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Minap gyermekek, bocsánat: középiskolás kolozsvári fiatalok kerestek meg, 
hogy szólanék-e vagy kettőt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
évfordulója kapcsán/okán készülő kis filmjükben? Ez nem kérdés, örömmel! 
Kilencedikesek, tízedikesek, tizenegyedikesek, végzősök fogtak össze, hogy az alig 
pár perces emlékező/emlékeztető alkotás összejöjjön. A Farkas utcai református 

templom főbejárata előtt a megbeszélt időben, percekkel délután három óra előtt már vártak – 
remélem, nem késtem túl sokat, ha igen, ezúton kérek elnézést! –, kik a romkert kapuja előtt, 
kik az öreg gesztenyefa alatt, kik a Szent György szobor körüli zsebkendőnyi zöld pázsit mellett 
beszélgettek, a parányi kamera már állványra szerelten állt. Másodpercek alatt indulhatott 
a felvétel. Mikrofon nincs, így jó lesz a hang? Nem egyébért, csakhogy ne legyen majd gond 
a feldolgozásnál. Pillanatnyi tanácstalanság, aztán fiatalos találékonysággal magam lettem 
a mikrofonállvány, miután egyikük kezembe nyomta hangfelvételre kapcsolt okos telefonját. 
Kicsit lennebb, kicsit jobbra, hogy ne lógjon be a képbe, így jó lesz, Tibi, te állj a jobb oldalamra, 
ti pedig egy kicsit csendesebben beszélgessetek a háttérben, mehet! – utasított mindenkit 
megfelelő pózba és magatartásba az operatőr. És forgatás indult. Ingyen, költségvetés nélkül. 
Mit kell tudnia egy középiskolás diáknak ’56-ról? (Bizony!) Mit érdemes tudni az erdélyi ’56-ról? 
(Bizony, ilyen is volt!) Milyen hatása van az ’56-os forradalomnak a jelenben? (Bizony, ilyen is 
van!) Három roppant egyszerű kérdés. Nyolc perc harminchárom másodperc az egész film, címe 
Az ’56-os hősök emlékére. Az idő kétharmada övék, ők mondják el, mit tudnak, mit gondolnak 
a forradalomról, lényegre törően, tömören és jól, én valamikor ötnegyvennél szólalok meg, de 
ez nem lényeges. Hanem például az a két tőmondatnyi felirat, amivel a Kolozs Megyei Magyar 
Diáktanács vállalkozó szellemű fiataljai a képsort zárják: „Nem vagyunk történelem-szakértők, 
de a szívünk a helyén van!” És: „Tisztelet a hősöknek!” 

No, kérem. Valahogy így kell ezt tenni. Előfordult néhányszor, hogy valamilyen történelmi 
esemény évfordulója kapcsán amolyan nyílt történelemórára hívtak meg kolozsvári, székelyföldi 
vagy éppenséggel pécsi középiskolákba. Két-három, talán négy alkalommal Kolozsváron a Heltai 
Gáspár Könyvtár szervezett ugyanilyen nyílt történelemórát, meghívásos alapon, érdeklődő 
diákok számára. Kiemelem azt a szót, hogy érdeklődő, hiszen a fiatalokat senki sem nógatta 
eljönni az előadásokra, s emlékszem, hogy egy ’56-os forradalommal kapcsolatos beszélgetésre 
pontosan 56 fiatal jött el.  Beszélgettünk Nagy Háborúról, málenkij robotról, vagyis 1944. őszi 
tömeges elhurcolásokról, ’56-os magyar forradalomról, különös tekintettel az akkori tizen-
huszonéves fiatalok kezdeményezéseire és politikai bebörtönzésükre, összességében minden 
témában különös tekintettel az emberi sorsokra. 

Ezeken a találkozásokon bizonyosodtam meg arról, amit gyerekkorom, bocsánat: 
középiskolás fiatalkorom óta magam is tudtam: a diák úgy kerül kézzelfogható közelségbe 
a történelemmel, ha számra kézzelfoghatóvá teszik azt. Leírtam már, megint megteszem: 
az 1848–49-es magyar forradalom megértéséhez meg kell simogatnia Gábor Áron rézágyúját, 
látnia kell a székelykeresztúri körtefát; az első világháború úgy lesz érthetőbb, ha kézbe veheti a 
Doberdó-fennsíkról, az Isonzó völgyéből hazahozott karsztdarabkákat, srapnel-ólomgolyókat, 
gránátrepeszeket; a második világháborús fogság pedig úgy, hogy a lágerekből származó 
emléktárgyakat, leveleket, kanalakat, csajkákat kézről kézre adhatja. Vagy a fogolyételek 
egyikét, a mosatlan krumplihéjat is megkóstolhatja, mert ilyenre is kínáltunk már lehetőséget, 
amivel természetesen senki sem élt. 

Tavaly novemberben a Gulág-Gupvikutatók Nemzetközi Társasága budapesti konferenciáján, 
a Magyar Országgyűlés felsőházi üléstermében, a népes hallgatóság soraiban legalább 
kétosztálynyi középiskolás diák is ott volt, merthogy a tanárjuk szólt nekik: akit érdekel, eljöhet. 
Előadásom bevezetőjeként külön megköszöntem, hogy eljöttek, mert ők jelentik a jövőt, közülük 
kerülnek majd ki azok, akik átveszik a stafétát. Kaptak is tapsot, rendesen! 

Mert nem igaz, hogy a mai tizen-huszonéveseket „semmi sem érdekli”, s „bezzeg a mi 
időnkben…” Csak meg kell találni velük a közös utat, a közös hangot, legalább arra pár percre, 
amíg számukra ez fontos és hasznos. Tetszik vagy sem, a biológiai óra mindenkinél ketyeg. 
Én például nagyon szeretném, hogy amikor 1956 mennyét, majd poklát is megjárt akkori 
tizen-huszonévesek, mai hetvenesek-nyolcvanasok már nem lesznek, és amikor mi, a mai 
ötvenesek-hatvanasok is túl leszünk már, mondjuk az érettségi találkozó 60. évfordulóján, a mai 
középiskolások kezében ott legyen a staféta. Mert az idő kétharmada övék. S mert a szívük már 
jó helyt van! 

Gyerünk, fiatalok!
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ost 500 éve, 1490. április 6-án, Bécsben, 
két napig tartó gyötrelmes szenve dés 
után, agyvérzés következtében meg-
halt Mátyás király. Tetemét Fehérváron, 
a nagy királyok mellé, díszpompával he-
lyezték örök nyugalomra.

Félévezred távlatából sem tudjuk, 
hogy nagy személyiségének melyik 
voná sát értékeljük többre? A közpon-
ti hatal mat megszervező államvezetőt, 
a több nyelven beszélő és széles diplo-
máciai kapcsolatokat kiépítő uralko-
dót, a kor szerű és ütőképes hadsere-
get (fekete se reg – eredeti kiemelések, 
szerk. megj.) létrehozó katonai vezetőt, 
a harcme zőn sikeresen küzdő hadve-
zért vagy a művelődésben is maradan-
dót alkotó po litikust?

