdélyi közművelődés különbö-
ző szervezeteivel. Ez a folyamat még az 
EMKE égisze alatt a Romániai Magyar 
Népfőiskolák és Közösségfejlesztők 
Társasága alakulásakor (1994) kezdő-
dött, amely intézmény később Romá-
niai Magyar Népfőiskolai Társaságként 
kapott jogi státust. Az eltelt több mint 
20 évben változó intenzitással mindig 

Természetszerűen 
adódott, hogy legelőször 

ezt a folyamatot az Erdélyi 
Magyar Közművelődési 

Egyesülettel való 
együttműködésben 

teljesítsük ki.

Kárpát-medencei találkozás. Magyar Kulturális Szervezetek 7. Konferenciája Kecskeméten  
2017 márciusában

Bordás István és Bak Lajos, a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ igazgatója
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részt vettem valamilyen magyar-ma-
gyar együttműködést megmozgató 
programban. Az utóbbi tíz évben ez a 
közös munkálkodás napi szintű inten-
zív kapcsolattá alakult. A Magyar Há-
zakkal való közös munka, amelyet az 
Észak-Magyarországi EMKE képvisele-
te keretei között folytatok kollégáim-
mal, sem intenzitásában, sem szakmai 
tartalmában nem kevesebb, mint az 
itthoni intézményekkel működő kap-
csolattartás.

Abban, hogy az EMKE és az MNE kap-
csolatait magasabb szintre emeljük és 
szisztematikusan tervezzük, nagyban 
segíti, hogy az előbb említett közös 
munka során jól megismertem az erdé-
lyi magyar közművelődés mindennap-
jait, az egyes Magyar Házak munkájá-
nak körülményeit. Számomra például 
rendkívül fontos az az ismeret, amely 

a szórványban történő művelődésszer-
vezés sajátos körülményei között zaj-
lik. Szintén fontos tapasztalás volt az 
a kitartás és hihetetlen innovációs 
kedv, amely képessé teszi az erdélyi 
magyar közművelődés szakembereit a 
magyar kultúra mindennapi ápolásá-
ra, a közösségek megtartására. Szemé-
lyes tapasztalatom, hogyha ezt a ma-
gyarországi művelődésszervezőknek 
megmutatjuk, egészen más megköze-
lítésben látják a magyar-magyar kul-
turális kapcsolatok mindennapjait és 
jövőjét. S talán a saját munkájukat is.

– Miben látod ennek a kulturális kap-
csolatnak a lehetőségeit és gondjait?
– A kommunizmus évtizedeiben mind-
annyian magyarok maradtunk, ez 
nagy eredmény. Néhány kelet-európai 
nép sajnos nem volt ennyire szeren-
csés. Ugyanakkor kiesett a közös emlé-
kezetből jó néhány évtized. Itt nemcsak 
arra gondolok, hogy 30 év erdélyi ma-
gyar kultúrájáról alig van információ-
ja a magyarországi értelmiségnek, ha-
nem arra is, hogy az elmúlt évszázadok 
erdélyi történelmét is igyekeztek elfe-
ledtetni a magyarországi köztudattal. 
Rengeteg tévhit, félinformáció él ma is 
még a képzettebb magyar értelmiségi-
ek körében is Erdéllyel kapcsolatban. 
Sokszor találkozom a pátosszal vegyes 
lesajnáló érzelmi hozzáállással, amely 
akadályozza a tisztánlátást az itt élők 

múltját és jelenét illetően. Azt hiszem, 
hogy ha mind az erdélyiek, mind a ma-
gyarországiak jobban megismerik egy-
más mindennapi kulturális életét, napi 
gondjait és lehetőségeit, helyreállhat az 
az egységes gondolkodás, amely álta-
lában jellemezheti a magyar kultúrát 
a Kárpát-medencében. Ez természe-
tesen nem csupán Erdélyre, hanem a 
trianoni döntéssel elszakított minden 
magyar lakta területre is igaz lehet. Ha 
Magyarországról tekintek erre a folya-
matra, ez valamiféle lelki megújulást, 
a történelmi megbékélés lehetőségét is 
magában hordozza.

A veszélyeket illetően: túllépve az 
előbb említett cukormázas pátoszon, 
díszmagyarkodáson, legokosabb, ha 
megkérdezzük azokat, akik e közele-
dési folyamatban kulcsszerepet játsza-
nak, magukat a kultúraközvetítőket. 
A legutóbbi kecskeméti találkozón, egy 
műhelybeszélgetés keretében volt erre 
mód. Függetlenül attól, hogy a kollégák 
mely határon túli területről érkeztek, 
mindannyian egybehangzóan a napi 
politikai érdekeknek való kiszolgálta-
tottságot említették. Azt, hogy az el-
múlt több mint 25 évben mind az anya-
országi, mind pedig az utódállamok 
politikai elitje nem hosszú távú straté-
gia mentén, hanem a napi aktuálpoli-
tikai érdekek alapján döntöttek olyan 
kérdésekben, amelyek a határon túli 
magyarságot érintették  

…túllépve a 
cukormázas pátoszon, 

díszmagyarkodáson, 
legokosabb, ha 

megkérdezzük azokat, 
akik e közeledési 

folyamatban 
kulcsszerepet játszanak.

A 2016 novemberében lezajlott, Sárospatak bemutatkozik elnevezésű program résztvevői
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Művelődés folyóirat olvasói is olvas-
hattak már alap hasábjain arról az 
együttműködésről, amely a romániai 
szórvány közösségek által működtetett 
magyar házak és a sárospataki A Mű-
velődés Háza és Könyvtára között az el-
múlt évek alatt kialakult.

A Bodrog-parti történelmi város 
intézménye 2010 óta hivatalosan is 
Észak-Magyarországi Képviseleti Pont-
ja az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesületnek, amely koordinálja Er-
délyben a magyar házak láncolatának 
hálózatba történő építését. Közös ren-
dezvények, képzőművészeti kiállítások, 
konferenciák, tapasztalatszerző látoga-
tások, képzési programok voltak a fon-
tosabb mérföldkövei a magyar-magyar 
kulturális kapcsolatépítésnek, ami ki-
alakult a sárospataki művelődési ház 
és egyes magyar házak között.

A tavalyi év novemberében Sárospa-
tak várost népszerűsítő programot mu-
tattunk be Erdélyben a Makovecz Imre 
tervezte művelődési házunk munka-
társaival, valamint előadó-művésze-
ti és tárgyalkotó csoportjaival. A 70 
perces szerkesztett műsorban Sáros-
patak a történelmi város, Sárospatak 
az iskola város és Sárospatak a Kultúra 
Magyar Városa blokkok követték egy-
mást. A vetítettképes előadói részeket 
A Művelődés Háza Kamarakórusa, va-
lamint a Bodrog Néptáncegyüttes szí-
nesítette produkcióival. A népdalok és 
pataki diákdalok mellett bodrogközi és 
gömöri táncok alkották a műsor gerin-
cét, de régi pataki diák anekdotákat is 
hallgathatott a nagyérdemű közönség. 
A Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely 
tagjai kiállítással és helyi bemutatóval 
népszerűsítették a Fejedelemasszony 
udvarából indult, máig nemzeti kincs-
ként számon tartott motívumvilágot. 
A pataki kínálatból nem hiányozhat-
tak a Tokaj-hegyaljai tájegységre jel-
lemző borok sem – a furmint, a hárs-
levelű, a sárgamuskotály –, amelyeket 
az Ászok Borház jóvoltából kóstolhattak 
meg a vendégek. Az erdélyi érdeklődők 
három helyszínen találkozhattak a sá-
rospataki programmal: Kolozsváron az 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum 
Díszterme adott otthont a rendezvény-
nek, Szamos újváron a Téka Művelődé-
si Központ felújított dísztermében, míg 
Nagybányán a Teleki Magyar Házban 
zajlottak az események. Valamennyi 
erdélyi kollégát köszönet illeti a há-
romnapos program koordinálásáért és 
sikeres lebonyolításáért. Talán a több-
éves együttműködésnek is köszönhető, 
hogy biztosítani tudták három egymást 
követő napon a program megvalósítá-
sához szükséges valamennyi feltételt, 
nemcsak a rendezvény helyszíneket, 
hanem a szállást, étkezést és a nagyon 
kedves fogadtatást is.

Ha a sikeres rendezvény tényszerű 
beszámolóját készíteném, a fent fel-
soroltak a legfontosabb történések, 
amelyek hitelesen rögzítik e novem-
beri program részleteit. Itt azonban 
sokkal többről van szó: információ és 
értékek átadásáról, emberi kapcsola-
tokról, amelyek történelmi gyökerek-
kel rendelkeznek, és a 21. században 
is segítik együttműködéseinket. Nem 
szükséges a lap olvasóinak bemutatni, 
hogy Sárospatak történelmében milyen 

A Bodrog-parti 
történelmi város 
intézménye 2010 

óta hivatalosan is 
Észak-Magyarországi 

Képviseleti Pontja 
az Erdélyi Magyar 

Közművelődési 
Egyesületnek.

Nemzetegyesítő kultúra
Csatlósné Komáromi 

Katalin 

A

Csatlósné Komáromi Katalin
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sok szállal kapcsolódik erdélyi fejedel-
mekhez és helyszínekhez. A szellemi 
élet azonosságai megmutatkoznak a 
Református Kollégiumok párhuzamos-
ságaiban, csakúgy, mint a későbbi év-
századok neveléstudományi, egyház-
ügyi munkáiban. Bár Sárospatak közel 
tizenkétezres lélekszámával kisváros a 
vendéglátó erdélyi településekhez ké-
pest, ismertsége mégis jóval túlmutat 
jelenlegi határainkon. A műsoros es-
teket követő oldottabb hangulatú be-
szélgetések alkalmával kiderült, hogy 
az erdélyi közönségből milyen nagy 
számban kötődnek személyesen is te-
lepülésünkhöz. Tanulmányok apropó-
ján, intézményi kapcsolatok, egyházi 
kirándulások, tapasztalatszerző láto-
gatások alkalmával ismerkedtek Sá-
rospatak nevezetességeivel és szereztek 
barátokat, kötöttek új ismeretségeket. 
Az anekdotákból számos híres tanár, 
vagy teológus alakja rajzolódott ki, de 
közös olvasmány élmények és borá-
szati ismeretek is terítékre kerültek. 
A szamosújvári helyszínen különös 
színfoltja volt az estnek az az örömze-
nélés és rögtönzött táncház, amely a 
népzenei tagozaton tanuló diákok mu-
zsikájára bontakozott ki. Házigazdák 

és vendégek, fiatalok és idősek együtt 
ropták. Volt több olyan pillanata a ba-
ráti estnek, amely jóval túlmutatott 
egy kulturális programon. Valameny-
nyi sárospataki közreműködőben mély 
nyomot hagyott ez a novemberi „turné”, 
és motivációt adott a további szakmai 
munkához.

Ezek a szakmai elképzelések konk-
rét tervek formájában a helyszínen, 
illetve már a hazaút során megfogal-
mazódtak: A Művelődés Háza és Könyv-
tára Bodrog Néptáncegyüttese a sza-
mosújvári TÉKA Művelődési Központtal 
együttműködve csereprogram lebonyo-
lítását tervezi: a sárospataki tánco-
sok erdélyi fesztiválra utaznak, míg a 

szamosújváriakat a Juhászújév Dömö-
törkor rendezvényre várják 2017-ben. 
A Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely 
tagjai ebben a naptári évben is ott lesz-
nek a Kolozsvári Magyar Napokon, az 
úri hímzésekből összeállított kiállítási 
anyagukat pedig bemutatják a nagye-
nyedi Dr. Szász Pál Közösségi Házban és 
a kolozsvári Györkös Mányi Albert Em-
lékházban. A Művelődés Háza másik 
tárgyalkotó csoportja, a Foltos Pille Kör 
pedig meghívást kapott a nagybányai 
Teleki Magyar Házba. Dr. Széman Péter 
az EMKE elnöke javasolta, hogy a teljes, 
szerkesztett műsor jusson el dél-erdélyi 
magyar házakba is. A megtisztelő meg-
hívásoknak igyekszünk eleget tenni és 
anyagi forrást teremteni azok megvaló-
sításához. A cikkben bemutatott prog-
ram támogatásáért köszönet illeti a 
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési 
Kollégiumát.

Igazgatói munkám során számos 
esetben elgondolkodtam azon, hogy 
nyolc éve vehetek részt az EMKE és Sá-
rospatak közötti kapcsolat építésében. 
Az azóta eltelt időben számtalan visz-
szajelzés érkezett az erdélyi magyar 
szórványközösségektől, amelyek szak-
mai elhivatottságomat erősítik, és min-
dennapi munkámat segítik. Az erdélyi 
munkatársak vendégszeretete, őszinte-
sége, eredményessége ihlet és ösztönöz 
feladataim ellátásában. Ebből szeret-
nék minél többet átadni környezetem-
nek és azoknak a közösségeknek – kó-
rustagoknak, táncosoknak, varróknak, 
hímzőknek –, akik A Művelődés Háza és 
Könyvtára fontos alappillérei. Ennek je-
gyében is zajlott a novemberi bemutat-
kozás, amit 2017-ben folytatunk.

Az erdélyi munkatársak 
vendégszeretete, 

őszintesége, 
eredményessége ihlet 

és ösztönöz feladataim 
ellátásában.

Bodrogközi táncok

Darmos István diák anekdotát ad elő 
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ós Károly nevével első ízben Sepsiszent-
györgyön Mikós kisdiákként találkoz-
tam, amikor 1946 őszén megláttam 
a Székely Nemzeti Múzeum gyönyö-
rű, a népmesék elvarázsolt kastélyára 
emlékeztetető épületét. Több év múlva 
kolozsvári egyetemi hallgatóként meg-
ismertem a Monostor úti, szintén Kós 
tervei alapján épült református kaka-
sos templomot, majd 1960-ban láttam a 
budapesti alkotásait is.

Szépirodalmi műveit szintén Kolozs-
váron, a Bolyai Egyetemen ismertem 
meg. Később olvastam Varró Jánosnak 
a Kós Károly, a szépíró című monográfi-
áját. Az egyetemi szemináriumokon 
legrészletesebben a Budai Nagy Antal 
históriája című Kós-elbeszélést, illetve 
annak a drámai változatát elemeztük, 
mint a magyar–román barátság egyik 
jelképét. Harmadéves egyetemi hall-
gató voltam, amikor Kós Az országépí-
tő című regényéről és annak drámai 
változatáról szemináriumi dolgozatot 
írtam.

1954-ben az egyetem Diákszövetsé-
ge író-olvasó találkozóra hívta Kós Ká-
rolyt, Nagy István írót és Létay Lajos 
költőt. Az egyetem Aulájában tűt sem 

lehetett leejteni, Nagy István és Lé-
tay Lajos szemelvényeket olvastak fel 
műveikből, Kós Károly pedig arról be-
szélt, hogy két egyetemi hallgató lány 
miként igyekezett meggyőzni őt, hogy 
jöjjön el a találkozóra. Nagyon szerény 
ember volt, nem szívesen ment író-ol-
vasó találkozókra, valószínűleg azért, 
mert neki az alkotó munka, s főleg az 
épülettervezés mindennél fontosabb 
volt. Akkor még nem is sejtettem, hogy 
tanári pályám színhelye Nagyszeben 
lesz, ahol Kós Károly gyermekkorának 
a legszebb éveit töltötte.

Varró János fent említett monográfi-
ája 1973-ban jelent meg. Ennek a könyv-
nek fontos szerepe volt abban, hogy 
kutatni kezdtem a műépítész nagysze-
beni gyermekkorának dokumentuma-
it. Kós Károly szépirodalmi művei az 
1970-es évek tanterveiben szerepeltek, 
de a nyolcvanas években, az „osztály-
harc kiéleződésének” korában kiselej-
tezték az iskolai könyvtárakból, s nem 
jelentek meg többé a tantervekben sem. 
Kóst ugyanis azzal vádolták, hogy faj-
gyűlölő volt, s hogy rokonszenvezett a 
Horthy-rendszerrel. Az 1989-es rend-
szerváltás után Kós Károly könyvei új-
ból visszakerültek a közkönyvtárakba, 
s a líceumi tanterv is lehetővé tette, 
hogy megfeleló óraszámban taníthas-
suk szépirodalmi alkotásait. Miután 
Varró János monográfiájából megtud-
tam, hogy a Kós család a Reispargasse, 
magyarul a Rizskása (ma Avram Iancu) 
utcában lakott, tanítványaimat min-
den tanévben elvittem oda, és többször 
osztályképet is készítettünk a ház bejá-
ratánál 

Kós Károly édesapja, Kosch Karl 
szászrégeni szász családból szárma-
zott. Néhány évig a nagyszebeni Jo-
gakadémiára járt, de nem szerzett 
diplomát, hanem postatisztviselő lett 
Kolozsváron. Első felesége korán meg-
halt, második felesége, Kós Károly 
édesanyja francia–osztrák család sar-
ja. Erről a családról írja Varró János az 
említett monográfiában, hogy „A szikla 
egyesülése volt a fűszállal, az élet küz-
delmeit vállaló, saját útját járó kemény Nagyszebeni képeslap 1918-ból (forrás: digital-library.ulbsibiu.ro)

K
Nagyon szerény ember 

volt, nem szívesen ment 
író-olvasó találkozókra, 

valószínűleg azért, mert 
neki az alkotó munka, 

s főleg az épülettervezés 
mindennél fontosabb 

volt.

Józsa Benjámin

Kós Károly Nagyszebenben
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férfi frigye a dédelgetett, érzékeny lel-
kialkatú századvégi polgárlánnyal. 
Ebből a nem mindennapi vérkevere-
désből született Kós Károly Temesvárt, 
1883. december 16-án, a család máso-
dik gyermekeként.” Az édesapa akkor 
a temesvári Táv író műszaki osztályán 
dolgozott. Az ott eltöltött három év 
a gyermek számára az öntudatlan kis-
gyermekkor ideje 

1886-ban az édesapát áthelyezték 
Nagyszebenbe főtávírdásznak, aki 130 
évvel ezelőtt ide költöztette családját 
is. Közben a gazdag szász rokonok ki-
forgatták az apai örökségből, s ennek 
hatására Kosch Karlról Kós Károlyra 
magyarosította nevét. Végérvényesen 
szakított a szász rokonokkal, gyerme-
keit magyar iskolákban taníttatta, ott-
hon magyar újságokat és folyóiratokat 
olvastak. Amint már korábban emlí-
tettem, a Kós család Nagyszebenben, 
a Felsővárosban lakott a Reispargasse 
9. szám alatt, hátul, a régi várfalba épí-
tett emeleten. Az egyik szobájuk hat-
szögletű toronyszoba volt, öles falakkal, 
kis helyiségeknek is beillő ablakmélye-
désekkel. Szülei számára ez a város is 
idegen maradt, akárcsak Temesvár. 
A monográfiából megtudjuk, hogy szű-
kösen éltek a szerény tisztviselő fize-
tésből, az édesapát nagyon lefoglalta 
a távirdai munka, egész nap dolgozott 
a hivatalban, s csak este tartózkodott 
családja körében. Hallgatag és zárkózott 

ember volt, amikor este hazakerült, 
annak örvendett, hogy nem zavarták, 
s csendben lapozgatta magyar újsága-
it, folyóiratait és könyveit. Az édesanya 
is nagyon el volt foglalva a háztartás-
sal, s kevés ideje maradt a gyermekek 
nevelésére. Ilyen körülmények között a 
gyermekek önállóan, egymás gondjaira 
bízva nőttek fel. Mindezeket az infor-
mációkat bizonyára Kós Károly mesélte 
el a monográfia szerzőjének. „Kós Ká-
roly tudata – írja Varró János – Szeben 
ódon falai között kezd nyiladozni, sze-
me talán itt szokta meg, lelke itt itta be 
a középkori építészet nemes vonalait, 
amelyek később oly fontos szerepet ját-
szanak sajátos építőstílusának kialakí-
tásában.”