Tetteinek és alkotásainak gazdag 
tár házából ezúttal csak azt ragad-
juk ki, amit művelődéspolitikusként 
alkotott.

Egy évszázaddal Mátyás halála után, 
a történetíró Forgách Ferenc eszmé-
nyi fejedelmet lát benne, aki népének 
elsősor ban a nevelője: „Mátyás király, 
hogy őket a művelt életre s az erények 
tiszteletére rávegye, mint bölcs feje-
delem és tanító, semmit el nem mu-
lasztott. Tehát a tudo mányok minden 
neméből, éspedig nem csak az »artes li-
berales« köréből, hanem a mechanikus 
mesterségekből is a legki válóbb s legne-
mesebb férfiakat nagy juta lommal az 
egész Keresztény Köztár saságból magá-
hoz hívta és tartotta. Pozsonyban hatal-
mas épületet emelt, minden szaknak és 
tudománynak nemes és tökéletes em-
poriumát alapította, amit előtte egyet-
lenegy király sem tett... Mert a fejedel-
meket nem csupán azért kell tisz telni, 
mert fölülmúlják a többi embereket 
kincsekben, hiszen a kincsek a legtöbb 
embernek pusztulására és gyalázatára 
szolgálnak s különben is közösek lehet-
nek másokkal, hanem sokkal inkább 
tisz telnünk kell őket virtusukért és 
tudásu kért. Hogy a városokat, népeket, 

királysá gokat a művelt életre tanítják 
a test és a lélek erényei által, kiművelik, 
begyakorol tatják, mint irányító tanító-
mesterek, aminthogy a jó fejedelmek-
ről szokás mondani. Mindezekben pe-
dig Mátyás ki rály megelőzi nem csupán 
korának min den fejedelmét, hanem 
a következő idő két is az ő halhatatlan 
dicsőségére, és amíg a világ áll, emlé-
kezete az utókor előtt mindig híresebb 
és egyre dicséretesebb lesz.”

Kultúra iránti érzékenységét és szé-
les körű műveltségét adottságain kívül 
kétségtelenül nevelőinek köszönhette. 
Noha törökverő édesatyja, Hunyadi Já-
nos még írni-olvasni sem tudott, min-
dent elköve tett, hogy az eszes és tehet-
séges gyerek hatéves korától képzett és 
szigorú tanítók felügyelete alá kerül-
jön. Hunyadi János nem kizárólag lova-
gi műveltséggel kíván ta útra bocsátani 
fiait, Lászlót és Mátyást, hanem széle-
sebb távlatokat nyitott meg előttük, mi-
kor előbb Szánoki Gergely lengyel hu-
manista, majd Vitéz János vezette be 
őket a tudás birodalmába.

Az akkoriban nélkülözhetetlen kard-
forgatás elsajátítása mellett nevelői 
sok oldalú ember kialakítására töre-
kedtek, úgy ahogyan a humanista esz-
mény kívánta. Tanították egyház- és 
államjog ra, művészetekre, orvos- és 
termé szettudományokra, klasszikus 
irodalomra és természetesen latinra. 
Szorgalmas diák volt, aki különösen 
a történelmet szerette. Galeotto Marzio 
jegyezte fel ró la, hogy „gyermekkorá-
ban annyi oda adással hallgatta... a hő-
sökről szóló meg emlékezéseket, hogy 
elfeledkezett ételről-italról, s reggel-
től estig, étlen-szomjan semmi másra 
nem gondolt...” Tudását Vitéz János, ak-
kori váradi püspök rend szeresen gya-
rapította, kezébe adta könyvtárának 
büszkeségeit, az antik szer zők műveit, 
olyan munkákat, amelyekből a törté-
nelem gyakorlati hasznára tanít hatta 
az ifjút. Nyelv iránti fogékonysága 

M

Csetri Elek

„Amit előtte  
egyetlen király sem tett…”

Mátyás címerábrái és címerképei a Thuróczi-
krónikában
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enciklopédia

már ekkoriban megmutatkozott. Mivel 
édesapja nem tudott latinul, „a legfőbb 
államügyekben, a pápai követekkel 
való tárgyalások alkalmával, soha más 
tolmá csot nem használt, csak a fiát”. 
Mindez lehetővé tette, hogy a fiatalem-
ber magá ba szívhassa az országos ügy-
vitel ismere tét.

Vitéz János váradi udvara művelődé-
si központ volt, ahol nemcsak könyv-
tár, ha nem csillagvizsgáló (is – szerk. 
megj.) működött, s a püspöki asztal kö-
rül jeles gondolkodók foglaltak helyet. 
Beszélgetéseikbe a serdülő Má tyás is 
bekapcsolódott. Természetesen mara-
dandó hatást tett rá édesapja, Hu nyadi 
János, akinek újjáépülő vajdahu nyadi 
várában vitézi mesterségre tanítot-
ták a fiatalokat, megpróbáltatásokra 
edzették lelküket, hősies helytállásra 
ne velték a pogány törökök ellen. Távo-
li or szágok követei és kereskedői érkez-
tek ide, akik fontos értesüléseket-híre-
ket hoztak, ugyanakkor Kelet és Nyugat 
áru cikkeit kínálták. Noha prágai fogsá-
ga és korai királlyá választása megsza-
kította felkészülésének menetét, mikor 
15 éve sen átvette Magyarország irányí-
tását, művelt és képzett, célratörő és 
férfias jellemmé formálódott uralko-
dóként kezd hetett munkához, és vált 
a magyarországi humanizmus kiemel-
kedő képviselőjévé.

Személy szerint is humanista eszmé-
nyek fűtötték. Ilyen irányba formálták 
nevelői, azzá tették a Zsigmond kora óta 
Magyarországon kibontakozó humaniz-
mus eszméi, melyektől elválaszthatat-
lan volt az a keresztény eszmény, ame-
lyet atyjával együtt Mátyás is szolgált az 
osz mán elleni harcaival. Nem véletlenül 
vet ték észre már gyermekkorában sze-
mében „az erény tüzecskéit”, mikor az 
antik világ hőseiről esett szó. Ő az olyan 
gondolkodó katonákért-államférfiakért 
lel kesedett, mint amilyen a makedón 

Nagy Sándor volt. Tökéletesen áll Má-
tyásra, amit a korszak nagy humanis-
tája, a ké sőbbi pápa, Enea Silvio Piccolo-
mini mon dott Nagy Sándorról: „És nem 
szűnt meg filozófiát hallgatni fegyver-
csörgés köze pette”.

Hunyadi Mátyás nem csupán az őt 
kö rüldongó humanisták mondvacsi-
nált esz ménye, hanem gondolkodásá-
nak minden megnyilvánulásában iga-
zi humanista. A történelem múzsája 
személyében olyan tanítványra akadt, 
aki szenvedélyesen kö vette őt. Egyik 
híve jegyezte fel, hogy: „Akár a tábor-
ban volt, akár odahaza, vagy nyaralójá-
ba húzódott, mindig olvas gatta a kiváló 
történetírókat, Titus Liviust, C. Caesart, 
Qu. Curtiust”. Műveltsé ge alakításában 
nagy szerep jutott Janus Pannoniusnak, 
aki itáliai tanulmányú járól hazatérve 
(1458) haláláig (1472) életének nagy ré-
szét a király mellett töl tötte. Nagy kö-
zépkori költőnk édesanyja révén rokona 
volt a nála közel egy évti zeddel fiata-
labb uralkodónak. Janus Pan nonius 
hatalmas műveltsége szinte arra volt 
hivatott, hogy a benne lévő kiművelt 
erény és tudás minden ékességével for-
málja az uralkodót.

A humanista eszményeket követő 
Mátyás az antik világ nagyjait nemcsak 
haditetteikért tisztelte, hanem a ben-
nük megtestesült akaratot csodálta. 
Bonfini szerint gyakran mondogatta az 
arany igazságot, hogy „dicső dolog, ha 
a király az ellenség bevehetetlen falait 
kiostro molja, de sokkal dicsőbb, ha le-
győzhetetlennek mutatkozik a kapzsi-
ság, gyönyör és félelemmel szemben”.

„A humanizmus lényege az a fölfo-
gás, hogy a természet adta képessé-
geket meg felelő tanulmányokkal kell 
művelni. És kell, hogy az emberiesség 
legyen a kicsi szolt ember életének stí-
lusa, vagyis min denki erényének meg-
becsülése, az Isten- arc tiszteletben 

tartása. A »humanitas« alapelvéhez 
kell szabnia beszédét, visel kedését és 
tetteit. Az egész értékrendszernek alap-
ja az erény, a »virtus«. Ennek megszer-
zését a klasszikus tanulmányok teszik 
lehetővé, illetve fokozzák és kimű velik. 
Ezért e tanulmányok neve »studia hu-
manitatis«, illetve »studia virtutis«. 
A jóra irányuló beszéd, a történelem 
ragyo gó példái, a költészet és bölcselők 
intései: ezek együtt adják a humanis-
ta tanul mányokat. A velük szerzett 
emberméltóság gyakorlati fönntartá-
sa és érvényesíté se az életben szintén 
»humanitas«. A humanistának tehát 
pártfogolnia kell az arra érdemes em-
bereket, nyájasnak kell lennie az érint-
kezésben, fölül kell emel kednie a szen-
vedélyeken, ha beszél vagy cselekszik. 
Meg kell teremtenie a lélek harmóniá-
ját, ennek föltétele viszont, hogy érvé-
nyesítse a szellem uralmát” – így jel-
lemzi Mátyás-tanulmányában a kor 
uralkodó eszményét és magatartásfor-
máját Kardos Tibor.

Mátyás humanista udvarát új szí-
nekkel gazdagította Beatrix királyné 
megérkezé se. A szellemes és vidám ná-
polyi modor uralkodott el, bálok és mu-
latságok kö szöntöttek be, zene és ének-
lés töltötte el a kényelmes és otthonos 
termeket. Má tyás megértően mosoly-
gott a könnyű já tékokon, s alighanem 
maga is részt vett a körtáncban, amíg 
köszvénye engedte. Az életszeretet tőle 
sem volt távol, s maga is udvara cselek-
vő részese. Csakhogy az ő életeszményét 
főleg két mitológiai hős: Herkules és Pal-
lasz Athéné személyesí tette meg. A palo-
tája kapuján Herkules tizenkét munká-
ját ábrázoltatja, azét a hő sét, aki a kor 
számára nemcsak a fizikai erő csodája, 
hanem az emberi szívósság, küzdelem 
és győzelem megcáfolhatatlan példája. 
De jelen volt palotájában a másik szim-
bólum is, a harcra kész Pallasz Athé né, 
a szellem fegyveres őre.

A műveltségteremtő uralkodó 
udvará ban humanista kör alakult ki, 

Má tyás megértően 
mosolygott a könnyű já-

tékokon, s alighanem 
maga is részt vett 

a körtáncban, amíg 
köszvénye engedte. 

Az életszeretet tőle sem 
volt távol, s maga is 

udvara cselekvő részese. 

A budavári palota Mátyás idejében, 1900-as ábrázolás. Kép: Györgyi Géza: Buda Mátyás király 
idejében: A Marsigli féle török fölvétel és régi metszetek nyomán (1900). Forrásdokumentum: 
Hauszmann Alajos. A magyar királyi vár építésének története, Bp., Pátria, 1900. t. XI. 
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melynek tekintélyes és alkotó tudó-
sok-művészek voltak tagjai. Köztük 
a sokoldalú Francesco Benincasa, aki 
egyaránt jól forgatta a kardot, jó kap-
csolatteremtő diplomata volt, kitűnően 
szónokolt, és mint lantos  költő is meg-
állta helyét. Olyanok, mint Francesco 
Bandini, a platonista kör veze tője, vagy 
Taddeo Ugoleto, a könyvtárőr.

A z eg yetemes műveltség ű 
humanistá nak azonban Marzio Gale-
otto volt a legjellegzetesebb alakja. Egy-
aránt értett a poétikához, retorikához, 
jó hírű orvos volt, ismerte a csillag-
jóslás és filozófia rej telmeit, sokolda-
lú és sziporkázó elme. Mátyásról szóló 
történetei megírásával sokat segített 
Mátyás emberi, szellemi, államférfi-
úi portréja megrajzolásában, amely 
a magyar népig lehatolt. Talán a leg-
értékesebbet mégis Antonio Bonfini 
alkotta. Mint Beatrix királyné felol-
vasóját bízta meg Mátyás a Magyarok 
törté netének megírásával. Nagy műve, 
a Hungaricarum Rerum Decades egé-
szében az új szellemi áramlat szülötte, 
mely haszno sít középkori kútfőket-for-
rásokat, de már forráskritikát is hasz-
nál, stílusa egészen elegáns. Napjainkig 
alapvető történeti munka, különösen 
Mátyás korára nélkü lözhetetlen. A har-
madik történetíró, Pietro Ranzano egy 
összefoglaló világtörté netet alkotott, 

melynek utolsó része Ma gyarországról 
szól. De nem szabad elfelednünk, hogy 
e korszakban alkotta és jelentette meg 
(1488) a feltörekvő köz nemesség törté-
netszemléletében neves művét, a Chro-
nica Hungarorum-ot, Thuróczy János, 
a Hunyadi-ház tisztviselője.

Amíg politikai ellentétek miatt nem 
történt szakítás köztük, gyakran tartóz-
kodott a király udvarában Vitéz János, 
egykori nevelője, a humanista eszter-
gomi érsek. De szelleme bizonyára az-
után is hatott. Mert intése Mátyásnak 
is szólt, hogy: „Iparkodjál halhatatlan-
ságot bizto sítani, hogyha majdan utol-
só órád üt, csak a halandó ember fejez-
ze be életét, s ne a kiváló nagyság is”. 
Hosszú ideig mel lette volt az epigram-
mák és panegeirisek kiváló mestere, Ja-
nus Pannonius, aki büszkén hirdette az 
irodalom diadalútját országában:

„Eddig Itália földjén termettek csak 
köny vek,

S most Pannónia is ontja a szép 
dalo kat.