Nagyszeben jelentette az első gyer-
mekkori csatangolásokat, az első ját-
szótársakat, a családon kívüli világot. 
Abban az időben olyan csendes kisvá-
ros volt Szeben, hogy a kisgyermekek 
reggel elmentek otthonról játszani, 
s csak dél felé tértek haza. „Mennyi 

élmény egy kisgyerek számára: megfe-
ketedett öreg várfalak és modern palo-
ták, előkelő patríciusok és a vásárokra 
beözönlő bundás parasztok, szorgal-
mas iparosok és fontoskodó hivatal-
nokok, románok, szászok, magyarok. 
Micsoda tarka kaleidoszkópja a régi 
erdélyi városi életnek, amelyet a gyer-
mek lelke egész életreszóló élményként 
raktároz el” – olvashatjuk Varró János 
monográfiájában. Ugyanakkor Szeben 
jelentette a gondtalan gyermekkor vé-
gét s az iskolát is.

Amikor 1889 szeptemberében a szülei 
iskolába adták, még nem töltötte be ha-
todik életévét, de roppant élénkeszű fi-
úcska volt. „Ám, mintha csak a sors azt 
akarta volna, hogy a leendő művészt 
minél sűrűbben kösse szülőföldjéhez 
a gyermekkori élmények eltéphetetlen 
szálaival, nyiladozó értelmét nem re-
kesztette be egyetlen város falai közé. 
Folyton továbbvitte új tájak, új emberek 
felé, fokozatosan tágította szemhatá-
rát, míg csak bele nem fért az egész Er-
dély” – írja Varró.

Kós harmadik elemista volt a ma-
gyar iskolában, amikor édesapját újból 
áthelyezték, kilenc év alatt immár har-
madszor: útjuk ezúttal visszakanyaro-
dott Kolozsvárra. „A Szebeni-havasok 
égbenyúló vonulatai lassan elmarad-
nak a távolodó vonat mögött, s a Gyu-
lai-havasok lila hátterére festve nem-
sokára feltűnik előttük a kolozsvári 

Nagyszeben jelentette 
az első gyermekkori 
csatangolásokat, az 

első játszótársakat, a 
családon kívüli világot.

Kilátás a Hazugok hídjától a Tanácstorony felé 1904-ben 
(forrás: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Diagyűjtemény)

A nagyszebeni Hermann tér (ma Piața Unirii) 1910-ben  
(forrás: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór Cége)
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Szent Mihály-templom fehéren ragyogó 
toronykolosszusa” – írja Varró János.

Kós Károly fontosabb szépirodalmi 
műveit, regényeit, elbeszéléseit és drá-
máit már egyetemi hallgató koromban 
olvastam, ílyen például a Gálok című 
terjedelmesebb elbeszélés, amely több 
kiadásban is megjelent, például A Kalo-
taszegi Krónikában, és A Havas című kö-
tetben. Az utóbbinak az előszavát Varró 
János írta. A Gálok elbeszélést az első 
világháború után alkotta, majd Kidőlt a 
kereszt címmel átdolgozta.

Számunkra azért fontos ez az elbe-
szélés, mert a Szeben című fejezetben 
a szerző leírja, hogy mit jelentett szá-
mára Nagyszeben. Tanulságos az, amit 
idézek a műből: „Van egy képem, egy-
szerű, színes litográfia, amilyent százat 
és százat láthatsz mindenfelé, de kivált 
régi házakban, ahol régi emberek lak-
nak, és olyan furcsán öreg, hűvös sza-
ga van mindennek, és félhomályosak a 
csipkefirhangos ablakú szobák. A képen 
egy utca, csendes német városka utcá-
ja, kétoldalt magas, kiugró fedelű vagy 
kettős tetejű házak vagy hegyes orom-
falú házak, hol a ház fedelében szobák 
vannak, és emberek élnek. A házak 
keskenyek, soványak, szűk mellűek, az 
utca macskakővel kirakva, és a piros 
vagy zöldes, vagy barnás fedelek közül 
lekacag a bodros, fehér felleges kék ég-
boltozat. És csend van az utcában, ódon, 
öreg csend.

Az utca végén öreg anyóka ballag, 
vállán rojtos, szürke kendő, fehér, bod-
ros főkötő a fején, karján kosár: szinte 
hallom, hogy csoszog posztópapucsá-
ban a hangtalan utcán. A napsoron 

az ablakok zsalugáterei gondosan be-
csukva, az árnyéksoron minden ablak 
nyitva, cserepes virágok sorban a kö-
nyöklődeszkán. Boltajtóban ül a varga, 
kezében a kalapács, de nem dolgozik, 
csak néz ki az utcára. Egy boltozatos 
kapu alól halovány arcú szőke leányka 
lép ki éppen...

Eszembe jut erről a képről, kivált, 
ha néha csendes, meleg délutánon pil-
lantok rá, eszembe jut egy város, kü-
lönös, bohókás házakkal, kövezett, 
szűk utcákkal, a házfedelek fölé boruló 
kék égboltozattal, melyen fehér, bod-
ros fellegek úsznak lustán, és eszem-
be jut a csend, a nagy, végtelen csend, 
mely annál nagyobb, hogy egy kis zaj, 
egy-egy hang nagy ritkán megzavarja. 
És eszembe jutnak az emberek is, akik 
ott valaha éltek réges-régen.

Valamikor jól-jól ismertem Nagysze-
bent. A régit, aki volt.

És mindig csak így emlékszem reá: 
vasárnapi, lusta nyári csendben. Az Al-
sóváros utcái, mindenik más és más 
szagú, az egyik cserszagú, a másik 
gyantaszagú, émelygős faggyúszagú a 
harmadik, és van, amelyik kátránysza-
gú… Felnőtt ember sehol, csak néhány 
mezítlábas szőke gyermek kergetőzik az 
utcán. A kőgrádics, aki a Felsővárosba 
viszen fel, erősen kitaposva középen, ki 
tudja, hány nemzedék járta és koptatta 
már azokat. A piacon a szász templom 
fekete fala repedezett, és a tornya: mint 
az égboltozatba fúródó láncsa. És kere-
sem a lábam alatt a kövek közül kibújó 
füvet. A nap pedig lángolóan süt.

Aztán ott a ház: Reispargasse Nr. 9. 
Ebéd utáni álmos, lomha meleg, és 

néptelen a város, mint minden öreg 
város ilyenkor, a havasok felől lebben 
néha egy kis friss szellőcske. A nagy 
ódon udvarokból, a vén házakból néhol 
kicseng az utcára a gyermekkacagás. 
Öreg emeletes ház, belső udvari része 
már várfal… Most lakás a bástya, és a 
fal hosszában ház épült hozzá. Az ab-
lakból messze vidékre lát a szem a vá-
ros fölött, el majdnem Vízaknáig.”

Azért idéztem ilyen részletesen a Kós- 
szöveget, mert kitűnően jellemzi váro-
sunkat, s az a ház, amelyet bemutat, 
a család nagyszebeni otthona volt 1887-
től 1892-ig.

Valószínűleg ezután is többször visz-
szatért kedves városába, sok kirándu-
láson vett részt a Szebeni-havasokban. 
Erre utal egyik kitűnő útleírása, amely-
ben nem elégedett meg a csodás szép-
ségű táj leírásával, hanem beleszőtt egy 
román regét a szép Frumoasza meg a 
két csobán tragikus kimenetelű szerel-
mének történetét. Az élmény keletke-
zésének idejét és színhelyét az útirajz 
bevezetőjében írta meg: „Hárman vol-
tunk: a vezető, apám meg én, akik 1901. 
augusztus 19-én ebéd után a dusi csen-
dőr- és vámkirendeltség kapuján kilo-
vagoltunk. Célunk a Piatra Alba-i ha-
tárállomás volt. Hallgatva ültünk kis, 
mokány lovainkon, amelyek csende-
sen kapaszkodtak fel az erdős hágón. 
A tájkép mindinkább szélesedett, bő-
vült, ami nem is csoda, mert körülbelül 
1700–1800 méter magasságban jártunk 
a tenger színe főlött. A keskeny csapás 
végtelen fenyvesek között vezetett, me-
lyek bólongattak, sóhajtoztak és nyög-
tek az itt uralkodó örökös szél nyomása 
alatt… Az erdő olyan végtelen, olyan sö-
tét, olyan szomorú volt, a fák úgy jajgat-
tak, úgy hajladoztak, mintha egy soha 
meg nem szűnő sóhajban, egy végtelen 
szemrehányásban fordulnának az egek 
urához, panaszkodva ellenünk, kik év-
százados nyugalmukat zavarjuk meg. 
Nem félelmes volt ez a végtelen erdő, 
hanem ünnepélyes!”

Az 1989. decemberi, romániai rend-
szerváltás után a nagyszebeniek is 
megismerhették Kós Károly építőmű-
vészetét. Guttman Szabolcs és Gutt-
man Márta közreműködésével a Nép-
rajzi Múzeumban kiállítást rendeztek, 

Valószínűleg ezután 
is többször visszatért 
kedves városába, sok 

kiránduláson vett részt 
a Szebeni-havasokban.

Kós Károly építész, író (1883–1977)
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amelyen Kós Károlynak sok híres épü-
lettervét láthatta a közönség.

Kós Károly emlékét méltó módon 
ünnepeltük 2007-ben, Nagyszebenben, 
amikor városunk Európa Kulturális Fő-
városa volt. A Híd–Szebeni Magyarok 
Egyesülete Serfőző Levente vezetésével 
sokat tett Kós Károly emlékének ápo-
lásáért és művészetének megismer-
tetéséért. Az általa szervezett első Ars 
Hungarica kulturális fesztivál magyar 
hetének egyik fontos eseménye volt a 
Kós Károly emlékének szentelt két nap, 
2007. augusztus 25-e és 26-a. Ekkor nyílt 
meg a Kós Károly-kiállítás és ekkor volt 
a Nemzetközi Kós Károly Konferencia is. 
Megszervezésében fontos szerepet vál-
lalt a Kós Károly Egyesülés, az Erdélyi 
Országépítő Kós Károly Egyesület, Serfő-
ző Levente, Guttmann Szabolcs és Dubák 
Eszter miskolci építész. A konferenciát 
Guttmann Szabolcs, Nagyszeben akko-
ri főépítésze kezdeményezte még 2005-
ben. Erről a kiállításról és konferenciáról 
részletesen beszámolt a 18-dik évfolyam 
3. és 4. számában a Budapesten megjele-
nő Országépítő című folyóirat.

A kétnapos ülésszak városnézéssel 
kezdődött, amelyen Gutmann Szabolcs 
bemutatta az utóbbi évek szebeni vá-
rosfejlesztésének eredményeit. A kon-
ferencia leghíresebb előadója Makovecz 
Imre műépítész volt, aki a magyar-
országi szerves építészet társadalmi 
körülményeiről beszélt, hangsúlyoz-
va az egymásrautaltság fontosságát, 
majd bemutatták a Makovecz Imre ál-
tal tervezett csíkszeredai Millennium 
templom építését megörökítő filmet. 

Gerle János építész ismertette a Kós 
Károly-kiállítás anyagát, majd Keserű 
Katalin Kós kortársáról és barátjáról, 
Toroczkai Wigand Ede építőművészeté-
ről értekezett. Szabó Bálint a kolozsvá-
ri Bretfűn álló Kós-ház felújítási mun-
kálatait mutatta be, Lukas Galusek 
krakkói építész néhány közép-európai 
műépítész életművének párhuzamos-
ságáról értekezett. Herczeg Ágnes az 
erdélyi fürdőépítő kalákák történetét 
idézte fel, Beöthy Mária Kós Károly bu-
dapesti állatkerti épületeit mutatta be 
az elmúlt években végzett felújítások 
eredményeivel együtt.

A konferencia résztvevői megcsodál-
hatták az egykori bástyából kialakított 
Thalia Koncerttermet, amelynek fel-
újítása és bővítése Gutmann Szabolcs 
tervei szerint valósult meg. Az egyko-
ri Német Színház 1948-ban leégett, a 
rendszerváltás előtt az Independența 
Gépgyár Munkásklubja és filmszínhá-
za volt itt. Ebben a felújított épületben 
nyitotta meg Makovecz Imre a Kós Ká-
roly életművét bemutató kiállítást, a 
hatalmas tárlat többi része a város több 

helyszínén, így a várfal gyilokjáróján, 
a Városháza kiállítótermében, és a CEC 
Bank központi épületének az előcsarno-
kában volt látható, utóbbit maga a bank 
igazgatója méltatta. A látogatók Kós 
Károly grafikáit ábrázoló képeslapokat 
kaptak ajándékba.

A rendezvény második napján em-
léktáblát avattunk az Avram Iancu 
utca 9. számú ház utcai falán. Az ese-
ményen Makovecz Imre műépítész is 
jelen volt, a magyar, román és német 
nyelvű emléktábla alá Guttmann Sza-
bolcs és Ertsey Attilla helyezték el a je-
lenlévők közös koszorúját, Kós Károly 
munkásságát és főleg életének szebe-
ni vonatkozásait magam méltattam. 
Az Országépítő című folyóiratban Ertsey 
Attila a következőket írja a szebeni Kós 
lakásról: „Kós önéletrajzában úgy emlí-
ti ezt a lakást, mint a sztánai Varjúvár 
térszervezésére öntudatlanul ható em-
léket. A szebeni házban a szülői háló a 
sokszögű, kerekformához közelítő bás-
tyában volt, mellette a várfalra ültetett 
négyzetes nappali szoba, s mintha ez a 
kettő ismétlődne a sztánai házban.”

A következő napon a konferencia 
résztvevői Kolozsvárra és Sztánára ki-
rándultak, ahol meglátogatták a Kós 
Károly által tervezett épületeket, vala-
mint a Makovecz Imre tervei alapján 
akkor épülő Donát úti, 2008-ban felava-
tott református templomot.

2013-ban a szebeni magyarok a Híd–
Szebeni Magyarok Egyesülete és a Pol-
gári Magyar Művelődési Egyesület 
közreműködésével méltóképpen ünne-
pelték meg Kós Károly születésének 130. 
évfordulóját.

A szebeni Nagypiac 11. szám alatt 
lévő Magyar Házban 2015-ben megnyílt 
a Kós Károly-terem, amelynek megva-
lósításáért sokat tett a Polgári Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke, Szombat-
falvi Török Ferenc és Guttmann Szabolcs 
műépítész. Ennek a teremnek minden 
dokumentumát Gál András ajándékoz-
ta a szebeni magyaroknak, Erdélyben 
ez a leggazdagabb gyűjteménye Kós 
épületterveinek és grafikájának. Re-
méljük, hogy Nagyszeben magyarsága 
hűségesen őrzi, ápolja és népszerűsíti 
Kós Károly gazdag életművét.

„Kik közel álltak hozzá, jól emlé-
keznek még különös szépségű arcára, 
melyen az élettel vívott minden küzde-
lem egy-egy barázdát hagyott emlékül, 
élénk csillogású acélszürke szemére, 
erős állára, borzas bajuszára, hangjá-
nak sajátos színére, ruhadarabjaira, 
egész testi valójára. Számomra oly je-
lenvaló mind a mai napig, mintha el 
sem távozott volna” – írta Kós Károlyról 
Varró János.

Kós Károly és családjának síremléke a Házsongárdi temetőben (forrás: Wikipédia)

Kós Károly emlékét 
méltó módon 

ünnepeltük 2007-ben,  
Nagyszebenben, amikor 

városunk Európa 
Kulturális Fővárosa volt.
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enciklopédia

aller Károly mindössze két évig volt 
Kolozsvár polgármestere, de ez idő 
alatt olyan fontos korszerűsítési fo-
lyamatokat indított el, amelyek je-
lentősen felgyorsították a város mo-
dernizálódását. A következő írás 
Haller Károly 1885-dik évi polgármes-
teri tevékenységének fontosabb város-
fejlesztési intézkedéseit mutatja be.

1836. október 14-én született Nagy-
szebenben. Előtanulmányait Nagy-
bányán végezte, 1853 és 1856 között 
jogi tanfolyamokat hallgatott Nagy-
szebenben, ezt követően pedig a pesti 
egyetemen szerzett jogi doktorátust. 
Pályafutását a nagyszebeni kincstá-
ri ügyészségnél kezdte, innen nevez-
ték ki a kolozsvári Királyi Jogakadé-
mia tanárává, majd pedig az újonnan 
felállított tudományegyetem oktatója 
lett. Mint felelősségteljes és tudatos 
polgár, rögtön Kolozsvárra érkezése 
után a város arculatának átalakításá-
ban vállalt vezető szerepet. 1865-ben 
megalapította a Sétatér Egyletet, majd 

1869-ben a polgári lövöldét. Kezdemé-
nyezője és alapító tagja volt az 1883-
ban megalakuló Szépítő Egyletnek, 
ahol a templom körüli épületek lebon-
tása, az Erzsébet sétaút, Erzsébet-szo-
bor és Erzsébet-híd létesítésével járult 
hozzá a város arculatának a megújí-
tásában 

Az 1884-es országos képviselő vá-
lasztás alkalmával történő nagy rend -
zavargások (a szabadelvű párt kép-
viselőit felbérelt ismeretlenek kővel 
dobálták meg) miatt, a lemondani 
kényszerült Minorich Károly polgár-
mester hivatali helyének betöltésére 
a fáradhatatlan modernizációs mun-
kásságáról ismert Haller Károlyt java-
solta a szabadelvű párt.

A polgármesteri választásokon si-
került legyőznie a függetlenségi párt 
jelöltjét Deáky Albertet. A szavazás 
szoros volt, a városi tanácsosok közül 
53-an Haller Károlyra, és 48-an Deáky 
Albertre szavaztak.