Sokra becsülnek már, a hazám is 
büsz ke lehet rám,

Szellemem egyre dicsőbb s általa hí-
res e föld.”

A Mátyás udvarában felvirágzó 
huma nizmusnak egyik nagy teljesítmé-
nye, a király széleskörű érdeklődésének 
és könyv barátságának igazi bizonysága 

volt a híres Corvina, amelynek könyvre-
mekei közé szívesen tért be pihenni az 
országos dol gokban megfáradt uralkodó. 
Az itt összegyűjtött kódexek és nyomta-
tott köny vek számával (mintegy 2500–
3000 darab) az elsők között volt a korabe-
li Európá ban. Igaz, hogy csak 219 maradt 
meg be lőlük, de a feljegyzésekből, meg-
mentett példányokból körvonalazni le-
het e párat lan értékű tékát. A gyermek-
korától szen vedélyesen olvasó Mátyás 
élete végéig könyvbarát maradt. Ami-
képpen az őt hőskölteményével meg-
ajándékozó Silius Italicusnak írta: „Jól-
lehet egymást érő háborúkba vagyunk 
keveredve, ami kevés időt szakíthatunk, 
örömest szenteljük a tudományoknak.” 
Gyűjteménye főleg vásárlásokkal gya-
rapodott, de ajándékozás is szaporítot-
ta. Könyvesházába kerüli Vitéz János és 
Janus Pannonius könyvei nek egy része 
is. Tartalom tekintetében görög és la-
tin klasszikusok, egyházatyák könyve-
in kívül korabeli humanista szak írók, 
egyházi szertartáskönyvek, filozófu sok 
és teológusok művei, orvos- és termé-
szettudomány, történelem egyaránt 
kép viselve van könyvtárában. Nem hi-
ányzott azonban belőle az asztronómia 
(csillag ászattan), az asztrológia (csillag-
jóslás), földrajz, műépítészet és hadtudo-
mány sem. Értéke nemcsak a benne őr-
zött da rabok számában és tartalmában, 
hanem azok elkészítésének módjában, 
csodála tos díszítésében, színes minia-
túráiban és míves-aranyozott bőrköté-
sében is áll. A Corvinák a bibliofilia vi-
lágának legmeg becsültebb kincsei közé 
tartoznak. „Szép könyvtartó házá”-nak 
polcaira nagy számban kerültek olyan 
gyönyörűen dí szített kódexek, melyeket 
a király főleg Firenzében rendelt. Beat-
rix királynő is hozott magával csodá-
san illusztrált köny veket. De idővel szép 
számban érkeztek Budára itáliai könyv-
másoló mesterek, s neves műhely ala-
kult ki Mátyás fővárosában, ahol írtak 
és illumináltak Corvin-kódexeket. A bu-
dai könyvmásoló és miniatúra-műhely-
ben mintegy 30-an dolgoz tak, köztük 
kiváló művészek. Külön említést érde-
melnek a Corvina-kötések, amelyeknek 
bőrtábláin elsőként alkal maztak arany-
díszes motívumokat, bőr aranyozást.

Mátyás európai méretekben gondol-
kodott akkor is, mikor nemcsak kéz-
iratos könyveket, kódexeket helye-
zett el könyv tárában, hanem százada 
nagy vívmánya, a könyvnyomtatás 
korai termékeit, incunabulumokat 
(ősnyomtatványokat) is. Sőt a művelt-
ség terjesztését forradal masító tech-
nikai vívmányt Gutenberg után, az el-
sők között, Németországot, Itáliát és 
Franciaországot követőleg Hess András 

Mátyás király páncélban. Marastoni József rajza, 1855. Képek: Wikipédia
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Magyarországon is meghonosí totta 
(1473).

Nagy királyunk országának művelő-
dési körképéhez tartozik az egyetemala-
pítás kísérlete. Noha Nagy Lajos korá-
ban is született egyetem, léte nem volt 
hosszú. Az egyetemi gondolatot aztán 
Mátyás ko rában ismét felvetette az ér-
telmiségi szakemberekben jelentkező 
igény. Elő ször Vitéz János kezdeménye-
zésére, 1465-ben fordult Mátyás király 
II. Pál pápához, hogy adjon alapító bullát 
a Ma gyarországon létesítendő új egye-
tem szá mára, mivel az országban „nin-
csen sem miféle egyetem”. Így született 
meg Po zsonyban az egyetem (studium 
generale), az Universitas Histropolita-
na. A király, Vitéz és a pozsonyi kápta-
lan házaiban otthonra talált intézmény 
számára kiváló külföldi professzorokat 
nyertek meg, akik az ars-ok, a jog, teo-
lógia, az orvostu domány magisterei és 
doktorai voltak. A szerződtetett tanárok 
közül kiemelkedett Johann Regiomonta-
nus német csillag ász-matematikus, aki 
Pozsonyban írta meg az égitestek moz-
gását bemutató munkáját, azt az alap-
vető művet, amelyet amerikai felfede-
ző útja során, a tengeren, Kolumbusz is 
használt az éjjeli tájékozódásban. Regio-
montanus tételei alapoz ták meg Galilei 
és Kopernikusz világra szóló tanítása-
it heliocentrikus (napközpontú) csillag-
rendszerünkről. A köztük kirobbant po-
litikai ellentétek miatt, Má tyás király 
és Vitéz János nagyszerű egye temi terve 
1471-től hanyatlóban van, majd Mars vi-
hara elsodorja a kezdemé nyezést.

Mátyás király azonban nem volt az 
a kultúrpolitikus, akit elképzelései-
ben könnyen meg lehet állítani. Lodo-
vico Carbo jegyezte fel azt a dialógust, 
amely ben Ernuszt Zsigmond pécsi püs-
pök, 1475 körül, ezeket mondta Mátyás-
ról: „…egy új magyarországi egyetem 
alapítá sáról is gondolkodik”. Úgy látszik 
a meg hiúsult pozsonyi kísérlet után, 
ekkoriban terelődött Mátyás figyelme 
a budavári Domonkos-rendi kolostor 
iskolájára, amelynek teológiai-filozófi-
ai fakultása egyetemi rangra emelke-
dett (universitas, studium generale). Itt 
tanított két európai hírű professzor is: 
a Kolozsvárról elszár mazott firenzei 
egyetemi tanár, Nicolaus de Mirabilius 
és a német Petrus Niger. A király impo-
záns épület emelésén fáradozott, mely-
nek terveit maga is átnézte és észre-
vételezte, halála azonban véget ve tett 
a budai egyetem létének.

Érdeklődése a budai egyetem ter-
vei iránt is arra vall, hogy a reneszánsz 
ural kodó Mátyás, az építőművészet cso-
dálója és mecénása volt. Zsigmond ki-
rály buda vári palotája már készen állott, 

mikor Mátyás király a Várhegyen épít-
kezni kezdett. A „Friss-palota” alapraj-
zi elrende zése megmaradt, de megújult 
annak gó tikus képe, főképpen az épüle-
tek hom lokzata: a reneszánsz itt is a gó-
tikára épült. A régiek mellé új épületek 
emel kedtek, s így alakult ki a budavári 
királyi palotának az a XV. század végi ar-
culata, amely a térség egyik legszebb vi-
lági épü letének mutatja.

Mátyás palotájához kettős vörös már-
vány lépcsősor vezetett, hasonló anyag-
ból készültek a virágfüzéres ajtó- és 
ab lakkeretek, míg a főbejáratot bronz 
domborművek, a kazettás mennyeze-
tet aranyos díszítések, a padlót tarkán 
csillo gó csempe borította. Árkádsor övez-
te a díszudvart, az emeleten oszlopos 
torná cok, bábos korláttal szegélyezett 
lodzsiák díszelegtek. A könyvtártermek 
boltos fel ületeit freskók borították, míg 
a fogadó- és ebédlőtermek falait asztro-
lógiai tárgyú festmények; rajtuk az égi-
testek állását örökítette meg a művész, 
úgy ahogy Má tyás születésekor, neve-
zetes győzelmei al kalmával látszottak. 
A Várhegy déli olda lán függőkert kínált 
pihenést, növényze tét vízvezeték táplál-
ta, éppúgy, mint a palota fürdőszobáit.

Mátyás budai palotája befejezet-
len maradt, de a festői környezetben 
épült visegrádi nyaralóegyüttes befe-
jezést nyert, és azt a kortársak földi 
paradicsom nak nevezték. A helyén lé-
tesített mai mú zeumkertet reneszánsz 
stílusú épületek töltötték be; elől vár-
falakat megtörő ka pubástya, kétoldalt, 
boltíves-lodzsiás emeletes építmények, 
a hegyoldal adott ságait lépcsőrendszer 
és függőkért hasz nosította, az udvar vé-
gében gyönyörű vörösmárvány-díszíté-
sű kápolna. A díszud vart vörös márvány 
kút ékesítette. A történelem viharai, 
a Magyarországra zú dult török támadá-
sok a budai és visegrádi palotát éppúgy 
elseperték, mint Tata, Nyék, Diósgyőr és 
Komárom reneszánsz építkezéseit.

Mátyásnak, illetve korszakának szá-
mos világi és egyházi építészeti emlé-
ke átvészelte a századok pusztításait. 

Közöt tük van a Hunyadi János által épí-
tett vaj dahunyadi vár, melynek egyik 
legszebb, lodzsiás részlete Mátyás korá-
ban készült. Ekkoriban épült fel Zólyom 
vára, nyerte el mai formáját a fogarasi 
vár és újíttatott meg Szklabinya vára.

A reneszánsz behatolt az egyházi 
épít kezésekbe is. Reneszánsz stílusú az 
egé szében gótikus pesti plébániatemp-
lom márványoltára, a menyői temp-
lom kapu ja, hasonló elemek díszítik 
a csíkmenasági templom szárnyasol-
tárát. A gyulafehér vári székesegyház 
Lászói-kápolnájában a két stílus keve-
redik egymással. Ekkor ala kul át erő-
dített templommá a korábbi garam-
szentbenedeki premontrei apát ság. 
Csarnoktemplomok egész sora épül vagy 
épül át Mátyás uralkodása alatt, rész-
ben személyes támogatásával és be-
avatkozásával (soproni bencéstemp-
lom, a pozsonyi káptalani és Szt. Mihály 
temp lom, bánfai Szent Egyed templom 
stb.). Mai napig büszkén mutogatják 
a kolozs váriak a Farkas utcai (volt mi-
norita, most református) templomot, 
amelynek építé sét Mátyás személyesen 
rendelte el 1486-ban, és számára anya-
gi alapokról és János fráter személyében 
építészeti vezetőről is gondoskodott.

A képzőművészetek bemutatását a fal-
festményekkel, szobrokkal és miniatú-
rákkal lehetne folytatni, minthogy az 
ipar művészet (csempe, majolika, ötvös-
ség stb.) még teljesebbé teszi a képet.

A teljesség igénye nélkül írt sorain-
kat hadd zárjuk egy megállapítással. 
Mátyás király élete és műve a bizony-
ság rá: teljes séggel felismerte, hogy a nép 
mindennap jaiban és felvirágzásában mi-
lyen nagysze repe van a kultúrának.

Jegyzetek
ars-ok, artes liberales (a latin ars = tu-
domány, művészet szóból) – tudo mányok, 
művészetek. Középkori felfogás szerint 
a hét szabad művészet (tudo mány) a kö-
vetkező: grammatika, retori ka, logi-
ka, aritmetika, geometria, asztro nómia, 
zeneelmélet 
doktor – egyetemi fokozat
emporium – központ
lodzsia – boltíves vagy oszlopos nyi tott 
csarnok
mechanikus mesterségek – gyakorlati 
tudományok
magister – egyetemi fokozat
poétika – költészettan
retorika – szónoklattan
studia humanitatis – humán tudo mányok
studia virtutis – erények tudo mánya
virtus – erény

(Megjelent: Művelődés, 1990. április–
május, XXXIX. évfolyam, 4–5. szám, 36–
40. old.)

Mátyás budai palotája 
befejezetlen maradt, de 

a festői környezetben 
épült visegrádi 

nyaralóegyüttes 
befejezést nyert, 

és azt a kortársak földi 
paradicsom nak nevezték.
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Emlékdal  
Mátyás király halálára
(1400-as évek vége)1

 1. Néhai való jó Mátyás királ!
Sok országokat te bírál,
Nagy dicséretet akkoron vallál,
Ellenségednek ellene állál.
 
2. Hatalmasságodat megjelentéd,
Bécsnek hogy városát te megvevéd2,
Ékes sereged ott féletéd,
Királi széked benne helheztetéd.
 
3. Németországot mikort kéványád,
Szent koronához választád,
És nagy sok részre hasogatád,
Magyari uraknak tisztül mind elosztád.
 
4. Akkoron te lél oly igen drága,
Téged kéványa cseh Prága.
Meghervadozott szép zeld ága,
Nem kellemetes neki virága.
 
5. Terekektül nyerél ajándokokat,
Ne pusztítanád országokat,
Ne kerengetnéd basájokat,
Ne fenyegetnéd ű császárokat.
 
6. Igyekezel vala sok országokra,
Es nagy hatalmas városokra,
Az vizen álló Velencére,
És benne való belcs olaszokra.
 
7. Magyarországnak fényes csillaga,
És rettenetes bajnaka,
Nyumurultaknak kies hajlaka3,
Nagy ékességnek es te valál oka.
 
8. Nagy ékessége tisztességenknek,
Nagy bátorsága félelmenknek,
Ótalmazója magyar népeknek,
Rettenetes lél az lengyeleknek.
 
9. Királok kezett léll te hatalmas,
És nagy igyeknek diadalmas,
Néped kezett nagy bizodalmas,
Légy Úristennél immár nyugodalmas.