Megválasztása után azonnal az 
ellenzéki sajtó kereszttűzébe került. 
Legtöbben azt kifogásolták, hogy ál-
lítólag nem mondott le az egyetemen 
betöltött tanári állásáról, és emiatt 
nem lesz képes városvezetői feladata-
it megfelelő elhivatottsággal végezni. 
Olyanok is voltak, Bartha Miklóssal az 
élen, akiknek az nem tetszett, hogy a 
tanári fizetése mellett a polgármeste-
ri fizetésre is igényt tartott (sajtóhír).

A polgármesteri szék elnyerését kö-
vetően, kiváló szervező képességeit 
teljes mértékben a város javára fordí-
totta. Két évi polgármesteri tevékeny-
sége alatt nemcsak, hogy megcáfolta 
az ellenzékieket, de azt is sikerült el-
érnie, hogy a kezdetekben őt erősen 
támadó függetlenségi sajtó az egyik 
legnagyobb támogatójává váljon 

Az 1884. október 27-én megtartott 
városi közgyűlésen kijelentette, hogy: 
„Csak rendszeres munkálatok által 
lehet a várost vonzóvá tennünk. Ha 

Haller Károly polgármesteri 
tevékenysége 1885-ben

Fazakas László

H

1836. október 
14-én született 

Nagyszebenben. 
Előtanulmányait 

Nagybányán végezte, 
1853 és 1856 között 
jogi tanfolyamokat 

hallgatott, a pesti 
egyetemen szerzett jogi 

doktorátust.

Haller Károly (1836–1911) (forrás: Wikipédia)
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e célt elérhetjük, az áldozat bizonyá-
ra meghozza gyümölcseit. (...) A város 
közegészségügyi, gazdasági és vagyo-
nosodási érdekei követelik a javasolt 
munkálatokat. (...) Tegyük széppé és 
vonzóvá a külső várost és meglátjuk, 
csakhamar föllendül az építkezési 
kedv karöltve a jó ízléssel.”

A közvágóhíd kérdése hozta meg 
számára az ellenzék szimpátiáját, mi-
vel az ügy érdekében felutazott Buda-
pestre, és ott személyesen győződött 
meg arról, hogy a Bel-, a Közmun-
ka-, és a Földművelésügyi Minisz-
térium is tárgyalás alá bocsájtotta a 
kérdést. A következő napokban az el-
lenzéki sajtó már a következőket írta 
a polgármesterről: „Ő mihelyt átvet-
te a polgármesterséget, kötelességé-
nek tartotta, a város minden nagyobb 
ügyét, mely netalán szunnyadott, 
megint folyamatba tenni.”

A város urbanizációs átalakítása és 
az infrastruktúra fejlesztése is Haller 
Károly kezdeményezésére indult el. 

Jelentős szerepet játszott a város első 
vízművének a megépítésében. 1885-
ben Trefort Ágoston, Vallás és Közok-
tatási miniszter leiratban közölte Ko-
lozsvár törvényhatóságával, hogy egy 
vízvezeték kiépítését tervezik az egye-
temi intézetek számára. A tárgyalá-
sokat Haller Károly felügyelete alatt 
kezdték el, aki teljes mértékben támo-
gatta a vízmű megépítését. Továbbá 
azt is kilátásba helyezték, hogy olyan 
vízművet építsenek, melyet a későb-
bi években ki tudnak bővíteni, hogy a 
város többi részére is eljusson a víz-
szolgáltatás. A vízmű építkezési mun-
kálatait 1887-ben, Albach Géza polgár-
mester idején fejezték be.

Ugyancsak 1885-ben fogadták el a 
város új építkezési szabályrendeletét, 
melyre nagy szükség volt a bizton-
ságos és tervszerű építkezési mun-
kálatok szempontjából. Továbbá ren-
deletet dolgoztak ki az engedélyhez 
kötött iparok tárgyában is. Egy későb-
bi bizottsági gyűlés során határoztak 

a város pontos feltérképezéséről. Erre 
a feladatra, Haller Károly Debreczeni 
Balázs városi mérnököt kérte fel.

Döntés született a városi közvilá-
gítás kiterjesztéséről is, mely szerint 
a helyi gázgyár a Külmonostor utcán 
keresztül egészen Kolozsmonostorig, 
valamint a vasúti pályaudvarig ki-
építi a gázvilágítást. Fontos kiemelni, 
hogy mindezt a városi költségvetés 
megterhelése nélkül sikerült elérni.

1885 februárjában, Haller Károly 
elnöklete alatt tartottak rendkívüli 
közgyűlést a vashíd ügyében. A pol-
gármester által felkért Herczog József 
vasúti osztálymérnök, három terve-
zetet mutatott be: 1). pillér nélküli híd, 
egy összekötő ívvel a híd felső részén 
(75 000 forint); 2). kétíves és kétpillé-
res híd (100 000 forint); 3). egy pilléres 
híd (85 000 forint). A következő hóna-
pok alatt folytatott tárgyalások során 
a 85 000 forint költségvetésű terveze-
tet fogadták el.

Fontos előrelépéseket tett a város 
köztisztaságának megóvása szem-
pontjából. A Trencsin (ma Avram 
Iancu) tér felső részénél, egy „köz-
szükségrésznek” (városi toalettek) a 
felállításáról döntöttek (egy későbbi 
jelentésből kiderül, hogy rendkívül 
szükséges volt egy ilyen illemhelynek 
a kialakítása). Emellett a Külmonos-
tor utca északi oldalát egészen Ko-
lozsmonostorig gránit porondjárdával 
egészítették ki, továbbá a Zsák-utcától 
a városhatáráig haladó út sáncait is 
kikövezték, ami szintén jelentős köz-
egészségügyi követelmény volt.

Sikeres tárgyalásokat folyta-
tott a római katolikus egyházzal és 
a mészáros társulatokkal a főtéri 
Szent-Mihály templom köré épített 
tákolmányok átalakításáról. Mege-
gyeztek, hogy pavilonszerű épületeket 
emelnek fel és ezeket vasráccsal kötik 
össze. A létesítményeknek közhasz-
nú feladatokat is szántak, ugyanis a 
szerződésbe foglalt tervek szerint ezt 
nappal parkként is használhatják.

A város urbanizációs 
átalakítása és az 

infrastruktúra 
fejlesztése is 
Haller Károly 

kezdeményezésére 
indult el.

A Kerékpáros Egylet (forrás: Emlékkönyv Dr. Haller Károly működéséről. Kolozsvár, 1906)

Az egykori honvéd laktanya (forrás: Román Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár)
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Polgármesteri mandátumának 
1885-dik évében a város közigazgatá-
si befolyását is növelte, mivel sikerült 
elérnie, hogy a postaigazgatóságot 
Nagyszebenből Kolozsvárra költöz-
tessék. Szintén Haller Károly kezde-
ményezésére kezdték el felépíteni a 
Trencsén téren az erdőigazgatóság és 
a pénzhatóságok kétemeletes palotá-
ját. 1885-ben fogtak neki az Igazság-
ügyi-palota előmunkálatainak is.

A honvéd laktanya felépítése tovább 
erősítette a város vezető szerepét a ré-
gióban. „…nagy része természetesen 
Dr. Haller Károly polgármestert illet-
te, aki példás erélyével oda vitte a dol-
got, hogy ami 15 éven keresztül vajú-
dott: a honvéd laktanya fölépítése, az 
ő hivatalosodása olyan rövid idő alatt 
ténnyé vált” – írta az Ellenzék. A 47 519 
forint 71 krajcár költségű laktanya 
1885. október 1-től került használatba. 
Azonban a kolozsvári helyőrség lét-
számának növelése (további 243 kato-
na érkezett) következtében a polgár-
mesteri hivatal kénytelen volt 12 000 
forintért és 12 évi törlesztési részlet 
mellett a Nagymalom utcai Rosenfeld 
telek megvásárlására is 

Előrehaladás történt a kolozsvári 
honvédkórház ügyében is, ugyanis a 

városi közgyűlés elvetette a 300 000 
forintot meghaladó költségű új kór-
ház tervezetét, ehelyett arról határoz-
tak, hogy a Külmagyar utcai lakta-
nyákat alakítsák át honvédkórházzá, 
és a nagy-laktanyákat aszerint építik 
át, hogy oda a fióklaktanyák összes 
legénysége is elhelyezhető legyen.

Rövid ideig tartó (1884–1886) polgár-
mesteri tevékenysége alatt olyan fejlő-
dési folyamatokat indított el, amelyek 
a későbbi években történő kivitelezé-
sük révén jelentős mértékben járultak 
hozzá Kolozsvár dinamikus, nagy-
városias jellegéhez. Lemondása nagy 
vesztesége volt a városnak, és ekkor 
röppent fel újra az a hír mely szerint a 
szabadelvű párt nyomására volt kény-
telen visszavonulni, mivel nem volt 
hajlandó pártpolitikát folytatni.

A társadalmi-kulturális életben be-
töltött szerepe sem volt jelentéktelen, 
hiszen hosszú éveken keresztül az 
1868-ban alakult Kolozsvári Kör elnö-
ke volt. Továbbá Haller Károly nevéhez 
fűződik az Önkéntes Mentő Egyletnek 
és a Kereskedelmi Ifjak Egyletének a 
felállítása. A sport iránti szeretete az 
általa alapított Kerékpáros Egylet-
nek a létrehozása révén nyilvánult 
meg, melynek sokáig az elnöke is volt. 
Ő volt az egyik alapítója az 1886-ban 
megalakuló kolozsvári Unió szabad-
kőműves páholynak.

A századfordulót követően egy-
re kevesebb közéleti szerepet vállalt, 
majd teljesen visszavonult. 1906-ban 
egy súlyos műtéten esett keresztül, 
mely nem sokat javított az amúgy is 
rossz egészségügyi állapotán. 1910-
ben végleg Budapestre költözött, ettől 
kezdve csak ritkán jelent meg társa-
ságokban. Ebben az évben kapta meg 
a Kolozsvár díszpolgára címet is. 1911. 
február 7-én a betegségének a súlyos-
bodása következtében meghalt.

Források és irodalom
Általános számadási kivonat Kolozs-
vár sz. kir. város házi- és ezzel kapcso-
latos pénztárainak 1885-dik évi bevéte-
leiről és kiadásairól. Nyomatott Gámán 
János örököseinél, Kolozsvár, 1886.
Dr. Haller Károly polgármester évi je-
lentése Kolozsvár sz. kir. város önkor-
mányzati igazgatásáról az 1885-dik 
évben. Nyomtatott Stein János nyom-
dásznál, Kolozsvár, 1886.
Emlékkönyv dr. Haller Károly működé-
séről. Negyven éves tanári jubileuma 
alkalmából kiadta az ünnep-rendező 
bizottság. Szerk. Kuszkó István. Ajtai 
K. Albert nyomdája, Kolozsvár. 1906.
Ellenzék, 1884, 1885; Budapesti Hírlap, 
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lentők gyűjteménye.
(http://www.rakovszky.net/E1_LSG_
ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml Le-
töltés: 2017. 3. 10)
Haller Károly (hilibi). In: Szinnyei 
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Letöltés 2017. 3. 12.)
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sárpalánkkal. Szerk. Németh Zsófia–
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cen, 1997.
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A társadalmi-kulturális 
életben betöltött 
szerepe sem volt 

jelentéktelen, hiszen 
hosszú éveken keresztül 

az 1868-ban alakult 
Kolozsvári Kör elnöke 

volt.

A közvágóhíd Kolozsváron (A Dunky fivérek felvétele)
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Jelenünket a 
szerteszakadás jellemzi 
leginkább. Vannak – és 
lesznek – templomjáró 

ájtatosok, másrészt pedig 
semmiben sem bízó 

nihilisták.

elmúlt középkornak a vallásossága 
adott hathatós támaszt. Megtanította 
az embereket hinni, várni tudni, remél-
ni és szilárdan bízni egy olyan láthatat-
lan, felfoghatatlan erőben, amelyhez a 
földön járó embernek alkalmazkodnia 
kellett. Ugyanis számukra ismeretlen 
utakon kormányoztak, amelyekről le-
térni lehetetlen volt, illetve büntetlenül 
az ellenkezés kilátástalan lett volna, 
mert minden úgy történik, ahogyan az 
el van rendelve 

A 21. század vagy vallásos lesz, vagy 
megszűnik létezni, mondták napjaink-
ban az utópista filozófusok. A mi jelen-
korunk nem keresi a támaszt, ha nincs 
irányítója (nem tudná, hol keresse) vagy 
nagyrészt nem is igényli, sőt inkább 
visszautasítja. Sokszor keservesen csaló-
dott a felkínált megváltásokban, és csak 
utólag derült ki, milyen súlyos következ-
ményekkel kellett számolnia tévedései-
ért. Számtalanszor megégette száját, és 
azon túl már a joghurtot is megfújta.

Jelenünket a szerteszakadás jellemzi 
leginkább. Vannak – és lesznek – temp-
lomjáró ájtatosok, másrészt pedig sem-
miben sem bízó nihilisták. De már rég 
nem az arisztotelészi vagy-vagy domi-
nál, hanem inkább az is-is, az egymást 
nem zavaró, nem gátló párhuzamos 
igazságok tömege, mert ez jellemzi a 
modern ember tétovaságát leginkább  
Valamit keres, ami valamivel kecseg-
tet, és ami jelenleg hiányzik. Ezt inkább 
érzi, mint tudja, de megfogalmazni 
képtelen. Leginkább egy rossz közérzet-
hez hasonlítható.

A késői középkor az igazságszolgál-
tatás kegyetlenkedéseinek virágkora  
A nép igazságérzete a legkegyetlenebb 
büntetést is szentesíti. A hatóságok 
rendszeresen szigorú igazságszolgálta-
tási hadjáratokat szerveztek, hol úto-
nállók, hol boszorkányok, hol szodo-
miták ellen. Ez nem valami beteges 
eltévelyedés, inkább az állatias, buta 
öröm tűnik fel benne: a nép az egészet 

vásári mulatságnak tartotta: „ami job-
ban tetszett a népnek, mintha egy újabb 
szent támadt volna fel halottaiból”.

Angliában és Franciaországban az 
volt a szokás, hogy a halálra ítélttől meg-
tagadták a gyónást és az utolsó kenetet.

Aeneas Silvius a század legfelvilá-
gosultabb emberének számított, aki 
egyik levelében Fülöpöt úgy magasztal-
ta, mint a legkitűnőbb fejedelmet, mert 
olyan sokat tett azért, hogy atyját meg-
bosszulja. A herceg fia pedig arra kérte 
a derék városokat, hogy imádkozzanak 
érte. A városatyák azonnal megkondí-
tották a Szent Wulfram-templom ha-
rangjait, a nép felkelt és a templomba 
tódult, ahol egész éjszaka térdelve vagy 
földre borulva imádkoztak, nagy és 
csodálatos áhítattal…

A középkor tanításai szerint minden 
rossz forrása a kevélység vagy a kapzsi-
ság bűne, azaz minden romlás a gőg-
ből származik, és minden baj gyökere a 
kapzsiság. A késő középkorban a növek-
vő pénzforgalommal együtt a hatalom 
feltételei is megváltoztak, és korlátlan 
tér nyílott bárki előtt, hogy vagyonfel-
halmozással elégítse ki vágyait. Ebben 
a korban a kapzsiság válik a legfőbb 
bűnné.

Meglepő-e hát, hogy a nép életét és a 
kor eseményeit a sorscsapások szünte-
len sorozatának látja? A nép számára a 
korabeli történelem lényegében a rossz 
kormányzást, uzsorát, a gazdagok fenn-
héjázását és erőszakoskodásait, háborút 
és útonállást, ínséget, nyomort, járvá-
nyokat jelenti. Szinte állandóvá válik a 
háborúskodás. A veszedelmes csőcselék 
állandó nyugtalanságot okoz. Nem bíz-
nak az igazságszolgáltatásban. Vegyük 
hozzá a közelgő világvégét, a pokoltól, a 
boszorkányoktól és az ördögöktől való 
szorongást, és megértjük az egyetemes 
bizonytalanság érzését, ami feketére 
festette az élet alapszínét. A Sátán kor-
mos földet takart be fekete szárnyai-
val. Hiába küzd a harcos egyház, hiába 

Az

Elmélkedés egy letűnt és 
egy várható középkorról

Dániel Károly

Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár (részlet)



LXIX. évfolyam 2017. május • 17

enciklopédia

prédikálnak a papok, az emberek nem 
térnek meg. A 14. század vége felé azt tar-
totta a néphit, hogy a nagy nyugati egy-
házszakadás óta senki sem jutott be a 
Paradicsomba.

*
Hamar elkövetkezik az öregség, az asz-
szonyoknál 30, a férfiaknál 50 éves kor-
ban, és 60. esztendejüket rendszerint 
már meg sem élik 

Minden korban úgy látszott, hogy az 
ideális élethez három út vezet. Az első: 
lemondás a világról. E felfogás szerint 
a tökéletes élet csak a földi munkálko-
dás és élvezetek köréből kitörve, min-
den kapcsolat megszakításával érhető 
el. A második út: a világ megjavítása, 
amely a politikai, társadalmi és erköl-
csi intézmények és közállapotok tuda-
tos tökéletesítésén keresztül vezet. A kö-
zépkorban a keresztény hit oly erővel 
plántálta a tudatba a lemondás eszmé-
nyét, mint az egyén és társadalom tö-
kéletességének alapfeltételét, hogy alig 
maradt kiskapu, melyen át az anyagi és 
politikai haladásnak erre az útjára lép-
hettek volna. Az a gondolat, hogy a tár-
sadalmat célzatosan és folyamatosan 
alakítani és javítani lehet, egyszerűen 
nem létezett. Az intézmények olyanok, 
amilyenek – rosszak vagy jók; mivel Is-
ten alkotta őket, eredendően jók, csak 
az emberi bűnök züllesztik le őket. Ezért 
az emberi lélek az, ami orvoslásra szo-
rul. A középkori törvényhozás sohasem 
törekszik tudatosan és nyíltan új társa-
dalmi rend megteremtésére; kifejezet-
ten vallja, hogy mindig opportunista, 
csak a régi jó törvényeket állítja vissza 
(vagy legalábbis azt hiszi, hogy nem 
tesz többet), egyes túlkapásokon segít. 
Inkább az idealizált múlt felé tekint, 
mint a jövő felé. Az igazi jövő, az utolsó 
ítélet, amely hamarosan bekövetkezik.

Ez a felfogás nyilván jelentősen hoz-
zájárult az általános pesszimizmushoz.

De vajon a szebb élet felé vezető út – a 
harmadik út –, a zord valóság elől illúzi-
ókba menekülni csakugyan az irodalom 
belügye lett volna? A történetírás kevés 
figyelmet szentel annak a kérdésnek, 
hogy a szebb életről szőtt álmok meny-
nyire befolyásolták magát a civilizációt 
és a társadalmi élet formáit. Minél pri-
mitívebb egy társadalom, annál inkább 
szükségét érzi, hogy a való életet egy 
elképzelt sémához tegye hasonlóvá, az 
irodalmi példát a gyakorlatban is meg-
valósítsa. Mióta az általános értékská-
lán a politikai haladás és társadalmi 
tökéletesség foglalja el az első helyet, és 
az eszmény a javak igazságos elosztását 
jelenti, nincs szükség a hős vagy a bölcs 
szerepére. Maga az eszmény is demok-
ratikussá vált. A ma tökéletességének 

álma megnemesíti az élet minden te-
rületét, szépséggel ruházza fel, és újra-
teremti mint művészi formákat. Az élet 
nemes játék, szabályai vannak.

A középkorban elvileg csak Isten és 
a világ között lehetett választani; el-
vetni a földi élet minden szépségét és 
nagyszerűségét, vagy pedig vakmerően 
kielégíteni vágyainkat, ami persze ve-
szélybe sodorja a lélek üdvösségét. Min-
den földi szépség a bűn jegyét viselte.

Goethe szerint nincs olyan udvarias 
külsőség, aminek ne volna valami mé-
lyebb erkölcsi alapja. A születést, a há-
zasságot és a halált kísérő szertartá-
sok teljesen látványossággá alakultak 
át. Erős a hajlandóság, hogy a bánat 
kifejezését éppúgy eltúlozzák, mint az 
örömét. Az udvari gyász feketeségébe 
megdöbbentő kontraszt lehetett a vö-
rös szín, amelyet ilyenkor csak a fran-
cia királynak volt szabad viselni (már 
a királynőnek sem). 1393-ban a párizsi-
ak fényes fehérruhás temetéssel lepték 
meg a száműzetésben meghalt örmény 
királyt, akit így kísértek utolsó útjára.

A francia királynő egy álló esztendeig 
nem hagyhatta el azt a szobát, amelyben 
hírül vette férje halálát. Hercegek szá-
mára ez a szobafogság hat hétig tartott.

Nyilvános látvány volt a megalázko-
dó bűnös, az elítélt fogoly, amint meg-
bánja bűneit; a magát feláldozó szent 
ember. Így a közélet csaknem olyan, 
mint valami erkölcsi példázat.

Minél magasabb egy társadalmi 
funkció erkölcsi értéke, kifejezési for-
mája, annál közelebb kerül a művé-
szethez. A szertartásos udvariasság 
csak társalgásban és pompában nyil-
vánul meg, ezért nyomtalanul elmúlik. 
A gyászszertartások azonban nem me-
rülnek ki a temetés fényében és a visel-
kedés szabályaiban; a síremlék mara-
dandó és művészi módon fejeződik ki. 
Az, hogy a házasság, a keresztelő és a 
gyász összefügg a vallással, emeli kul-
turális értékét.

De a szép formák legszínesebb virá-
gait az élet három másik eleme, a bá-
torság, a becsület és a szerelem számá-
ra tartotta fenn.

*
Johan Huizinga A középkor alkonya 
című mestermű írója modern történész, 

aki az évek hosszú során alaposan kö-
rüljárta az egész középkort. Az 1934-ben 
megjelent A kultúra történeti feladata-
iban még csak pedzi ezt a világot, az 
1936-ban megjelent A történelem tu-
dománnyá válásában kifejti, majd az 
1932-ben megjelent A holnap árnyéká-
ban című kötetében már megborzong 
tőle, hogy elérkezhessen 1938-ben a 
Homo Ludensig, azaz a horrort nem ér-
zékelő „játszó emberig”.

A középkor alkonya a történetírás 
remekeinek sorába tartozik. Hollandi-
ában már 1919-ben megjelenik, majd 
németül 1923-ban, angolul 1924-ben, 
franciául 1938-ban. 1938-ban a magyar 
kiadás már Szerb Antalt dicséri.

Sem Huizinga, sem Szerb Antal nem 
érte meg a II. világháború végét.

A történelemből a jelen problémáira 
kereste a választ, de másként, mint az 
általában szokás: tisztelettel az elsüly-
lyedt világnak, korunktól különböző, 
számunkra talán fel sem fogható érté-
kei iránt 

A halál gondolata költözött akkor a 
szívekbe, ezért volt az egészségtelen mo-
hóság az élettel szemben; végső, ideges 
fellobbanása lanyhuló erőknek; játékra 
cserélték a szolgálatot, látványosságra 
a lélek csendes élményét. A megszabott 
keretekből kihullva, idegek és érzékek 
kerestek újat a vallásban, gazdaság-
ban, életformában, az új hit egyfajta ra-
jongás lett, nyers határokkal az isteni 
szenvedést kiélező önkínzó élmény fá-
sult szívek izgatószere…

*
Az utókor a középszerű festők műve-
iben is gyönyörködhet, a középszerű 
költőt viszont elfelejti. Még Lessing is 
a két műfaj (festészet és irodalom) kö-
zötti kifejező módot és megvalósítást 
tárgyalja száz évekkel később. A 15. szá-
zad legtöbb írója meglepően szószátyár. 
Nem ismerik az elhallgatás művészi ér-
tékét, a festészettől eltérően, a sajátos 
vonásokról nem adnak képet, beérik a 
puszta felsorolással. Módszerük tehát 
teljesen mennyiségi, míg a festészet 
minőségi. Az írók mihelyt túllépik a 
tudósítás határait, kénytelenek kivár-
ni, amíg a toll virtuózai megteremtik 
a még nem létező „nyersanyagot”, az 
új szavakat, melyekkel új meglátáso-
kat képesek majd kifejezni. Új hézag-
pótló szavakat alkotnak, és máig is azt 
művelik, mert a nem materialista filo-
zófia, amely a transzcendentális titkait 
feszegeti, úgyszintén nyelvújításra szo-
rul, hiszen a költészettel karöltve a ki-
mondhatatlant ostromolja szüntelenül.

Galilei kis saját gyártotta teleszkóp-
jába az inkvizíció szerzetesei nem vol-
tak hajlandók beletekinteni, nehogy 

Minél magasabb egy 
társadalmi funkció 

erkölcsi értéke, kifejezési 
formája, annál közelebb 

kerül a művészethez.
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szilárdnak vélt hitük a földgolyó szi-
lárdságában és a geocentrikus felfo-
gásban (hogy a golyóbis, amin élünk, 
tényleg a világ közepe) megrendüljön. 
Ez lehetne a sarkalatos középpont, ami-
kor a reneszánsz feltartóztathatatla-
nul túlszárnyalja a középkor doktriner 
nézetei. Immár visszavonhatatlanul. 
A lényeges és esetleges dolgok közötti 
viszony nem ugyanaz a festészetben 
és az irodalomban. A festészetben ne-
héz elválasztani a járulékos elemeket a 
lényegestől. Minden lényeges! A nőket 
ábrázoló képek mindig földig érő, pom-
pás ruhába öltöztetett hölgyeket ábrá-
zolnak. A meztelenség nem központi 
téma, nem élvezeti cikk, nem mindig 
és nem okvetlenül indokolt. A legtöbb, 
amit megenged magának (Ádám és 
Éva kivételével) a kisdedet szoptató Ma-
donna, aki később Michelangelo dom-
borművein, az utcán, a lépcsőkön ülve 
táplálja csecsemőjét, mint valamennyi 
olasz anya a sajátját. Igaz, ő olasz, és 
nem prűd flamand.

Az Arnolfiniak esküvője nem temp-
lomban és nem pap előtt kötődik (?), 
hanem a festő műtermében. Körü-
löttük minden komoly, sőt komor és 
mindenképpen mosolytalan. A súlyos 
bronz kandelábertől kezdve a férj sú-
lyos és idétlen cilinderkalapjáig, vagy a 
jövendőbeli hölgy súlyos bársonystólá-
jáig, amely a földet söpri, mert sleppben 
végződik. Egy indokolatlanul túlmére-
tezett palást, hisz áldott állapotának 
utolsó hónapjában ábrázolja a feleséget. 
Csak a két pár jobbra-balra ottfelejtett 
papucsa tanúskodik arról, hogy hús-vér 
emberekről van szó, akik még az elké-
sett kézfogót is kesztyűs kezekkel ejtik 
meg 

El kell mesélnem, mert idekívánko-
zik, hogy láttam a két Arnolfinit na-
gyon magas iparművészeti szinten 
megmintázott kisplasztikán megjele-
nítve. Fájdalmasan rossz giccs lett be-
lőle. Kegyetlen és nem szándékos tré-
fa űzött gúnyt személyükből, amikor 
kiragadta őket környezetükből, amely 
– vagy amelyhez – szervesen hozzá-
tartoztak. Mint az irodalomban, ha 
egy-két mondatot kiragadnak a kont-
extusból. A két Arnolfini csak saját 

környezetében válik érvényessé, de ott 
száz–ötszáz–ezer év múlva is helytáll-
nak majd, akárcsak ma vagy egykor.

Vajon mi a titka az igazi művészetnek?
Huizinga műve, hogy úgy mondjam, 

megér egy misét, írásomban pedig egy 
második részt, egy folytatást, mert ha 
igaz, hogy várható egy újabb középkor 
(márpedig igaz!), az egész más embera-
nyaggal lesz kénytelen működni, mi-
vel a hitbuzgóság hiányozni fog belőle. 
A vallásos külsőségek nem adhatnak 
elegendő támaszt. Az asztrológia babo-
nái talán érdeklődésre számíthatnak 
horoszkópjaikkal, de ezek a tenyérből, 
kávézaccból összetákolt járulékok a 
tömegnek csak nagyon kis hányadát 
elégítik ki. Ma már lényegesen több ír-
ni-olvasni tudó létezik, mint volt egy-
kor a középkorban, de csak kevesen él-
nek vele, mert inkább folyamodnak az 
internetről záporozó információkhoz, 
amely túlteng meg nem emésztett és 
meg nem emészthető adatoktól.

Tisztázzuk a dolgokat: a maga korá-
ban Jan van Eyck éppúgy komornyik 
(valet de chambre) mint a többi. Sze-
mélyzet. Abban a korban a szobrász-
művészet is szolgai jellegű. Egysze-
rűségükben a bizarrt még úgy tudták 
érezni, mintha maga a szépség volna. 
A tiszta művészetet különválasztani a 
haszontalanságtól és a bizarr játékok-
tól (amelyet a mi esztétikai érzékünk 
megkövetel) az akkori ember számá-
ra nem létezett. A művészet sohasem 
volt független a társadalomtól, az életet 
szolgálta. Társadalmi rendeltetése az 
volt, hogy a pártfogó vagy ünnepély je-
lentőségét növelje, nem pedig a művész 
dicsőségét. Ma nehezen tudjuk elkép-
zelni a művészet akkori helyzetét.

Ebből a szempontból egy festmény 
sem hasonlítható ahhoz a National 
Galleryben látható portréhoz, ame-
lyet Jan van Eyck festette Giovanni Ar-
nolfiniről és feleségéről. A festőnek ez 
egyszer nem isteni lények méltóságát 
kellett ábrázolnia vagy főúri gőgöt ki-
szolgálnia; szabadon követhette ihle-
tét, barátait festhette le, házasságuk 
alkalmából. Vajon csakugyan a Fland-
riában Jean Arnoulphininek nevezett 
luccai kereskedőt ábrázolja ez a kép? 
Jan van Eyck kétszer festette meg ezt 
az arcot (a második kép Berlinben ta-
lálható); nehéz ugyan kevésbé olaszos 
fiziognómiát elképzelnünk (?), de 
Ausztriai Margit leltárában a kép így 
szerepel: „Hernoul le fin feleségével 
egy szobában”, úgyhogy nincs okunk 
kételkedni. A lefestett személyek min-
denesetre Van Eyck barátai voltak, ezt ő 
maga tanúsítja képe szignálásával, le-
leményesen és gyengéden a tükör fölött 

ez a felirat áll: Johannes de Eyck fuit 
hic 1434.

Bár a Van Eyck testvérek és követőik 
művészete városi környezetben alakult 
ki, mégsem nevezhető polgári művé-
szetnek. Az egykorú francia, burgundi 
és holland művészet azért különböző, 
mert az utóbbi még megőriz valamint a 
születési helyéről, az isten háta mögötti 
kisvárosból, például a Haarlemből ma-
gával hozott józanságából.

Milyen jól össze tudták egyeztetni a 
szigorú kegyességet a szélsőséges ke-
vélységgel, fösvénységgel és bujasággal!

A szellem, amelyet a művészet kife-
jez, azonos a kor már említett szelle-
mével, nem primitív, inkább dekadens, 
mert ebben az időben már minden 
részletében áthatotta a vallási gondo-
lat, melynek már bomlása is megkez-
dődött.

Az irodalmi kifejezés eleinte előny-
ben volt a festészettel szemben. A szob-
rászat még ragaszkodott az előző kor-
szakok formális merevségéhez, amikor 
az irodalom már arra vállalkozott, 
hogy a kereszt drámáját minden tes-
ti-lelki részletében leírja…

Közben a 14. század végére akko-
rát fejlődött a festői technika, hogy a 
részletek visszaadásában utolérte, sőt 
maga mögött hagyta az irodalmat. 
A Van Eyck testvérek naiv és ugyanak-
kor kifinomult naturalizmusa, a festői 
kifejezés új formája, de ha az általános 
kultúra szempontjából tekintjük, ez is 
csak annak a tendenciának a kifejező-
dése, amely a haladó középkor mentá-
lis fejlődésének utolsó lépcsőfoka.

A Van Eyck testvérek művészete egy 
korszak lezárása.

A történelemből a jelen 
problémáira kereste a 

választ, de másként, 
mint az általában 

szokás.

Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár (olaj, 1434)
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és cselekszik a falu. Éli 
és teremti naponta köl-
tészetét. Ahogy a kagy-
ló a gyöngyszemet, úgy 
alkot a falu élményei-
ből rigmust, dalt, verset, 

mondát, hiedelmet, történetet, balladát. 
És pergeti, pergeti dolgos hétköznapjai-
ban a gyöngyszemeket, hogy könnyít-
sen önmagán, a lelkén és elszomorít-
son vagy felvidítson másokat. Réthey 
P. Miklós fenti sorai jutottak eszembe a 
minap, amikor vállaltam, hogy ismer-
tessem dr. Barabás László marosvásár-
helyi néprajzkutató Az otthonosság gyö-
kerei című kötetét. Parajdon, a Sóvidék 
egyik legszebb és legdinamikusabban 
fejlődő nagyközségében, a szerző szülő-
földjén, gyermekkori éveinek színterén. 
Vállaltam, hogyne vállaltam volna, hi-
szen a múlt század ’70-es éveinek de-
rekán – éppen 40 éve – találkoztunk 
először. Ekkor nem tanárként, hanem 
a Munkás élet fi atal újságírója-szerkesz-
tőjeként járta a falvakat, a magyar tele-
püléseket, Erdély tájait. Így jutott el Va-
dasdra is népszokásgyűjtő-kutató útján, 
abba a Patak menti kis faluba, ahonnan 
70 évvel korábban, a Budapestre elszár-
mazott tanár-költő, Jakab Ödön írta le a 
nagypénteki határkerülést és a hajna-
lozás szokáskészletét.

Barabás László többszöri visszatérése 
a faluba e sorok íróját is megfertőzte ele-
ink szellemi és tárgyi értékeinek gyűjté-
sével, ápolásával és közkinccsé tételével. 
Most már elmondhatom: akkori bizta-
tása, szakmai-baráti támogatása – a ké-
sőbbiekben – több kötetre való néprajzi 
anyag megírásában és kiadásában csú-
csosodott ki. Arról az időszakról beszé-
lünk, amikor „engedett” egy keveset a 
szocreál „szorítása”, fel lehetett kutatni 
a hagyományőrző székely falvakat, Ká-
nyádit parafrazálva: be lehetett hordani 
mindent – de nem érett meg az idő ezek 
kiadására, kötetben való megjelenteté-
sére! E sorok íróját, azokban az években, 
dr. Kós Károly néprajzkutató így biztatta: 
„Mindennek eljön az ideje, érdemes dol-
gozni. (…) Ha mi nem is, de utódaink bi-
zonyára kapnak kiadót munkáinknak.”

S valóban Barabás László – néhány 
tanulmány kivételével – munkája gyü-
mölcsének egy részét jóval később látta 
beérni. A változások után, pontosabban 
1998-ban jelent meg első monumentális 
műve, a Forog az esztendő kereke – sóvi-
déki népszokások címmel. Ezt a kötetet 
az egyetemes magyar néprajzkutatás 
az egyik legjobb szokásmonográfi aként 
tartja számon. Ezután szinte éven-
te következtek munkái: Karácsonytól 
Pünkösdig, Kapun belül, kapun kívül, 
Aranycsitkók, maszkurák, királynék és 
2009-ben megjelent a nagy könyv, az 
Akiket fog a fi gura.

Barabás László közel 200 erdélyi falut 
járt be élete során, főiskolai tanári-igaz-
gatói munkája mellett kitartóan gyűj-
tött és kutatott, de terepmunkájának 
eredményei csak részben jelentek meg.

A 2015-ben kiadott és 2016 őszén má-
sodik kiadásban is napvilágot látott 
Az otthonosság gyökerei című, néprajzi 
tanulmányokat és népismereti íráso-
kat magába foglaló gyűjteményes kö-
tete két fő részre tagolódik: sóvidéki és 
Sóvidéken kívüli írásokra. Ezenkívül 
van még az Elődök nyomában című fe-
jezet, amelyben jól megírt képet kapunk 

Petőfi  Sándorról – Petőfi  az erdélyi népi 
kultúrában –, a népköltészet-gyűjtő Kri-
za Jánosról, és más jeles korábbi vagy 
kortárs néprajzosokról is.

A kötet egyik legszebb fejezte – ez ért-
hető is! – a Szülőföldön, Sóvidéken című 
kezdőrész, amelyben a néprajzi leírá-
son kívül, gyermekkori éveinek legszebb 
emlékeit tárja az olvasók elé. Otthonról 
beszél haza, a nagyvilágnak, s teszi ezt 
írói vénával megáldott szerzőként, ku-
tatóként, pedagógusként, szülőföldféltő 
és szülőföldszerető rajongással. Mint-
ha csak Tamási fájóan szép, biztató so-
rai lebegtek volna egész életében maga 
előtt: „A madárnak szárnya van és sza-
badsága, az embernek pedig egyetlen 
szülőföldje és sok kötelessége.” A Sóvidé-
ken kívül, Az otthonosság gyökerei elka-
lauzolja az olvasót más tájak felé is, ahol 
él még a népi kultúra, ápolják és őrzik 
hagyományaikat. Idetartozik a Nyárád 
mente, Gyergyó vidéke, Szásznádas, Ma-
rosszék tájai és a Mezőség marosszéki 
része.

Minden tájegységnek megvannak a 
maga jellegzetes szokásai, hagyomá-
nyai, folklórkincsei – ez teszi egyedivé, 
de ugyanakkor gazdagabbá és teljesebbé 
az egyetemes magyar néprajzkultúrát. 
Ebből a tiszta forrásból, a naponta per-
getett gyöngyszemekből hozott nekünk 
Barabás László, és tette le asztalunkra: 
az olvasó asztalára.