 
Jegyzetek

1 Gerézdi Rabán ezt a verset is az egyházi-
as típusú világi ének csoportjába sorolja. 
A verset a Mátyás halála utáni években 
ismeretlen szerző szerezte, valószínűleg 
egy ferences rendi szerzetes. A vers for-
rása: Gyöngyösi-kódex 4. kritikai kiadá-
sa: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra 
kezdetei, Akadémiai Kiadó, Bp., 1962, 195-
196. A szöveget a kritikai kiadás nyomán 
közöljük.
2 bevetted
3 hajléka
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let (EMKE) 135 esztendeje, 1885. április 
12-én alakult meg Kolozsváron, az Unió 
utcai Redut épületében, s öt évre rá, 1890 
őszén elkezdődött az egyesület bérházá-
nak szinte napra egy évig tartó építése. 
Ennek a rövid időszaknak az áttekinté-
sével próbálkozok. Sajnos az EMKE 1947 
előtti levéltára jelenleg a Román Orszá-
gos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában 
feldolgozás alatt van, így egyelőre nem 
kutatható. Ha eljön az idő, amikor ezek 
az anyagok – amelyekben a 130 eszten-
deje elkezdett építkezés adatait is bíz-
vást remélhetjük megtalálni – nyilvá-
nosak lesznek, további adalékokkal is ki 
lehet egészíteni az alábbiakat.

A megalakulást követő első évek-
ben az egyesületi székhely felhúzását 
egy szálloda építésével összekapcsolva 
akarták finanszírozhatóvá tenni, ám 
ezt, a Bartha Miklós alelnök vezetésé-
vel, a „szálló” fogalma ellen megindított 
ellenkampány következtében az egye-
sület végül levette a napirendről.1

A következő helyszínként a Főtéri ún. 
Antos-féle Kislábasház került szóba. 
A terv szerint a Szentegyház utcát meg-
nyitották volna a Főtér felé, s a benyílás 
két oldalán épülő bérpaloták egyikébe 
az egyesület irodája és egyéb hivatalos 
helyisége kapott volna helyet. Az Egye-
sület Direktóriuma azonban a javasla-
tot nem fogadta el, így évekkel később 
– az EMKE-től 1899. szeptember 30-án 
felvett 86 400 korona kölcsönnel – a ko-
lozsvári római katolikus egyházköz-
ség szerezte meg az épületet2, s a saját 
szomszédos ingatlanjait is bevonva, Al-
pár Ignác tervei alapján megépíttette 
a jelenleg is álló Státus-palotákat3. 

Az egyesület megalakulásának ötö-
dik esztendejében került előtérbe Ba-
ross Gábor kereskedelmi miniszternek 
az az ajánlata, amely szerint az állam 
„igen előnyös bérösszeget hajlandó fi-
zetni”, amennyiben az EMKE egy bér-
házat emel a Magyar Királyi Államva-
sutak kolozsvári üzletvezetőségének 

1891. október 1-ig, amelyet aztán a MÁV-
nak 15 évre bérbe ad. S bár a beruházási 
és működtetési terv – amelyet Sigmond 
Dezső országos képviselő készített – 
nem igazán volt előnyös az egyesület 
számára4, a választmány örömmel élt 
a lehetőséggel, s gróf Bánffy Györgytől 
18 000 forintért meg is vásárolta a Tren-
csin téri, 4300,5 m2-es saroktelket.5

A Trencsin tér abban az időben a nap-
jainkban ismerttől eltérő arcát mutat-
ta, bár a térfalát alkotó jelentős épületei 
közül jó néhány már akkor is állt. A te-
ret kelet felől kijelölő Trencsinvár soron 
a ’80-as évek végén épültek az erdésze-
ti és a pénzügyi igazgatóságok emeletes 
intézményépületei, s ennek az oldalnak 
az északi végében volt a megvásárolt te-
lek. A Magyar utcai oldal is csak rész-
legesen volt beépítve, a jelenlegi három 
épületből csak kettő állt: míg a reformá-
tus teológia épületének alapkövét csak 
1894-ben helyezték el, a Kelemen Lajos 
által Szlábi-háznak nevezett 14. számú 
épületet6 még az 1810-es években emel-
hették, a szomszédos Plihál-házat pedig 
az 1880-as évek végén építtette Plihál Fe-
renc vendéglős. 

A tér rendezésére Pákei Lajos még vá-
rosi főmérnök korában, 1882-ben készí-
tett tervjavaslatot, amely az egész teret, 
a Külső Közép utca és a Külső Magyar 
utca közötti részt – amelyet hosszirány-
ban, a terv megfogalmazásában újon-
nan kialakítandó Mátyás király utca 
és Trencsény utca által határolt volna 
– beépítette volna 24 lakás számára.7

A Kolozsváron uralkodó kedvezőt-
len lakásviszonyok miatt a Magyar Ki-
rályi Államvasutak kolozsvári üzletve-
zetősége 1890-ben még több helyszínre 
szétosztva működött. Az üzletvezető-
ség egyik szeptember eleji jelentésének 
vonatkozó költségkimutatásából ki-
tetszik, hogy az új székházba költözés 
előtt a bérlemény terület nagyobb részét 
(csaknem háromnegyedét) a Plihál-ház 
biztosította, igaz, „közegészségügyi te-
kintetben orvoslást igényelő” módon, de 

Az

Gy. Dávid Gyula

A 130 éves EMKE-palota 
Kolozsváron

Kovácsoltvas rácsbetét a főbejárat kapuzatáról
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béreltek helyiségeket a vele szomszédos 
(özv. br. Bánffy Jánosné, br. Wesselényi 
Józéfa tulajdonában lévő) Bánffy-ház-
ban, a Pénzügyigazgatósági palotában, 
valamint két másik házban, amelyek 
a jelentés szerint Berde Béla és Kiss Já-
nos tulajdonában voltak. Ezek alapján 
állt össze az üzletvezetőséget és két osz-
tálymérnökséget befogadó leendő épület 
tervezési programja, amely 71 helyiség, 
valamint 6 szolgálati lakás (a vasútigaz-
gatóság belső rendelkezései szerint rang-
sorolt egyik lakás I. rendfokozatú, há-
rom lakás IV. rendfokozatú, és még két 
lakás), tehát összesen további 20 szoba 
kialakításának kívánalmát fogalmazta 
meg. Ezt egészítette ki az EMKE további 
4 helyiségre vonatkozó igénye.8

Bár az EMKE-jelentésekben utaltak 
arra, hogy az épület tervét a maga igé-
nyeit messzemenően szem előtt tar-
tó bérlő készíttette9, árnyalja a képet 
a bérleti szerződés 9. §-ának megjegy-
zése, miszerint „a bérlemény tárgyát 
képező épület a bérlő m. kir. államva-
sutak egyetértésével megállapítandó 
tervek alapján építtetik fel”,10 ami arra 
utal, hogy a terveket talán mégsem 
a MÁV-tól kapták, illetve, hogy azok 

mindössze csak koncepciótervek vol-
tak. Mindenesetre az „erdélyrészi ma-
gyar közmüvelődési egyesület és a m. 
kir. államvasutak igazgatósága” között 
1890. szeptember 12-én Kolozsváron 
(majd 15-én Budapesten) megkötött, és 
pár hét múlva, szeptember 25-én a ke-
reskedelmi miniszter által is jóváha-
gyott11 szerződéshez mellékletként öt 
tervlap is tartozott (az épület kialakítá-
sát tekintve ebből négy az egyes szintek 
alaprajzát jelenthette).12