A kötethez gazdag fotóanyag társul, 
amelynek java részét maga a szerző ké-
szítette.

Mindezek tudatában bátran kijelent-
hetjük: Barabás László nem csak egy kis 
magnóval, egy írószerszámmal és egy 
fényképezőgéppel járta és járja jelenleg 
is Erdély tájait. Mindig vele volt gyer-
mekkorából örökölt érdeklődő természe-
te, az ismeretlen felkutatása, megisme-
rése és bemutatása iránti vágy.

Ezt tette gyermekkorában Parajdon, 
egyetemista éveiben Kolozsváron, s ké-
sőbb marosvásárhelyi főiskolai tanár-
ként, néprajzkutatóként, s teszi most is, 
életének 70. évében.

(Elhangzott Parajdon, 2016. november 
23-án a kötet bemutatója alkalmával)

te, az ismeretlen felkutatása, megisme-

23-án a kötet bemutatója alkalmával)

Az otthonosság gyökerei

Él

Székely Ferenc
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Az együttélés, a nemzetiségi 
harmónia jelképe
színházépület a Műkedvelők Klubjá-
nak – amelynek több évtizeden át Jo-
hann Niuny mérnök, Prokop Lhotka 
von Zmislow veje volt az elnöke – tulaj-
donát képezte. Színpadjának deszkáit 
az oravicabányai amatőr színjátszók, 
valamint a távolabbi tájakat is föl-
kereső osztrák vándorszíntársulatok 
tagjai koptatták. 1818-ból megőrződött 
a színlaposztogató és plakátragasztó 
Simon Fischer a publikumtól adomá-
nyokat kunyeráló búcsúversikéjének 
német nyelvű szövege. A hely- és szín-
háztörténészeknek dokumentumok 
hiányában nem sikerült kideríteniük, 
hogy a helybeli és a vendégszereplő te-
átristák milyen darabokat játszottak, 
vittek alkalmanként színre.

A színházépület fedele 1831-ig erő-
sen megrongálódott, tatarozásához 
újabb közadakozásra szólították fel az 
oravicabányai és a környékbeli iparte-
lepek intelligenciáját. 328,29 forintot 
sikerült összegyűjteni. A legnagyobb 
összeggel, 51,30 forinttal a Hoffman 
Testvérek és Maderspach Károly rusz-
kabányai vasgyára támogatta a ne-
mes célt. Johann Niuny mérnök is 
átszerződött Ruszkabányára. Az oravi-
cabányai színház és műkedvelő gárda 
irányítását egy hattagú bizottság, – 
amelynek elnökéül Bernhard Kappus 
von Pichelsteint választották –, vette 
át. A tevékenység akadozott, pangott. 
A színjátszó csoport szétesett, a szín-
házépület is anyagilag válságba süly-
lyedt. A tevékenység felélesztése az öt 
év múltán Oravicabányára visszatért 
Johann Niuny mérnökre várt.

Az 1837. január 6-án megalakult 
Oravicabányai Kaszinó-Egylet meg-
egyezett a Műkedvelők Klubjának ve-
zetőségével, hogy emeletet építsenek 
a színházépület homlokzati részére, 
amelyet székházukként kibérelnének. 

Az építkezés céljaira 1838-ban újabb 
adománygyűjtésre került sor Oravi-
cabányán, ahol újra feléledt a műve-
lődési élet. A tűzvész sújtotta Lugos 
károsultjainak megsegítésére a bá-
nyaváros „dilettánsainak színháza” 
egyveleget mutatott be 1842. augusz-
tus 21-én, amelynek műsorán álló-
kép, egyfelvonásos vígjáték, négyke-
zes zongoradarab, valamint Vincenzio 
Bellini operaáriái szerepeltek. Eugè-
ne Scribe, (1791–1861) Oh Oszkár! vagy 
megcsaltam nőmet című vígjátékának 
előadásával örvendeztették meg a kö-
zönséget 1843. június 18-án az oravi-
cabányai műkedvelők, akik első alka-
lommal tüntették fel a színpadra lépő 
személyek neveit is a falragaszokon.

A magyar nemzetiségű és ma-
gyar érzelmű bányapolgárok 1846-
ban megalapították Oravicabányán a 
Magyar Olvasó Kört, melynek célja a 
„magyar nyelv, irodalom és művelő-
dés ápolása és terjesztése” volt. Ösz-
szejöveteleit, rendezvényeit és előa-
dásait a tagság a színház épületében 
tartotta. A Magyar Olvasó Kör könyv-
tárosa a selmecbányái főiskolán fris-
sen diplomázott bányamérnök okányi 
és érkenézi Szlávy József (1818–1900), 
a későbbi bánya- és gyárigazgató, 
kormánybiztos, miniszter, koronaőr 
és miniszterelnök volt. Az időközben 
Buda kamarai titkárává lett Szlávy 
Józsefet Kossuth Lajos küldte vissza 
1848-ban Oravicabányára, s nevezte 
ki igazgatóként a bányák és üzemek 
élére, amelyeknek teljes kapacitását 
a magyar hadsereg fegyverellátására 
állította át. A világosi fegyverletételt 
követően Oravicabányán tartoztatták 
le Szlávy Józsefet a császáriak.

Oravicabányán a provizóriumot kö-
vetően 1863-ban alakult meg a Zene- 
és Dalegylet, amelyik a színházépület 
egyik szobájában rendezte be székhe-
lyét, s amely a hangversenyek, a ka-
marakoncertek, a színházi előadások 

Oravicabányán 
a provizóriumot követően 

1863-ban alakult meg 
a Zene- és Dalegylet, 

amelyik a színházépület 
egyik szobájában rendezte 

be székhelyét.

A

A 300 éves Oravicabánya 
200 esztendős kőszínháza (2.)

Szekernyés János
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és a táncmulatságok rendezését is fel-
vállalta. Hat alkalommal lépett közön-
ség elé az oravicabányai színházban 
a későbbi népszerű osztrák vígjáték-
színésznő, Josefine Gallmeyer (1838–
1884), aki fogadalmi követ helyezett 
el a csiklovabányai kegytemplomban, 
amelynek oltárára 1865-ben értékes 
ajándékokat küldött. A színházépület 
felavatásának félévszázados évfor-
dulójáról nem emlékeztek meg 1867-
ben, mivel a bányaváros közéletét és 
-hangulatát is erősen fölbolydította 
az Osztrák–Magyar Monarchia létre-
jötte. A Zene- és Dalegylet 100 tagjából 
az osztrák és cseh hivatalnokok eltá-
vozta folytán mindössze 19 maradt. 
Mihail Pascaly bukaresti román szín-
társulata 1868 augusztusának végén 
és szeptemberének elején két előadást 
tartott Oravicabányán. Az együttes sú-
gója a fiatal Mihai Eminescu, a román 
költészet későbbi klasszikusa volt. 
Három napos oravicabányai időzé-
se okán viseli a bányaváros színháza 
Mihai Eminescu nevét. 1868-tól jelent 
meg a bányaközpont első hetilapja, a 
német nyelvű Berggeist (Hegyek Szel-
leme), amely 1872-ben címét Oravi-
tzaer Wohenblattra (Oravicai Hetilap) 
változtatta. 1078 forintos költséggel 
1872–73-ben gyökeresen felújították, 
korszerűsítették a színház épületét. 
A munkálatok befejezése után, 1873. 
április 20-án tartott díszelőadáson, 
amelyen a Die Hochzeitsreise (Nászút) 
és Das Gänschen von Buhenau (A bu-
henaui kisliba) című darabokat vitték 
színre a Műkedvelő Klub színjátszói, 
részt vett Trefort Ágoston (1817–1888) 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
is. Balajthy Barnabás bányafőbiztos 
elnökségével 1870-ben megalakult 
Oravicabányán a Magyar Nyelv-Ter-
jesztő-Egyesület, amely 1882-ben az 
Arany-kör nevet vette fel. Az élénk 
tevékenységet kibontakoztató egye-
sült fiókszervezeteket működtetett 

a Dél-Bánát kisebb vidéki központ-
jaiban, hatékonyan elősegítve a ma-
gyarosodás ügyét. Elérte 1882-ben, 
hogy ünnepnapokon az Orawitzaer 
Wochenblatt magyarul is megjelen-
jék. Az Arany-körnek saját épülete volt 
– a későbbi zeneiskola –, amelynek 
„földszintjén a magyar nyelvű óvoda 
kapott helyet, az emeleten, pedig a 
könyvtár, az olvasó- és előadóterem. 
A kör irodalmi estéket, felolvasáso-
kat és hazafias ünnepeket szervezett, 
emellett a magyar nyelvű színjátszást 
is támogatta és szervezte Oravicán”. 
A Polgári Kaszinó, a Zene- és Dalegylet 
valamint a Műkedvelő Klub fúziója-
nak eredményeként 1875-ben megala-
kult oravicabányai Kaszinó, Színház 
és Olvasó Egyesületnek magyar tago-
zata is létesült, amelynek tagjai több 
színdarabot is bemutattak a színház 
deszkáin.

Oravicabányán 1882. augusztus 3. 
és 16. között lépett közönség elé az első 
magyar vándorszíntársulat, Hubay 
Gusztáv (1825–1908) együttese, amely 
az Ingyenélők, a Váljunk el, Az igmándi 
kis pap, A völgy lilioma, A tolonc, A falu 
rossza, valamint a Hunyadi László ha-
lála című előadásokat mutatta be.

A oravicabányai Kaszinó, Színház 
és Olvasó Egyesület magyar tagozata, 
a Műkedvelő Klub tagjai 1884. március 
9-én Szépfaludi Ferenc A regény vége 
című színművét adták elő, majd 1885 
augusztusában A váróteremben, 1886 

februárjában pedig Női diplomácia 
című színdarabokat vitték színre. Ara-
nyossy Gyula (1825–1906) színidirektor 
időzött társulatával 1886 decemberé-
ben Oravicabányán, ahol a Nézd meg 
az anyád, Az árendás zsidó, Buborékok, 
Eleven ördög, Az aranyember, Peleskei 
notárius, A kölcsönkért feleség, A cif-
ra nyomorúság, Vadgalamb, A szegedi 
menyecske, A vén bakancsos és fia hu-
szár, Házassági három parancs, Sári 
néni, Budavár bevétele című darabokat 
játszotta karácsony másodnapjáig. 
Társulatával és a Jó Fülöp, A szabinnők 
elrablása, A sötét pont, Ágnes asszony, 
A Mollináry-baka és A falu rossza című 
produkciókkal örvendeztette meg 
az oravicabányai színházkedvelőket 
1887 novemberének derekán Újvá-
rossy Albert (1845–1924) színidirektor. 
Az Arany-kör kezdeményezésére 1888. 
május 27-én Az igmándi kispap került 
színre a bányaváros műkedvelőinek 
előadásában. Augusztus közepén Bá-
ródi (Rafanidesz) Károly (1849–1915) 
együttesével A bolondok grófja, A feke-
te gyemántok és A paraszt kisasszony 
című színdarabokat keltette életre az 
oravicabányai színház deszkáin. Szig-
ligeti Ede A cigány című népszínmű-
vét mutatta be 1890. március 15-én az 
oravicabányai műkedvelők együttese. 
December 10. és 28. között a Kártpáthy 
(Rigó) György (1853–1912) és Kunhegyi 
Miklós (1863–1912) vezette színtársulat 
9 darab színpadi változatával kedves-
kedett az oravicabányai közönségnek. 
A színész-író direktor, Deréky Antal 
(1849–1931) két hét leforgása alatt 13 
darabot mutatott be az oravicai szín-
ház deszkáin 1893 januárjában-febru-
árjában 

Nagyobb arányú felújítási, átalakí-
tási és korszerűsítési munkálatokat 
végeztek id. Bibel János (1816–1900) 
műépítész – aki kőbánya és -feldol-
gozó telep tulajdonosa is volt – ter-
vei alapján 1893 pünkösd vasárnapját 

Hat alkalommal 
lépett közönség elé az 

oravicabányai színházban 
a későbbi népszerű 

osztrák vígjátékszínésznő, 
Josefine Gallmeyer.

Díszes csillár a színházban (forrás: hoinariromani.ro) Régi épületdísz a felső falon
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követően a színházépületén: a néző-
téren a padokat hajlított karú, piros 
plüss huzatú székekkel cserélték ki, 
új műbútorokkal rendezték be az elő-
csarnokot és melléktermeket, köz-
tük a Kaszinó hajlékát is, kicserélték 
a stukkókat, a beltéri gipszkészítmé-
nyeket, a kandelábereket, a kupola 
csillárját stb. Bordóra festették a fa-
lakat, a díszítményeket, a szegélyeket 
meg aranyozták. Páholysort képeztek 
ki az emeleti erkélyen is. Oravicabá-
nyai iparosok, mesterek végezték a 
felújítási munkálatokat; a színpad 
korszerűsítését, technikai felszere-
lését bécsi szakemberekre, felkészült 
specialistákra bízták. A előfüggöny 
festésén az oravicabányai polgári is-
kola igazgatója, Zech Ferenc ingyen 
és bérmentve 7 héten át dolgozott. 
A költségeket közadakozásból, ado-
mányokból, az előadások bevételeiből 
fedezték. A közel 10 000 forintos ösz-
szeghez – a helytörténészek némelyi-
ke szerint – a kerület 1892-ben meg-
választott országgyűlési képviselője, 
Jókai Mór (1825–1904) is hozzájárult. 
Ábrányi Emil Hódító nyelv című proló-
gusa vezette be az 1893. december 2-i 
színházavató díszelőadást, amelynek 
műsorán német karének, román nyel-
vű szavalat, Szépfaludy Ferenc (1845–
1906) magyarul játszott A regény vége 
című darabja, valamint a németül 
előadott Die Frau Kaffeesiderin (A ká-
véfőző asszony) című egyfelvonásos 

szerepelt. Az oravicabányai magyar 
műkedvelők 1897. április 18-án A köz-
ügyek című színmű előadásával lép-
tek közönség elé.

Sűrűn keresték fel a bányavárost a 
bécsi vándortársulatok, de bukaresti 
színházi együttesek is megfordultak 
Magyarország legrégebbi kőszínházá-
ban, ahol minden alakalommal lelkes 
fogadtatásban részesültek. A gyökere-
sen felújított és kicsinosított színház-
ban az első magyar nyelvű előadá-
sokat a Mezei Béla (1861–1921) vezette 
társulat tartotta. Az elkövetkező évek-
ben Mezei Béla, főleg miután kine-
vezték a Délvidéki Színikerület élére, 
többször is visszatért az Oravica pa-
tak partján hosszan elnyúlt hegyvi-
déki településre. Petőfi Sándor hazafi-
as versei alkották a gerincét annak a 
nagyszabású díszelőadásnak, amely-
lyel az oravicai műkedvelők 1898. 
március 15-én a magyar forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulójáról 
megemlékeztek. November első két 
hetében Szilágyi Dezső (1865–1933) 
társulatának előadásában 11 dara-
bot láthatott a közönség Oravicabá-
nyán, ahova 1905-ben a vándortrupp 
ismét visszatért. Mezei Béla és Kun-
hegyi Miklós a Délvidéki Színikerület 
magyarok lakta településeit évadról 
évadra rendszeresen felkereső tár-
sulatai mellett 1901-ben Földesi Sán-
dor, 1903-ban Deák Péter, 1907-ben 
és 1908-ban Miklósy Gábor, 1914-ben 

Könyves Mór és Balla Kálmán (1869–
1946) együttesei vendégszerepeltek az 
iparvárosban. Az utazó társulatok fel-
lépései serkentőleg hatottak az oravi-
cabányai műkedvelő színjátszók te-
vékenységére is, ugyanis a következő 
vígjátékok, bohózatok, operettek, nép-
színművek kerültek színre az Arany-
kör és a Műkedvelők Klubja szervezé-
sében és rendezésében: 1901. január 
1-én a Huszárszerelem és Virágfakadás 
(Murai Károly), április 7-én a Valami 
hibája van (Goudenet), december 26-
án a Női diplomácia és Zivatar, 1902. 
december 25-én a Hófúvás (Szoma-
házy István), 1903. december 25-én a 
Függöny mögött, 1904. március 15-én 
a Náni (Follinusz Aurél), 1904. június 
5-én A rejtett arc, 1905. március 15-
én Az apósok (Gabányi Árpád), április 
2-án A véletlen, június 11-én A szellem-
dús hölgy (Berczik Árpád), 1906. január 
7-én Mozgó fényképek, június 10-én a 
Virágfakadás, december 26-án A gya-
nús rétes, 1907. január 13-án Az idege-
sek, március 15-én A falu rossza (Tóth 
Ede), december 26-án A dolovai nábob 
leánya (Herczeg Ferenc), 1908. március 
15-én Felhő Klári (Rátkay Lászlő), júni-
us 14-én Az egyetlen leány, július 12-én 
a Falun (Benedek Elek), 1909. január 
10-én Egy pohár víz (Scribe), február 
25-én Egy szellemdús hölgy, június 30-
án A bölcső (Eugène Brieux), július 30-
án pedig A malac (Eugène Brieux).

Festetich Andor (1843–1930) gróf, a 
vidéki színházak országos felügyelője 
kereste fel Oravicabányát, ahol 1909. 
október 27-én megtekintette ifj. Wlas-
sics Gyula (1852–1937) A füst című da-
rabjának színpadi változatát. Várady 
Antal és Ábrányi Kornél Rákóczi Ro-
dostón című darabját keltették életre 
Oravicabánya amatőrjei 1910 január-
jában, Gárdonyi Géza A bor című nép-
színművét március 15-én játszották, 
A váróteremben című darabot pedig 
március 27-én mutatták be, míg októ-
ber derekán 8 operettet és vígjátékot 
adott elő a színház deszkáin a várost 
fölkereső vándorszíntársulat.

A színházépület átalakítására – a 
munkálatokhoz a Maderspach Antal, 

Sűrűn keresték fel a 
bányavárost a bécsi 

vándortársulatok, 
de bukaresti színházi 

együttesek is megfordultak 
Magyarország legrégebbi 

kőszínházában.