Valószínű ennek tudható be, hogy 
amikor 1890. szeptember közepén az 
EMKE meghirdette az építkezés pályá-
zatát, benne az épület tervezésére is 
ajánlatot kért. „Az EMKE igazgató vá-
lasztmánya az építendő palota terve-
zete és költségvetése iránti javaslat és 
illetőleg az egységárak szerinti aján-
lattételre […] felszólítást intézett Maetz 
Frigyes, Oriold és Endstrasser, Remé-
nyik Károly, Czakó Lajos, Horváth Lajos 
és Horváth Gyula kolozsvári műépíté-
szekhez. Az ajánlatok sürgős beadására 
lettek felkérve a nevezett cégek. Az igaz-
gató választmány a beérkezendő aján-
latokhoz képest fog az építés ügyé-
ben véglegesen határozni” – adta hírül 

az Ellenzék az 1890. szeptember 20-i 
számában.

Az 1890. október 12-én a Kolozsvárt 
tartott választmányi gyűlésen is beje-
lentették az „üzletvezetőségi Emke-palo-
ta ügyében a direktóriumnak tett sikeres 
intézkedés”-ét,13 amely szerint a kereske-
delmi miniszterrel megkötötték a bérleti 
szerződést 15 évre. A gyűlésen bemutat-
ták a terveket, s beszámoltak arról, hogy 
a pályázat és építési szerződés is létre-
jött. Akkor már ismert volt a kivitelező 
személye is. A tájékoztató szerint a kivi-
telezést a legelőnyösebb (átalányösszegű) 
ajánlattevőnek ítélt Oriold és Endstras-
ser cég14 nyerte, amely – a jegyzőkönyv 
tanúsága szerint – az épület emelését 
már meg is kezdte. A korabeli jegyző-
könyvből azt is megtudhatjuk, hogy az 
építkezés szabályszerű felülügyeletére 
az EMKE – ill. a Direktórium javaslatára 
a Választmány - a maga részéről felkérte 
két tagját, Pákei Lajos építészt és Ditrói 
József mérnököt „kik e hazafias megbí-
zatást örömmel elvállalták”.15

A helyi sajtó nagy figyelemmel kí-
sérte az építkezés elindulását: „az 
Emke a külmagyar utczai saroktelken 
egy emeletes palotát építtet. Az építési 

Az EMKE-palota földszintjének 1:200 léptékű alaprajza
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költségekre vonatkozó ajánlatok tegnap-
előtt beadattak, s a felszólított építészek 
közül legelőnyösebb ajánlatot (118 ezer 
forinttal) Oriold és Endstrasser építő czég 
tette. A tervezet szerint az épület külső-
leg is díszes és igen szép stílű egy emele-
tes palota lesz. A palota földszinti részén 
három szoba és egy elő szobát az Emke 
foglal el. Egy szoba lesz a főtitkáré, ket-
tő irodai helyiség és egy előszoba. A töb-
bi részek és az emelet a vasúti üzletve-
zetőség részére fognak felhasználtatni. 
E tekintetben az Emke és a kereskedel-
mi miniszter között az a megállapodás 
jött létre, hogy 15 évig az üzletvezetőség 
részére állandóan bérbe tartja. Az épület 
jövő évi október hó 1-én vétetik haszná-
latba, mely időre az üzletvezetőség a Pi-
hál ház bérletét fel is mondotta.”16

A híradásokból azonban sajnos nem 
minden esetben követhettük teljes hi-
teleséggel az építkezés menetét, vagy 
ha igen, akkor az az építkezés kapko-
dós tempójára utalt. A nyertes kivitele-
ző személyének közgyűlés előtti bejelen-
tését megelőzően, tíz nappal korábban 
ugyanis a sajtó már be is számolt arról, 
hogy a „külmagyarutcza elején építendő 
Emke palotánál a földmunkák serényen 
folynak úgy, hogy pár nap múlva már az 
alapok lerakásához foghatnak. A palota 
nem csak terjedelmével hanem aránya-
inak szépsége és nemes stiljével is impo-
nálni fog a környezetének s pompásan 
egészítendi ki azt a képet melyet a pénz-
ügyi és erdészeti paloták alkotnak”17. 
A bejelentés követő harmadik napon – 
a kedvező enyhe időjárásnak köszönhe-
tően – már az alapozási munkákon is 
túl voltak,18 november elején pedig már 

„a földszinti falazat emelésével foglal-
koznak a nagyszámban ott levő munká-
sok. Valószinü, hogy a palota első emele-
tével is készen lesznek az idén, mert az 
építés vezetöje amennyire az idő enged-
ni fogja, még a tél elején is dolgoztatni 
szándékszik.”19

Az EMKE novemberi igazgatóválaszt-
mányi gyűlésén Bartha Miklós alelnök 
indítványozására a részvevők újabb is-
mertetést kaptak az üzletvezetőségi 
bérház ügyében. Sándor József főtitkár 
a direktóriumi jegyzőkönyvek felolva-
sása után ezúttal is bemutatta a ter-
veket és a kivitelező költségvetését, és 
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 
a munkálatok gyors előrehaladása kö-
vetkeztében, az építés felügyeletét vég-
ző Pákei Lajos és Ditrói József ellenjegy-
zése után, a kivitelezőnek ki is utalták 
a szerződésben megállapított 17 000 fo-
rintot, azonban ennek felét – szintén 
a szerződés értelmében – a kivitelező 
javára szolgáló kamatozással, az épít-
kezés befejezéséig óvadékul visszatar-
tották. Ugyanezen az ülésen merült fel 
telek egy részének a város számára jár-
daként történő átadása ügye is. A díj-
talan átadás fejében az egyesület kér-
te a várost, hogy a járdát mihamarabb 
gránit kockakővel burkolja.20 

Az építkezés előrehaladását az idő-
járás ellenkező irányba is befolyásolta. 
November 21-én Kolozsváron leesett az 
első hó, ezért az Oriold és Endstrasser 
kivitelező cég úgy döntött, hogy tavaszig 
felfüggeszti a munkálatokat. Az erről 
szóló híradás kitűnő alkalom volt arra, 
hogy az elkészült munkákat számba le-
hessen venni: „A Emke üzletvezetőségi 

bérház építése a ma leesett hóval az épí-
tő czég részéről tavaszig abba hagyatott 
s az egészen elkészült színteren a föld-
szint tavaszig kitünően ki fog szárad-
ni. A földszintnek menyezeti travers-va-
sai is már lerakattak és az összes falak 
deszkával befedettek. Az első és második 
emelet tavasszal most már igen gyorsan 
elkészülend s bő idő marad szeptember 
15-ig, az üzletvezetőség beköltözése nap-
jáig, az egész épület kiszáradására és az 
összes mellékmunkálatok befejezésére. 
A tél folyamán Pákéi Lajos és Ditrói Jó-
zsef alapitó választmányi tagok, mint 
az egyesület fölkért mérnök szakértői s 
felügyelő megbízottai kellő gonddal és 
részletességgel megállapodhatnak az 
építő czéggel s az Emke ig. választmá-
nyával a legapróbb detailok iránt is.”21