A színház barokk teremként is ismert ovális terme (forrás: hoinariromani.ro)
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Tabakovits B. és Huszárek J. építészek 
irányítása alatt 1911-ben kezdett hoz-
zá az oravicabányai Urban és Stutz-
mann cég – Bellmond Gyula tábornok 
és Fleischhacker Károly közbejárására 
Apponyi Albert (1846–1933) vallás- és 
közoktatásügyi miniszter évente 1500 
forintos részletekben folyósítandó 
15 000 összeget irányzott elő, amelyet 
1913-ban 60 000 forintra emelt. Újjal 
helyettesítették a nézőtér régi csillár-
ját, amelyet Fehértemplom városának 
adományoztak. Az Arany-kör kereté-
ben dr. Verzár János elnöklete alatt 
1911-ben megalakult a magyar szín-
ügy-gyámolító bizottság. A magyar-
ság nemzeti ünnepén, március 15-én 
dr. Verzár János rendezésében új beta-
nulásban vitték színre a műkedvelők 
a Huszárszerelem című Murai-dara-
bot, amelynek főbb szerepeit Paleta 
Margit, Bähr Elza, Bibel Liska, Rácz 
József, dr. Papp Jenő, Winkelhofer Ká-
roly, Wachlinger János, Haring József, 
Erlitz János alakította. Az Arany-kör 
égisze alatt Molnár Ferenc első szín-
padi műve, A doktor úr 1911. december 
3-án , míg a Zene- és Dalegylet ren-
dezésében Charles Mathows Pry Pál 
megházasodott című darabját mutat-
ták be. 1913. március 15-én és augusz-
tus 31-én Fényes Samu Csöppség című 
vígjátékával léptek a közönség elé 
az oravicabányai műkedvelők. Bal-
la Kálmán színigazgató egy hónapos 
oravicabányai miniévadát 1914. má-
jus 29-én Grésac és Croisset Aranyhíd 
című vígjátékának előadásával zár-
ta. A Magyar Nyelvterjesztő Egyesület 
hivatalos közlönye, az 1896-tól 1918-ig 
dr. Löbl Sándor szerkesztésében meg-
jelent Oravica és Vidéke című hetilap 
1914. május 21–28-i számában közölte 
a Magyarország legrégibb kőszínháza 
című cikket.

A Magyar Vörös-Kereszt Egylet az 
I. világháború kitörését követően az 
oravicabányai színház épületében 

kisegítő hadikórházat rendezett be, 
amelynek főorvosa dr. Scheida György, 
a Zene- és Dalegylet elnöke volt. A vi-
lágégés négy esztendeje alatt nem tar-
tottak színházi előadásokat és hang-
versenyeket Oravicán. Zárt körben 
ülték meg 1917-ben a színházépület 
centenáriumát is, amikor ferencfalvi 
Tavy Gusztáv (1855–1920) erdőmérnök, 
az Osztrák–Magyar Államvasúttársa-
ság nagy bánásági birtokainak igaz-
gatója átengedte a Színház, Kaszinó és 
Olvasó Egyesületnek a szomszédos tel-
ket „nyári kaszinó” létesítése céljára.

Művelődési központ, 
múzeum és koncertterem
Sok károsodás és veszteség érte a I. 
világháború idején – amíg hadikór-
házként szolgált – az oravicabányai 
színház épületét és berendezése-
it. A Bánságot 1919 júliusának végé-
ig megszálló szerb hadsereg egységei 
visszavonulásukkor elvitték a nézőté-
ri nagy csillárt, valamint a bútorzat 
egy részét. A világítótestet a lelkes ora-
vicabányaiak már 1920-ra pótolták, 
amikor augusztus 14-én Lelia Popovici 
kolozsvári operaénekesnő és Ana Voi-
leanu (1890–1976) zongoraművésznő, 
szeptember 1-én pedig Traian Groză-
vescu (1895–1927) tenorista és Balogh 
Ferenc basszista, a kolozsvári opera 
magánénekesei hangversenyeztek a 

színházban. Balogh Ferenc az oravi-
cabányai Ruskó Jolán, Mircea Perian, 
Hans Franz és Kanz Károly közremű-
ködésével 1922. március 29-én ária- és 
dalestet tartott, amelynek műsorán 
Liszt- és Hubay-szerzemények is sze-
repeltek. Oravicai amatőrök – Basti-
us Irma, Révay Böske, Kusnyer Gizi, 
Schuch Etus, Bastius Béla és Bodi, 
Merza Béla, Szalay József, Benesch 
Ferenc, Spieler Mór és Ernő – bevo-
násával mutatta be Krasznay Ernő 
(1880-?) színigazgató azt a Kabaré-es-
tet, amellyel 1921 augusztusi vendég-
szereplését – amelynek keretében né-
met és magyar nyelvű előadásokat 
tartott – zárta. Többször is megfordult 
a bányavárosban bécsi színtársulatá-
val Ida Günther. A kolozsvári román 
opera két szólistájának, Aca de Bar-
bu (1893–1958) szopránénekesnőnek és 
Traian Grozăvescu tenoristának 1923. 
február 3-i oravicabányai koncertjét 
dr. Willer József (1884–1972), a Lugoson 
kiadott Magyar Kisebbség társszer-
kesztője kísérte zongorán. A Kovács 
Imre (1887–1967) vezette színtársu-
lat 1923. január 7. és 16. között 9 ope-
rett és vígjáték előadásával hódítot-
ta meg az oravicabányai közönséget. 
Az 1919-ben feloszlott Arany-kör utolsó 
elnökét, dr. Szabó Józsefet az 1920-as 
években a Színház, Kaszinó és Olva-
só Egyesület elnökévé választották, 
irányítása alatt dolgozták ki és iktat-
ták a törvényszéken a szervezet új, a 
megváltozott történelmi és politikai 
körülményekhez idomított alapsza-
bályzatát.

M. Ivanovici műépítész felügyeleté-
vel kisebb-nagyobb megszakításokkal 
javítási munkálatok folytak az 1920-
as években az épületen, amelyben a 
krassói népművészetet és kulturális 
hagyományokat bemutató múzeumot 
is berendezték. Oravicabánya 1926-
ban a frissben létesített Krassó me-
gye központjává, székvárosává vált. 

A színház előcsarnoka Páholysorok a barokk teremben

A Magyar Vörös-Kereszt 
Egylet az I. világháború 

kitörését követően az 
oravicabányai színház 

épületében kisegítő 
hadikórházat rendezett be.
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A színházépület fennállásának 110. 
évfordulója esztendejében, 1927-ben a 
kolozsvári és a krajovai nemzeti szín-
házak együttesei, a Ion Manolescu ve-
zette társulat mellett Ferenczy Gyula 
(1851–1887) is fölkereste utazó truppjá-
val Oravicabányát, ahol többek között 
a Hajtóvadászat, Hamburgi menny-
asszony, Oroszország, Tangó király-
nő, Csókról-csókra, Morphium című 
előadásokat mutatta be. A jubileumot 
köszöntve írta Ember Péter a Déli Hír-
lap 1927. január 31-i számában közölt 
A legrégebbi bánsági színház száztíz 
év előtt közadakozásból épült Oravicán 
című cikkében: „Úgy érezzük, hogy ez 
az oravicai kőszínház a mi kisebbsé-
gi sorsunkban memento a politiku-
sok számára. Tanuljatok Oravicától 
lelki egyetértést, baráti ölelkezést. 
Tanuljatok a régi oravicai kőszínház-
tól, amely századok véres csatáin ke-
resztül és új történelemcsinálás után 
is megmaradt annak, aminek derék 
német és morva alapítói szánták: a 
különböző népek közötti kiegyenlítő-
dés kapcsának: vára lett a román-ma-
gyar-német megértésnek”.

Vigh Ernő (1899–?) 1931 júliusá-
ban kereste fel együttesével a bánya-
várost, ahol a Huszárfogás, Az okos 
mama, Sisters, Három grácia, Zwei 
Herzen im 2/4 Takt, Lehullott a rezgő 
nyárfa levele stb. című előadásokkal 
szerepeltek. Az 1933 júniusában fel-
lépő magyar színtársulat csupán há-
rom előadást tartott Oravicán: Nem 
divat a szerelem, Végre egy úriasszony 
és Kacagtató tarka est 

Díszelőadással köszöntötték 1937. 
március 6-án a színházépület fel-
avatásának 120. évfordulóját, s 1938-
ban megjelentették Sim  Sam  Moldo-
van Oravița de altădată și teatrul cel 
vechiu din România című helytörténeti 
monográfiáját. Nagyobb tatarozási és 
korszerűsítési munkálatok kezdődtek 
1941-ben a Resicai Vasüzemek és Ura-
dalmak Rt. finanszírozásával, Zina 
Stroie tervei alapján és Aurel Runcan 
építész irányításával a színház épüle-
tén. A munkálatokat megakasztották 
a II. világháború eseményei. Folyta-
tásukra 1945–46-ban kerülhetett sor 
ugyancsak Aurel Runcan felügyeleté-
vel. Megnagyobbították a nézőteret. 
A tatarozást folytatni szándékoztak 
1947-ben is, de a 130. évforduló dacá-
ra a restaurálásra nem nyílt lehető-
ség. 1948-ban a színházat is államo-
sították, a könyvek, a dokumentumok 
nagyobb részét elvitték, s a bánya-
város központjában elégették a kom-
munisták. Az épületet, amelyet 1949-
ben Mihai Eminescuról nevezték el, 

kultúrházként és moziként használ-
ták. Felavatása 140. évfordulójának 
esztendejében, 1957-ben miniszter-
tanácsi határozattal műépítészi mű-
emléknek nyilvánítottak az épületet. 
A nézőtér díszes kandeláberét valami-
kor 1953 és 1962 között leszerelték és 
Temesvárra szállították. Nem sikerült 
kideríteni, mi lett a sorsa, hova ke-
rült. A Gubán Balázs (1904–1978) ala-
pította és igazgatta temesvári Victoria 
Iparvállalat készítette el hasonmását, 
amely napjainkban is szolgál.

A Bánát Tartományi Építkezési 
Tröszt szakemberei 1963-ban 480 000 
lejes költségből megerősítették az 
alapokat, megjavították a tetőt, va-
lamint felújították az épületdíszeket 
Gheorghe Rădac műépítész és Ioan 
Socec munkatelep-felelős koordiná-
lásával. A stukkók és a belső ékítmé-
nyek restaurálását a Temesvári Ro-
mán Opera és Állami Színház, a belső 
ékítmények restaurálását pedig a Te-
mesvári Román Opera és Állami Szín-
ház specialistáinak csapata végezte. 
A városi művelődési ház igazgatója, 
Ioan Novăcescu járta ki a szükséges 
jóváhagyásokat és pénzalapokat. Erő-
feszítéseiben hathatósan támogatta 
az Oravicabányát fölkereső Dumitru 
Popescu író, aki a Román Kommunis-
ta Párt Központi Bizottságában épp a 
kultúra felelőse volt. Nagyobb átala-
kítási, felújítási munkálatokat végez-
tek az épületen 1976-ban is, amikor 
egy állandó jellegű muzeális kiállí-
tást rendeztek és nyitottak meg falai 
között. Alaposabb karbantartási, ál-
lagmegőrzési munkálatok történtek 
1985–86-ban is. A város polgármeste-
re, dr. Ioan Cornel Giurgiu mérnök és 
főépítésze, Constantin Matei 1994-ben 
megállapította, hogy a mennyezet fa-
gyámgerendáját erősen megviselte az 
idő, s hogy fennáll annak a veszélye, 
hogy a plafon beszakadjon, ráomoljon 
a nézőtérre. Mindent elkövettek, hogy 
„zöld utat”, megfelelő erkölcsi és anya-
gi támogatást szerezzenek az épület 
haladéktalan restaurálásához. A kiírt 
árajánlati pályázatot a resicabányai 
CASE Kft. nyerte meg, s a kivitelezési 
terveket Adriana Bâldea műépítész ki 
is dolgozta. A befektetéshez szükséges 
pénzforrások ellenben hiányoztak, 
nem álltak rendelkezésre. Románia 
Művelődési Minisztériuma –, amely-
nek az élén történetesen egy színész, 
Ion Caramitru állott – vállalta hosszas 
utánajárás, lobbizás eredményeként a 
restaurálási munkálatok finanszíro-
zását. Constantin Matei műépítész az 
eredeti tervet valamelyest átdolgozta, 
hibáit kijavította. A tartószerkezetet 

egészében kicserélték, a fagerendákat 
fémkonzolokkal helyettesítették, tel-
jesen új födémet öntöttek, a stukkókat 
azonos alakú és formájú újakkal vál-
tották fel. Központi fűtéssel és légkon-
dicionáló berendezéssel szerelték fel 
az épületet. A munkálatokat 1996–97-
ben Vasile Gherman, mérnök-műépí-
tész cége, a temesvári Castrum-Tim 
Kft. végezte. A régi fényét és ragyogá-
sát visszanyert színházépületet két 
évtizeddel ezelőtt, 1997. december 17-
én avatták fel. Ion Caramitru nem-
csak díszvendégként vett részt az ün-
nepségen, hanem előadóművészként 
is színpadra lépett. A 36,507 × 43,055 m 
alapterületű, 949,43 m2 hasznos felüle-
tű épületet 1998-ban kiemelt, 0. foko-
zatú, országos fontosságú és jelentő-
ségű történelmi, illetve műépítészeti 
műemlékké nyilvánították. Kódszá-
ma: L.M.I. CS-II-m-A-1115.

A Mihai Eminescu Művelődési 
Központ és Múzeum – az intézmény 
hivatalosan 2012 óta viseli ezt a ne-
vet – hajlékaként szolgál. Igazga-
tóként a Régi Színház élén 1998-tól 
a költő, közíró, helytörténész Ionel 
Bota történelemtanár áll, aki Oravi-
ca város, valamint a színházépület 
két kötetes monográfiáját is megírta, 
majd kiadta 

Thália papjai évtizedek óta csak 
nagy ritkán, ünnepi alkalmakor lép-
nek az ország legrégebbi kőszínházá-
nak deszkáira, amelyeket leginkább 
a zenészek koptatnak. A bécsi opera-
ház magánénekesei, Simina Ivan és 
Aura Twarowska, valamint a temes-
vári zongoraművész-házaspár, Ma-
nuela Iana és Dragoș Mihăilescu tart 
néhány esztendeje mesterkurzuso-
kat Oravicabányán nyaranta, ame-
lyek keretében több hangversenyt is 
tartanak a legendás színház remek 
akusztikájú, szemet kápráztató szép-
ségű termében. A záró koncerteket a 
temesvári, a resicai és boksánbányai 
zenekedvelők is megtisztelik jelenlé-
tükkel.

A két évszázados műemléképület 
a bányaváros legfőbb kultúrtörténeti 
nevezetessége és idegenforgalmi lát-
ványossága, amelyet nagyon sokan 
keresnek fel és csodálnak meg évente.

Ion Caramitru nemcsak 
díszvendégként vett részt 

az ünnepségen, hanem 
előadóművészként is 

színpadra lépett.
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vadrózsák

rdővidék (Kovászna megye) nagy közsé-
gének sajátos téli szokása volt a társas-
bál. Ez újév előtt egy héttel kezdődött, 
és általában egy hétig tartott. Ősi alap-
ja a télfordulóhoz, vagyis a világosság 
sötétség feletti győzelmének a megün-
nepléséhez kapcsolódik. Ez a színjáték-
szerű esemény – amelynek szereplői 
legények, leányok – több népszokásnak 
volt a gyűjtőpontja. Ebben teljesedtek ki 
a későbbi táncszokások, a névnap- és 
az újévköszöntés, vagyis a hajnalozás, 
az aprószenteki korbácsolás, a fonó szo-
kásanyaga is 

A falu legényei – már december első 
felében – a serögnek nevezett fonóház-
ba gyűlt össze, hogy táncházat, zenészt 
fogadjon, tisztségviselőket válasszon és 
köszöntő, hajnalozó énekeket tanuljon. 
A társasbálnak nevezett mulatságot a 
serögbe járó leányok házánál tartották, 
minden nap más háznál. Erre a célra 
lehetőleg nagyobb szobával rendelkező 
házakat választottak. A legények gaz-
dát, legénybírót, táncmestert, két káp-
lárt, illetve szószólót, tizenkét csendőrt, 
polgárt, ítélőbírót, orvost, székelővevőt, 
tűzeltevőt, vízhordót vagy padlólocso-
lót, ajtóügyeletest, négy vagy nyolc lo-
vat kerestek 

A társasbál 18 órakor kezdődött. Né-
hány órával előbb a lány felvarrta ked-
vese karimás kucsmájára a csináltvirág 
(művirág) bokrétát. A katonacsaládból 
származó legény szürke, más pedig fe-
hér harisnyát és rövid fekete kabátot 
öltött magára. A mulatság megkezdése 
előtt egy–két órával a megválasztott két 
káplár, kezükben vőfélybottal, egyik a 
falu Alszeg, a másik pedig a Felsőtíz ré-
szén, felkeresett minden leányos házat, 
verssel meghívni, vagyis elkéredztetni 
minden leányt a mulatságra:

Kívánok jó estét a ház urának
És minden egyes tagjának.
Kedves bátyámuram,
A legénység megbízására,
Megtisztelő kérésünkre,
Leányukat anyja kíséretében
Engedje el a társasbálunkra,
Hogy bántódása nem lesz,
Kezesködöm rája.
Épön elvigyük, épön visszahozzuk.

A házigazda a hívogatót pálinkával kí-
nálta meg, miközben a leány díszes 
szalagot tűzött a hívogató pálcájá-
ra. Ha a leányt elengedték, a szószóló 
magával vitte, természetesen a leány 
kedvese kíséretében. A két káplár a 

Ez a színjátékszerű 
esemény – amelynek 

szereplői legények, 
leányok – több 

népszokásnak volt 
a gyűjtőpontja.

E
A társasbál Vargyason

Szécsi Antal

Fonó a vargyasi Alszegben 1936-ban
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hívogatást a mulatság ideje alatt min-
den nap megismételte. Miközben a két 
káplár a leányokkal a táncházhoz ért, 
a zenészek a falu felső feléből indul-
va zeneszóval érkeztek, jelezve, hogy 
a társasbál megkezdődött. A táncház 
falát a festett kendőszegre akasztott 
bokrétás kucsmák díszítették. A jani-
tor az ajtónál ügyelt, hogy- az össze-
álltakon kívül- belépti díj nélkül senki 
be ne mehessen. Ha a leány megké-
sett, vagyis nem sikerült a káplárral 
érkeznie, a legények fogatot küldtek 
érte és a csengőkkel ellátott „négy ló”, 
ha szánút volt korcsián (szánkó), ha 
nem taligán hozta el. A fel nem öltött 
ruhákat összegöngyölve a kezébe ad-
ták és úgy vitték végig a falun, majd 
szánkóstól, illetve taligástól bevitték a 
táncházba. Itt a leány előbb a termet 
kétszer megkerülte, csak azután ölt-
hette ruháit magára az egyik mellék-
helyiségben.

A tánc a Viszik nótával (Rákóczi indu-
ló) kezdődött. Ezalatt minden megvá-
lasztott szervezőt és zenészt beavattak, 
vagyis az egyik káplár nádpálcájával 
minden szervezőre két botütést mért. 
Minden tánc alkalmával elsőnek a 
táncmester indulhatott táncba. A ze-
nészek csak őrá hallgattak, tisztelet-
ben tartva a kifüggesztett táncrendet. 
A mulatság minden estéjén egy legény 
eljárta a csűrdöngölőt, egy másik pedig 
valamelyik tréfás leánnyal a verbun-
kot. Szünetek alkalmával a padlólocso-
ló gondoskodott a por megelőzéséről 
és a táncosok ivóvízellátásáról. A pol-
gár szükség esetén a küldönc szerepét 
töltötte be. A tűzeltevő vagy tűzadó – a 
táncszünetek alkalmával – legtöbbször 

égő taplóból biztosított tüzet a kint do-
hányzóknak.

Tilos volt ittas állapotban, égő ci-
garettával, sapkával a fejen belépni a 
szállásra. Fiatalasszonyt táncra először 
a férjétől kellett elkérni. Úgyszintén ti-
los volt idegen legénytől leányt elkér-
ni, vagy mást tánc közben gáncsolni. 
A rendfenntartásról a csendőrök és a 
bíró gondoskodott. Ha valaki az emlí-
tett szabályokat megszegte, az ítélő bí-
rónak jelentették, aki a zenét leállítot-
ta és a vádlottat előhívatta. Ha ez nem 
volt hajlandó előállni, a csendőrök ve-
zették elő és a bíró kimondta az ítéle-
tet. Az orvos a vádlottat megvizsgálta, 
tréfásan megszuszogtatta, köhögtette, 
és megállapította, hogy kibírja-e a ki-
szabott büntetést, ami lehetett sima, 
közepes és bossos (borsos). A táncte-
rem közepén krétával ellipszis alakú 
kört húztak, amelyen belül csak kivé-
telesen a kezdők táncolhattak. A bün-
tetés végrehajtásakor a székelőtevő a 
kör közepére egy kiülőszéket (alacsony 
négylábú fejőszéket) tett, amelyre le-
ült, hogy a büntetett fejét ölében tartva 
(anélkül, hogy lábait kiegyenesíthetné) 
az elnyerje büntetését. Ha a büntetett 
szabálytalannak tartotta a büntetés 
végrehajtását, joga volt a kápláron be-
mutatni a megbotozás módját. Jóllehet 
a káplár sem maradt adósa a bünte-
tettnek  

A káplárnak a mulatság alatt végig 
kezében kellett tartania a meghívópál-
cáját. Ha elvesztette, vagy a leányok-
nak sikerült elcsenniük, ezért 25 bossos 
járt. Ha valaki nem volt hajlandó a bün-
tetésnek alávetni magát, azt a 12 csend-
őr lefogta és büntetését megduplázva 

nyerte el. A büntetés végrehajtása után 
a büntetettnek kézfogással kellett meg-
köszönnie a bírónak a rámért ítéletet.

A zenészeket is megbüntették, ha 
azok megrészegedtek vagy henyéltek. 
Ha a leány nem volt hajlandó idegen le-
génnyel táncolni, azt a bíró kitiltotta a 
mulatságból, a Viszik nótával kimuzsi-
kálták 

A káplárok és a táncmester gondos-
kodott arról, hogy tánc alkalmával le-
ány ne üljön. Ha leányt ülni láttak, ők 
maguk kérték fel táncra és ülő legény-
nek adták át, hogy táncoljon vele.

A mulatság negyedik napjának reg-
gelén a legények csoportosan, zeneszó-
val látogatták végig a leányos házakat, 
megkorbácsolni a lányokat, az asszo-
nyokat. Egyesek tarisznyát, korsót vit-
tek magukkal és a kapott élelmet, italt 
a szálláson egymás közt elosztották.

Óesztendő estéjén ismét táncmulat-
ságot rendeztek. Ez éjfélig tartott, majd 
egy legény versfaragók által írt verssel 
búcsúztatta el az ifjúságot, az óeszten-
dőt és köszöntötte az újat. A leányok a 
szállásról hazasiettek, hogy fogadják az 
újesztendőző legényeket, akik éjfél után 
minden leány ablaka alatt éjjelizenét 
adtak. A zenészeket közös hozzájáru-
lásból fizették ki.

Vargyason a társasbált 1925-ig há-
zaknál, 1925-26-ban a helyi iskola ter-
mében, majd megszűnéséig (1951) a 
művelődési ház nagytermében tartot-
ták. A társasbál jelentősége nem csak 
a szórakozás megszervezését jelentet-
te, hanem jelentős szerepet töltött be az 
ifjúság közösségtudatának alakításá-
ban, hagyományőrzésre, viselkedésre 
tanított.

Ifj. Sütő Béla és tanítványai a faragóműhelyben az 1960-as évekbenId. Sütő Béla festés közben
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szabadidő

Az Érmellék bihari részén 
a kommunizmusig csak 

Érmihályfalván volt 
kiállítóhely. Andrássy 

Ernő szülész-nőgyógyász 
szakorvos, magánygyűjtő 

saját lakásán rendezett 
be természetrajzi és 

régészeti kiállítást.

Érmellék bihari részén a kommuniz-
musig csak Érmihályfalván volt kiál-
lítóhely. Andrássy Ernő szülész-nőgyó-
gyász szakorvos, magánygyűjtő saját 
lakásán rendezett be természetrajzi 
és régészeti kiállítást. Az érmihályfal-
vi csoport egyik vádlottja volt, akinek 
– bebörtönzése után – 1958-ban gyűj-
teményét elkobozták, és a nagyváradi, 
valamint kisebb részben a nagykárolyi 
múzeumba szállították, és a mai napig 
sem kapta vissza a család.

A ’60-as években Halász József régé-
szeti kiállítást rendezett be Székelyhí-
don, melyet később Nánási Zoltán tör-
ténelemtanár helyezett tudományos 
alapokra, ezenkívül a líceum épületé-
ben néprajzi kiállítás nyílt. A régészeti 
kiállítás a városháza földszintjén volt 
elhelyezve három teremben, melyet a 
forradalom utáni években lezüllesz-
tettek és később felszámoltak. A tár-
gyak egy része elveszett, a többi jelenleg 
raktáron van. A néprajzi és természet-
rajzi anyag legnagyobb részének szin-
tén nyoma veszett. A kommunizmus 
idején több iskolánál létezett néhány 
tárló, főleg régészeti anyaggal, például 
Szalacson, Ottományban és Bihardió-
szegen. Diószeg kivételével ezek rendre 
eltűntek az utóbbi két évtizedben. Bi-
hardiószegen a kommunizmus idején 
Keresztesi Ernő értékes tárgyi gyűjte-
ményét megvámolta a Szekuritáté, vi-
szont az iskolamúzeum értékes népraj-
zi anyagából ’89 után csak egy töredék 
maradt meg. A ’89-es fordulat kultu-
rális téren radikális változást hozott. 
A jelenleg működő kiállítóhelyek mind 
az utóbbi 26 évben létesültek. Több táj-
házat is alapítottak, többségük önkor-
mányzati tulajdonban van, kivétel a 
gálospetri és szalacsi tájház. A kiállítá-
sok anyaga általában magánemberek 
gyűjtésének az eredménye. A tájházak 
különböző társadalmi osztályú csalá-
dok életterét mutatják be, az épületek 
stílusa is különböző. Több helyreállított 

udvarházban és középületben temati-
kus kiállítások nyíltak.

A Bagaméri Tájház

A Kollár Istvánné Nagy Magdolna szü-
lei által 1940-ben épített háromosztatú 
házat 2002-ben vásárolta meg Baga-
mér Önkormányzata tájháznak Z. Nagy 
Sándortól. Az utcafronton lévő góré, va-
lamint a nagyház, pitar, kisház elren-
dezésű lakóház, továbbá az udvaron 
lévő melléképületek pontosan szemlél-
tetik a Bagamérra és Érmellékre egy-
kor jellemző építkezést, életformát. 
Az utóbbi években teljesen megújult az 
épület, a melléképületek, valamint az 
udvar is. Ruszoly Barnabásnak, a Baga-
méri Kör vezetőjének az irányításával 
már hosszú ideje zajlik a régi életet be-
mutató tárgyak gyűjtése. Az anyag ed-
dig a Bocskai u. 17. sz. alatti iskolában 
volt látható. Az ünnepélyes átadás 2016. 
június 2-án történt.
(Telefon: 0652 587 412;
E-mail: hivatal@bagamer.hu)

Az Érmellék Ökológiai 
Múzeum • Bihardiószeg
A bihari Érmellék legnagyobb nemesi 
ingatlana a diószegi (Gronsveld–Diet-
richstein–Sternberg–)Zichy-kastély, 
melynek felújítása és belakása folya-
matban van – 1701 és 1703 között épült 
Jan Frans Gronsveld van Bronck horst 
en Batenburg holland származású 
osztrák ezredes idején. A Rákóczi-sza-
badságharc diószegi eseményeit ép be-
rendezéssel vészelte át. 1719-ben lakha-
tatlan volt, azután többször tatarozták 
és bővítették, egészen 1925-ig főnemesi 
kastély volt. Ferenc József 1857-ben járt 
itt, de rajta kívül Habsburg-főhercegek 
és egyéb magas állami tisztviselők is 
többször megfordultak benne. Trianon 

Az

Kiállítóhelyek a bihari  
Érmelléken

Kéri Gáspár
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után 1930 és 1965 közt a Bihardiószegi 
Vincellérképezde, 1965–1980-ig a Megyei 
Agronómusok Háza működött benne, 
1980 és 1990 közt a helyi ipari és szol-
gáltató vállalat (IJPIPS), a helyi Szövet-
kezet, majd a Contimex cég bérelte az 
államtól, 2000-ben illegális magántu-
lajdonba került, 2010-től pedig hosszú 
pereskedés után Bihardiószeg község 
tulajdona lett. A Zichy-család nem igé-
nyelte vissza. B-kategóriás műemlék-
ként van nyilvántartva. Benne egyko-
ri római katolikus kápolna található. 
A kastély szárnyai alatt eleinte 5000 
akós pince (mára csak a délnyugati 
szárny alatti maradt meg) és tömlöc 
volt. A tömlöcöt 1856-ban cselédszobák-
ká alakították, a pincét két lépcsőben 
(1873-ig, illetve 1888-ig) T alakúra és 
15 000 akósra bővítették, valószínűleg 
az egykori magtári pince rovására.

A kastély beépített területe 1789 m², 
alatta az Érmelléken nagyon egyedi 
1535 m²-es borospincével. A kastély fel-
újítására Bacsó László volt polgármester 
által leadott 3 projektből egy HU-RO CBC 
finanszírozású lett sikeres (MarshLand 
fantázianévvel), melynek keretében a 
Mados Attila polgármester vezette Bi-
hardiószegi Helyi Önkormányzat az 
épület 483 m² területű délnyugati szár-
nyát és teljes tetőzetét renováltatta 2014-
re. E szárnyban egy Érmellék Ökológiai 
Múzeum jött létre. A határ túloldalán a 
kokadi Daru-láp rehabilitációját végez-
ték el a projekt keretén belül. A saját for-
rásból félig renovált északnyugati szár-
nyban helyezte el az önkormányzat az 
iskola könyvtárat. A jól sikerült felújítás 
szépséghibája a kivitelezési idő rövidsé-
ge miatt elmaradt falkutatás. A kastély-
hoz tartozik egy 6299 m²-es, 18 fakülön-
legességgel büszkélkedő dendrológiai 
park is, melyet eredetileg dísztavas an-
golparknak építettek 1810-ben. A park 
körüli téglakerítés 1884-ben, a kastély 
előtti első díszkerítés 1882-ben, a ma is 
látható pedig 1911-ben készült. A park és 
kastély környékének felújítását és táj-
építészeti rendezését, valamint oktatá-
si-kulturális újrahasznosítását tervezi 
az önkormányzat. A kastély fennma-
radt szárnyainak felújítása újabb si-
keres pályázat keretében valósul meg 
2017-től. Mivel a délkeleti szárny és a ká-
polna a legrégebbi épületrész, ezekben – 
amennyire lehet – az eredetihez közeli 
állapotokat fogják visszaállítani (sajnos 
a vincellériskola 1930-as beköltözésekor 
az egész épület brutális beavatkozáso-
kat szenvedett). Külön projekt lesz a ha-
talmas pince renoválása.

A kiállítás anyaga interaktív és há-
romnyelvű, kivételes minőségű számí-
tógépes grafika, és a dr. Szabó József 

által gyűjtött tárgyi anyag alkotja. A Zi-
chy-kastély története, Érmellék rétegta-
ni, ősvízrajzi, földrengési, geotermális 
és térképészeti aspektusai, valamint vé-
dett állatai tanulmányozhatók a folyo-
són kihelyezett pannókon. A nagyobbik 
kiállítóteremben hagyományos halá-
szati és borászati eszközök, falusi lakás-
belső, állati-növényi életközösségek 
(biotópok) pannói, valamint kitömött 
állatok életszerű beállításai (dioráma) 
szemléltetik vidékünk ökológiai gaz-
dagságát, az ember és természet egyko-
ri harmóniáját. A belső kiállítóterem a 
leglátványosabb. A 18 méter hosszú kör-
kép (cikloráma) és a terepasztalszerű 
mocsárutánzat – hangeffektusokkal tá-
mogatva – tökéletes élményt szolgáltat 
a látogatónak. A kastély többi szárnya is 
turisztikai célokat fog szolgálni.

Meg kell említenünk még C. Füze-
si József és a kilencvenes éveit taposó  
Nea ga bácsi értékes, de rendezetlen 
magángyűjteményeit is.
(Telefonszám:
Durkó Irén: +40 748 709 967,
dr. Szabó József: +40 741 170 097,
Mados Attila: +40 751 023 888;
E-mail: irinadurko@yahoo.com,
szabo_jozsef1974@yahoo.com;
Honlap: http://marshland.ro;
http://www.zichykastelybihardioszeg.ro)

Az Érkörtvélyesi Falumúzeum

A falumúzeumnak helyet adó tornácos 
épület jelenleg az Érkörtvélyesi Helyi 
Önkormányzat tulajdonát képezi. Egy 
módos parasztcsalád építtette 1865-
ben. Különösen szép a tornácot díszítő 
fűrészelt növényi ornamentika. 2006-
ban az önkormányzat Tóth Imre és 
Tünde rendelkezésére bocsátotta, akik 
itt helyezték el néprajzi gyűjteményü-
ket. A néprajzi gyűjtemény magvát a 
helyi születésű Kovács Gyula hagyaté-
ka képezi, amelyik öröklés útján jutott 
a Tóth házaspár birtokába.

Az első terem a konyha, ahová belép-
ve a 19–20. századok fordulójának búto-
rai és konyhai eszközei fogadnak min-
ket. Szintén figyelemre méltóak a házi 
készítésű szőttesek, amelyeket nem rit-
kán kézi hímzés díszít. A konyhából bal-
ra nyílik a tisztaszoba, amelyik egyik 
éke a búbos kemence. Az ágyakon meg-
tekinthetjük az korabeli ágyneműt, sőt 
még a hálóingeket is. A konyhából jobb-
ra haladva a szövéshez, illetve a házi 
textíliák előállításához szükséges esz-
közöket tekinthetjük meg. A korabeli, 
vízszintes szövőszéken akár folytathat-
nánk is a megkezdett munkát. Ebből az 
(egykori) szobából a ház körüli munkák 

szerszámait bemutató terembe lépünk, 
de láthatunk itt bizonyos mesterségek 
szerszámaiból is néhányat – ilyen pél-
dául a kovácsfújtató.

Az utolsó kiállítóterem (amelyik a 
gazdaság egykori istállójából lett kiala-
kítva) a kommunizmus éveinek osz-
tálytermét idézi fel. A ’70-es, ’80-as évek 
iskolapadjai, táblája eredetiek, de szin-
tén azok az egykori úttörő mozgalom 
kiállított tárgyai is. A két tárlóban elhe-
lyezett tárgyak a helyi oktatás történe-
téhez szolgáltatnak szöveges és fényké-
pes dokumentumokat.
(Telefonszám: Tóth Imre Zoltán
+40 745 979 596 vagy +36 203 601 093; 
E-mail: tothimrezoltan46@freemail)

A Dr. Andrássy Ernő Városi 
Múzeum • Érmihályfalva
Az Andrássy-hagyatékból kiállított tár-
gyak mellé (amelyek a Nagyváradi Kö-
rösvidéki Múzeum tulajdonát képezik) 
további őskori régészeti anyagot is vá-
sároltak, a múzeum kincstára néprajzi 
kiállítási anyaggal is bővült. A múzeum 
épülete eredetileg egy, a 19. század má-
sodik felében épült parasztház. A ház-
nak öt terme van, rendelkezik egy külső 
búbos kemencével és egy tornáccal.

A múzeum első terme kettős emlék-
szoba. Ebben a teremben tekinthetjük 
meg Kovács Jánosnak (1816–1906), az 
érmihályfalvi származású Afrika-ku-
tatónak, illetve unokájának, a szintén 
érmihályfalvi Dr. Andrássy Ernőnek 
(1894–1968) az emlékére létrehozott ki-
állításokat. Nagyon gazdag írott és 
fényképanyagból álló dokumentációt 
tekinthetünk meg, de láthatunk Ko-
vács nevéhez köthető ásványokat és 
Andrássy által feltárt régészeti lelete-
ket is. Különös figyelmet érdemel az 
Érmihályfalvi Iparos Testület nagy-
méretű, kézzel hímzett zászlója. Eb-
ből a teremből balra nyílik a régészeti 
leleteket bemutató terem. A tárgyak a 
csiszolt kőkortól egészen a középkorig 
keltezhetőek. Leggazdagabban a bronz-
kor van képviselve, de igen számosak a 
neolitikumra keltezhető tárgyak is. Fel-
hívja magára a figyelmet a terem köze-
pén elhelyezett bronzkori ház rekonst-
rukciója is (makett). A néprajzteremben 
egy érmelléki konyha berendezési tár-
gyai közül tekinthetünk meg néhányat 
(edények, bútorok, falvédők stb.). A mú-
zeum további két terme időszakos kiál-
lításoknak (képzőművészeti, irodalmi, 
néprajzi, helytörténeti stb.) ad otthont.
(Telefonszám: Sütő Tímea:
+40 742 272 637 vagy 0259 356 608;
suto.timea@freemail.hu)
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A Kazinczy Ferenc, Fráter 
Lóránd és Csiha Kálmán 
Emlékmúzeum • Érsemjén

A helyi önkormányzat mint fenntar-
tó 2009-ben szerezte meg a működési 
engedélyt. A múzeum épülete egyike 
a falu legrégebbi házainak. A Bossányi 
család birtokában állott, amelyik csa-
ládból Kazinczy édesanyja, Bossányi 
Zsuzsanna is származott. Bár sok for-
rás Kazinczy szülőházaként emlegeti 
az épületet, ezt a nézetet nem fogadhat-
juk el, hiszen a szülőházat 1931-ben le-
bontották. Kazinczy több ízben is, illet-
ve huzamosabb ideig megszállt ebben 
az épületben feleségével, Sophie-val.

A múzeum az épület mind az öt termét 
használatba vette. A belépés az egykori 
pitvaron keresztül történik. A pitvarban 
a már nem létező Kazinczy-szülőház-
ról megmentett emléktáblát és az egy-
koron a szamosújvári huszárlaktanya 
faláról származó Fráter-emléktáblát 
tekinthetjük meg. A pitvarból jobbra 
haladva jutunk a Kazinczy-emlékszo-
bába. Itt Kazinczy életével és munkás-
ságával kapcsolatos dokumentumokat 
láthatunk. Megnézhetünk több Kazin-
czy-portrét, és az egykori szülőházáról 
készült fényképeket is – nagyon érdeke-
sek az 1931-es és az 1991-es emlékünne-
pek alkalmával készített felvételek.

A következő két teremben a Fráter csa-
lád történetét és Fráter Lóránd, a híres nó-
taszerző életét elevenítik fel. Láthatunk 
néhány korabeli dokumentumot, de iga-
zi ritkaságokat is. Ezek közül megemlít-
hetjük a Fráter Lóránd hangját őrző gra-
mofonlemezeket, az egyik nótájának a 
dallamát megörökítő kintornatekercset, 

egy általa szerzett nóta eredeti kéziratát 
vagy feleségének imádságos könyvét.

A pitvarból balra nyílik a Csiha Kál-
mán-emlékszoba. Ez a kiállítás végig 
vezet minket a híres református püspök 
életén, számos fényképpel illusztrálva 
életének fontos momentumait. Különö-
sen értékes a papi palástja, díszmagyar-
ja, illetve a Szentírás, melyre kezét téve 
letette a püspöki esküt. A terem közepén 
álló asztalon látható az a Biblia, amely-
ből a világot járva hirdette Isten igéjét.
(Telefonszám: +40 725 924 285 vagy
0259 356 172;
E-mail: muzeumsimia@gmail.com)

A Gálospetri Magyar Tájház

Az Érmellék Bihar megyei részén, Gálos-
petri központjában található tájház egy 
– 19-20. század fordulóján épített – kö-
zépparaszt portát mutat be, amely 2002-
től látogatható. Alapítója, fenntartója és 
tulajdonosa dr. Kéri Gáspár, gálospetri 
születésű, székelyhídi fogorvos, akinek 
nagyapja, Sándor Antal vásárolta meg 
családjával együtt a portát még 1925-ben.
Az 1870-ben épült lakóház mellett meg-
találhatók a gazdasági épületek is: há-
romosztatú istálló, árnyékszék, szénás-
szín, háromrekeszes disznóól, gémeskút 
és szőlőspajta pincével. A tájház ud-
varán kacsákat nevelnek. A kerítés, a 
kapu és az utcafronton elhelyezkedő 
góré még létező 20. század eleji ácsmun-
kák hiteles rekonstrukciója, úgyszintén 
a kertfelőli sövénykerítés is.

A háromosztatú lakóház nádfede-
les, könyöklős tornáccal ellátott, vert-
falú épület. A később hozzáépített ka-
mara vályogból készült. A nagyház 

berendezése ónémet stílusú fenyőgarni-
túra, a pitaré pedig csikósspór, stelázsi, 
kamaraasztal, gyékényszékek. A hát-
sóház kemenceszája a pitarba nyílik, 
berendezése: flóderes deszkaágy, gyé-
kénykanapé, gyékényágy, gyékényszé-
kek, flóderes asztal, festett atúzsér (fel-
ső részén polcos kredenc), festett vizes 
pad és berakott spór. A tornác végén nyí-
lik a kamra, melyben a háztartásban 
használt eszközök találhatók. 2010-ben 
a gazdaság egykori főzőházában átme-
netileg az Érmellék ’56-os lelkész-már-
tírjának, Sass Kálmánnak rendeztek be 
emlékszobát. A szénásszínben gazda-
sági eszközök találhatók, átmenetileg 
pedig egy vaskályha-kiállítás tekinthe-
tő meg. A ma is használatban lévő sző-
lőspajta és a pince a valamikor híres ér-
melléki borászat eszközeit tárja elénk. 
A pincében lehetőség van borkóstolásra.

Előre bejelentkezett csoportok szá-
mára az Érmelléket bemutató egy- vagy 
többnapos programot szerveznek.

Folyamatban van az egyik gálospetri 
Dráveczky-kúria eredetihez hű helyreál-
lítása is. Ha ez megvalósul, akkor a gá-
lospetri parasztházzal, szalacsi zsellér-
házzal, ottományi kúriával együtt egy 
teljességre törekvő képet fogunk nyerni 
Érmellék 19. századi épített örökségéről a 
társadalmi csoportok szerinti bontásban.
(Telefonszám:
Dr. Kéri Gáspár: +40 745 451 989,
Móricz Ilona: +40 743 603 121;
E-mail: kerigaspar@freemail.hu)

Az Ottományi Kiállítóház

A 18. század elején Komáromy (Csip-
kés) György és felesége, Rhédey Julian-
na építtette. Többször cserélt gazdát, a 
kommunizmus idején kollektív székház 
volt. Jelenleg Szalacs község tulajdoná-
ban van. Egy HU-RO CBC pályázatból 
helyreállították. Tornácos téglalap ala-
kú épület, főhomlokzatán van a félkörí-
vű, árkádos, mellvédes, beüvegezett tor-
nác, melynek síkjából kiemelkedik egy 
kisebb szoba méretű épületrész. Ezek fö-
démje keresztboltozatos. A szobák teknő 
boltozatúak és szimmetrikus elhelyez-
kedésűek. A középtengelytől az épület 
rövidebbik oldalai felé elindulva egy-
egy nagyobb szobát három-három ki-
sebb szoba követ. A jobb oldalon a szélső 
szobát helytelenül vizesblokká alakítot-
ták, autentikusabb lett volna eredeti he-
lyére a bal oldali szárny végében talál-
ható padlásfeljáróba tervezni. Építészeti 
unikumnak számít a téglából készült 
fokozatosan elkeskenyedő vizes pince, 
melynek mélyén van a forrás. Hajdanán 
az udvarház vízellátását biztosította. A Gálospetri Magyar Tájház tisztaszobája
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Sikerült megmenteni a két nagyobb szo-
ba barokk falfestését is, mely egyelőre 
egyedülálló az Érmelléken.

Kisebb régészeti és dr. Kéri Gáspár 
székelyhídi magángyűjtő tematikus ki-
állításai láthatók az épületben: urasági 
hálószoba enteriőr – neobarokk bútorzat; 
urasági ebédlő enteriőr – ónémet bútor-
zat; hasított fából faragott, sással vagy 
csuhéval bekötött bútorok – a székes 
mester műhelye, bútortípusok, székfa-
ragó mesterek; gyékényből, csuhéból és 
szalmából készült használati tárgyak; 
vesszőből és nádból készült használati 
tárgyak és halászati eszközök; kerámia-, 
üveg- és porcelántárgyak az Érmelléken.

(Telefonszám:
Szűcs György: +40 786 344 414,
Kéri Gáspár: +40 745 451 989;
E-mail: kiallitohaz@gmail.com)

A Szalacsi Magyar Tájház

Az Érmellékre egykor jellemző teraszos 
építkezési mód egyik utolsó emléke ez 
a 19. század közepén épített szalacsi 
zsellér ház. A meredek völgy két olda-
lát teraszosították, és az így létrehozott 
három szintre házakat és pincéket épí-
tettek. A 2011-től látogatható tájház ala-
pítója, tulajdonosa és működtetője dr. 
Kéri Gáspár székelyhídi fogorvos.

A kert és a ház (30 m²) a középső tera-
szon kialakított pincesor tetején találha-
tó. A terepviszonyok miatt a ház két fala 
félig a földben van. Az udvaron egy ma is 
használatban lévő gémeskút, a kert vé-
gében pedig tölgyfavázas, tapasztott falú 
illemhely található. Az udvart sövényke-
rítés, a kertet garádja övezi. A tájházhoz 
tartozik az utca másik oldalán találha-
tó tölgyfahomlokzatú, 1880-ban készült 
2016-ban helyreállított borospince.

A 20. század elején a ház id. Dombi Fe-
renc tulajdonába került, aki béres volt. 
A család csak fél hektár földet birtokolt, 
felesége Szikszai Erzsébet, gyerekei 

Ferenc és Emma. Ferenc székes mes-
ter volt, felesége pedig takarítónő. Négy 
fiuk született: Sándor, Ferenc, Miklós és 
Károly. Az épület az 1970-es években a 
mezőőr Szabó Zsigmond és családja tu-
lajdonába került. Leányuktól vásárolta 
meg az elhagyatott házat Kéri Gáspár.

A ház kétosztatú: hálószobából és 
kamrából áll. A főbejárat makkos zá-
ras tölgyfaajtaján a kamarába jutunk, 
amelyben konyhai bútorok és eszközök, 
tulipános láda és szuszék található, de 
székkészítő műhelyként is szolgált. Eb-
ben van a nyitott kéményű padkás ke-
mence. A hálószoba szintén rendelkezik 
főzésre is alkalmas plattos tűzhellyel. 
Berendezése szerény: festett ágy 1873-ból, 
ácsolt asztal, festett falitéka, hárságy, 
gyékénykanapé és különböző rendelte-
tésű gyékényszékek. A berakott tűzhely-
lyel egybeépítve van a dikó, mindkettő 
és a szabad kémény is azonos elv alapján 
készült: a rekettyével bekötött tölgyfavá-
zat betapasztották. Az épület négy oldala 
közül kettőt napraforgókóróból készült, 
akácfa-lécvázra rögzített tornác övez. 
A ház tetejét tölgyfa szerkezetű, elől-há-
tul kontyolt nádfedél képezi.
(Telefon: Szűcs György: +40 753 293 549,
Kéri Gáspár: +40 745 451 989;
E-mail: kerigaspar@freemail.hu)

A Székelyhídi Városi Múzeum

A népi halászat és vadászat az Érmellé-
ken című kiállítást Wilhelm Sándor szé-
kelyhídi biológiatanár hozta létre az Ily-
lyés Alapítvány támogatásával a ’90-es 
évek második felében. A kiállítótermeket 
a Székelyhídi Polgármesteri Hivatal biz-
tosította az 1885-ben épült volt Érmellé-
ki Adóhivatal emeleti részében, amelyet 
2008-ban lebontottak, és ugyanolyan mé-
retűre újjáépítettek, annak ellenére, hogy 
a helyi tanács az eredeti épület helyreál-
lítását szavazta meg. A kiállítás anyagai 
csak többéves huzavona után kerültek 

vissza az új épületbe 2015-ben. A kiállí-
tás bemutatja a hagyományos érmelléki 
népi halászat eszközeit. A csekély vizű ér-
melléki vízfolyásokban a kerítőhalászat 
volt a legelterjedtebb, amely vésznek ne-
vezett nádlészából készült csapdával tör-
tént. Megtekinthetjük a hajót (csónakot), 
melyet a csákkal toltak előre. A sekélyebb 
vízben használt tapogató, a kevésbé szé-
les vízfolyásokba helyezett varsa, a csík-
kas, a haltartókosár vesszőből készült. 
Csekély mélységű és vízi növényzet nél-
küli víztükör esetén használták a húzó-
hálót. A kiállítás ezenkívül bemutatja a 
nádvágó, a népi vadfogás és a házi rág-
csálók befogásának eszközeit.
(Telefon: Wilhelm Sándor: +40 744 789 931;
E-mail: sandor.wilhelm@gmail.com)

A Kölcsey Ferenc 
Emlékház • Álmosd
A 18. század végén a Kölcsey család épít-
tette a ma kiállítóhelyként szolgáló, 
műemlék jellegű kúriát, amely a család 
egyetlen épségben megmaradt kúriája. 
Az eredetileg zsindelyes, most nádtetős 
népi klasszicista épület íves lezárású 
ámbitussal, szabadkéményes pitvarral 
és egy mögötte lévő éléskamrával ren-
delkezik. A pitvarból nyílt a két, bog-
lyakemencével fűtött, alsógerendás, 
fiókos síkmennyezetű szoba. A lakó-
épület folytatásaként eredetileg külső 
kamra állott, alatta borospincével. Ezt 
a kamrát a későbbiekben egybeépítet-
ték a kúriával. A nagyméretű szobákat 
később elválasztották. Az épületben 1812 
és 1815 között élt Kölcsey Ferenc, a Him-
nusz szerzője. Az épület egyik részében 
ma Kölcsey-kiállítás, a másik részében 
a községi könyvtár található.

A múzeumban megtekinthető kiál-
lítás áttekinti Kölcsey Ferenc életét és 
munkásságát. A tablók mellett a költő 
korát felidéző bútorok és berendezési 
tárgyak láthatók.

Kovácsműhely • Álmosd

Mucsi Mihály kovácsmester műhelyé-
nek a 19–20. század fordulójától fennma-
radt berendezése látható teljes szerszám-
készletével és az itt készült tárgyakkal 
(patkó, szekér, eke alkatrészek stb.)

A Joseph Kadar-féle 
magángyűjtemény • Álmosd
Festménykiállítás, melyben ritkaság 
számba menő műalkotásokat is látha-
tunk, többek között egy Picasso-képet.

Az urasági ebédlő az Ottományi Kiállítóházban
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szabadidő

A Post Mail Art 
Múzeum • Álmosd
Művészemberek levelezési borítékra raj-
zokat készítettek, ezekből állították össze 
a múzeum kiállítását. Mind a négy intéz-
ménynek azonos elérhetőségei vannak.
(Telefon: 0036 52 388 035 vagy
0036 52 399 064;
E-mail: almosdhivatal@gmail.com
Honlap: http://www.almosd.hu/)

A Szőlőskerti Tájház • Létavértes

1896-ban épült a homoki szőlőskerti 
kétosztatú, nádfedeles, tornácos, dön-
gölt padlózatú, szabadkéményes pajta-
épület. A szőlőművelés és borászat he-
lyi eszközeinek bemutatására 1996-ban 
vásárolta meg az önkormányzat. A lé-
tavértesi Mosonta- és Öregkertben, a 
Kossuth szőlőskertekben 150-200 éves 
szőlőspajta-épületek találhatók. A zárt-
kertekbe kapun keresztül lehet bejutni. 
Változatos felszínen, kanyargós dűlőu-
tak mellett sorakoznak az öreg pajták. 
Minden év október elején – a szüret kör-
nyékén – a tájháznál szüreti napot ren-
dez az önkormányzat.
(Telefon: 0036 52 376 101;
E-mail: letavertes@freemail.hu;
Honlap: www.letavertes.hu)

A Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény • Létavértes
A múzeumépület összesen 320 m² alap-
területű. Ennek közel kétharmadát a 
kiállítótermek foglalják el, egyharma-
dában pedig fogadótér, műtárgyrak-
tár, kiszolgáló- és munkahelyiségek 
találhatók. A kulturális tárca 2011-ben 
adott működési engedélyt a muzeális 
intézménynek, amely ekkor vette fel a 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 
nevet. Az intézmény fenntartója a Vér-
tesi Református Egyházközség.

Az állandó kerámiakiállítás a ha-
gyományos népi fazekasság legszebb 
termékeit mutatja be. A kiállítás terü-
leti tematikájú: minden tárlóban egy-
egy fazekas központ terméke látható. 
Különösen értékesek a Kalotaszeget is 
ellátó zilahi és tordai központok edé-
nyei. Reprezentatív darabjai láthatók az 
észak-erdélyi és a székely kerámiának, 
valamint a barcasági szász és a bánffy-
hunyadi magyar kályhásmesterségnek 
is. Az Alföldről páratlan együttesként 
került bemutatásra egy mezőcsáti butel-
lacsoport, de minőségi darabok képvi-
selik a hódmezővásárhelyi, a mezőtúri, 
és a tiszafüredi kerámiaművészetet is. 

A kiállításban felföldi (gyöngyösi, pász-
tói, sárospataki) és dunántúli (sárközi, 
mohácsi) kerámia is szerepel.
(Telefon: 0036 301 999 437, 0036 52 376 763;
E-mail:
rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com;
Honlap: www.rozsnyaigyujtemeny.hu)

Az Irinyi János Kiállítóterem 
• Létavértes
Egy ideiglenes Irinyi Emlékszobát már 
1996-ban megnyitottak. Az Irinyi János 
Általános Iskola kezelésében lévő kiállí-
tótermet 2009-ben adták át a Létavértes 
Városi Önkormányzat támogatásával. 
Közvetlen szomszédságában található 
az Irinyi család sírkertje, illetve az Irinyi 
Arborétum, amely 1200 féle cserje és fa 
telepítésével létesült. Az Irinyi- és a vér-
tesi településrész emlékeinek első gyűj-
tője Katona Ferenc, Tóth Sándor és Szabó 
Gyula volt. Az Irinyi családra vonatkozó, 
valamint helytörténeti anyagok tekint-
hetők meg. A kiállítást egy muzeoló-
gus-történész házaspár – Korompai Ba-
lázs és felesége – rendezte. Itt kell még 
megemlítenünk a nagylétai Vágóhidat a 
Kékkálló II. fölött, amely egy ipartörté-
neti műemlék és kiállítóhely.
(Telefon: 0036 52 585 062)

A Pocsaji Tájház

A Pocsaji Tájház 1856-ban épült (Árpád u. 
103). Vertfalú, csonkakontyos, nádfede-
les, hagyományosan háromosztatú ház. 
Négy helyiségből áll: tisztaszoba, lakó-
szoba, konyha és tornác. A lakószobában 

búbos kemence van, amit a konyhából 
lehet fűteni. A konyha nyitott kéményes 
volt. A 20. század elejének életmódját 
mutatja be. A ház tisztaszobája a koráb-
ban betelepített görögkatolikus vallás-
felekezetű román lakosság szobaberen-
dezését tükrözi. Az épület mögötti nyári 
konyhában a kenderfeldolgozás, vala-
mint az állattartás és gazdálkodás esz-
közeit láthatjuk.
(Telefon: 0036 305 696 904)

Források, szakirodalom:

http://www.kjnt.ro/muzeumtar/
hely/bihar-megye (Szalacs, Gálos-
petri, Érmihályfalva)
http://www.partiumimuzeumok.ro 
(az előbbiek és Érsemjén, Körtvélyes)
http://www.programturizmus.hu
http://www.utazzitthon.hu
Kolozsvári István: Népi építészeti em-
lékeink esélyei és lehetőségei. Tájhá-
zak Biharban. A Bihari Múzeum Év-
könyve, X–XI. Berettyóújfalu, 2006: 
173–210.
Kolozsvári István, Sándor Mária: Bi-
hari tájházak és kiállítóhelyek. 1.–2. 
köt, Bihari Múzeum Baráti Köre, Be-
rettyóújfalu, 2009–2010.
Bereczky Ibolya (szerk): Erdélyi táj-
házak és néprajzi gyűjtemények. 
Magyarországi Tájházak Szövetsé-
ge – Kriza János Néprajzi Társaság, 
Noszvaj, 2013.
Vajda András: Vitaindító a tájházakról. 
Az RMDSZ Kulturális Autonómia Ta-
nács szakpolitikai anyaga (2016) (for-
rás: http://welemeny.transindex.ro/?-
cikk=25920, letöltve: 2016. 12. 2-án)

A létavértesi Magyar Néprajzi Kiállítóterem
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