S ha az építkezés szünetelt is a téli 
hónapok alatt, az épület környezeté-
vel kapcsolatosan folyt a szervezkedés. 
A városi hatóság, a tervezett fásítások 
reményével a Trencsin tér gondozását 
átadta a Haller Rezső elnöklete alatt te-
vékenykedő Kolozsvári Szépítő-Egylet-
nek, de körvonalazódott a belváros – s 
ezzel az épülő palota – ivóvízzel történő 
ellátásának terve is azáltal, hogy a főbb 
utcákat rá akarták kötni a Külmonos-
tor utcai vízvezeték-hálózatra.22 A köz-
világításra azonban még várni kellett 
ebben az időben: az egyre elterjedtebb 
villamos világítással ellentétben Ko-
lozsváron még légszeszvilágítás volt, 
bár egyre rosszabb minőségben.23

Amint a híradásból is kiderül, a fa-
lak emelkedésével aktuálissá vált a le-
endő bérleti díjak részletekbe menő 
tisztázása. Langer Bódog kolozsvári üz-
letvezető és főfelügyelő 1891 februári je-
lentéséből kitetszik az is, hogy a dolog 
sürgős, ugyanis a még érvényben lévő 
bérleteket április 1-ig fel kell mondani. 
Langer javaslatát négy alaprajz egészíti 
ki, amelyek segítségével fontos részle-
teket is megtudhatunk az épülő bérház 
tervezett funkcionális elrendezéséről. 
A tervrajzmásolatokon szereplő 1891 feb-
ruári hitelesítés jelzi azt is, hogy nem 
ezek voltak a bérleti szerződés mellék-
letei, a részletezettségük pedig kivitele-
zésben játszó szerepüket zárja ki.

„Az épületben 4 hivatalnoki és 3 szol-
gai lakás fog rendelkezésünkre állani. 
A szolgai lakások egyikét, mely a pince 
alaprajzában »a« betűkkel van jelőlve, 
a portásnak, illetőleg házmesternek in-
gyen javasoljuk átadni, amely kedvez-
ményért az illető a szokásos házmeste-
ri teendőket ellátni tartozik.

A másik két lakás az alaprajzon »b« 
és »c« betűkkel jelőlve 2 szolgának ter-
mészetbeni lakásul lenne átadandó. 
Ezen két lakás értéke (80+120) 200 frt.

Az EMKE-palota az 1910-es években. Kép: Zempléni Múzeum, Szerencs. ltsz. 0152414
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A földszinten lévő és »a« betük-
kel jelőlt 2 szoba 1 cabinet és konyhá-
ból álló lakás (a hozzátartozó kamara 
a pincze sorban lesz elhelyezve) az V. 
rangfokozathoz tartozó hivatalnok ré-
szére megállapított lakásnak felel meg 
évi bére tehát 300 frttal volna megálla-
pítandó.

A földszinten lévő »b« jelőlt helyisé-
gek az Emke hivatalos helyiségeiül fog-
nak szolgálni.

Az első emeleten levő »a« betűkkel 
jelőlt lakás az üzletvezetőnek termé-
szetbeni lakásul lenne átadandó. Ezen 
lakás értéke 800 frt.

A második emeleten levő »a« és »b« 
betűkkel jelőlt lakások a III. rangfoko-
zatba tartozó hivatalnok részére meg-
állapított lakásnak felel ugyan meg, de 
tekintve azon körülményt, hol Kolozs-
vártt – hol vízvezeték nincs, hol a tü-
zelő anyagnak a pinczéből a második 
emeletre való felhordás feltételének ki-
kötése mellett cselédet kapni igen ne-
héz, a lakásnak évi bérét 420 és 380 frt-
tal javasoljuk megállapítani.

Miután azonban a szóban forgó és 
az államvasutak által bérelt épület ösz-
szes helyiségeinek, továbbá a hivatalos 
helyiségek tisztántartása, fűtése és vi-
lágításának, végre az üzletvezetőség 
leltárának gondozásával egyik hiva-
talnokunkat kellene megbíznunk, tisz-
telettel javasoljuk, hogy ezen hivatal-
noknak a fentebb felsorolt és hivatalos 
teendőin kívül végzendő teljesítményé-
ért a földszinten lévő 300 ft értékü la-
kás 200 ftért engedtessék át.

A fentebb említetteket is tekintet-
be véve, javaslatunk elfogadása esetén 

tehát az épületben levő lakások házbére 
2000 ftot tenne ki.

A 23535/90 sz. a. felterjesztett és 
88761/90 sz. a. kelt rendelet szerint ke-
reskedelemügyi m. kir. Minister úr ő 
Nagyméltósága által jóváhagyott bérleti 
szerződés szerint a m. kir. államvasutak 
az Emke épületeért 8690 ft házbért fog-
nak fizetni, ezen öszegből a magán la-
kások házbére czimén elöirányzott 2000 
ftot levonva, a hivatalos helyiségek ház-
bére fejében 6670 ft. lesz fizetendő

Minthogy pedig az államvasutak 
a jelenleg hivatalos helyiségekért

a Plihál házban 5000 frt
a Bánffy házban  900 frt
a pénzügy 
ig. épületben   240 frt
a két oszt. 
mérn. irodáért  550 frt
vagyis összesen  6690 frtot 
fizetnek, elöbb említett javaslatunk 

elfogadása esetén sem fog az államva-
sutakra ujabb teher háramlani. […]”24

A felterjesztést mégsem fogadta osz-
tatlan siker a budapesti központban.25 
Elsősorban az üzletvezető a saját maga 
számára előirányzott lakás méretét 
kifogásolták, mondván, hogy nem fe-
lel meg a szabályzatnak, de a második 
emeleti lakás bérének a leszállítására 
tett javaslatot sem tartották elfogad-
hatónak. A vita ezzel nem is zárult le, 
Langer üzletvezető márciusban további 
indokokkal próbálta alátámasztani ér-
velését, szobánként tárgyalva a bérlen-
dő terület leírását, megvilágítva azokat 
a részleteket is, amelyek az alaprajzok-
ból nem derültek ki. Az újabb levélhez 
újabb rajzsorozat is kapcsolódott, ám 

ezek nem maradtak fenn. A második 
emeleti bérlemény kapcsolatos érve-
léséből viszont újabb tájékoztatást ka-
punk a korabeli kolozsvári bérlakásvi-
szonyokról:

„A Kolozsvárt levő 3-4 kétemeletes 
bérházak II-dik emeleten levő lakások 
bérlői majdnem minden évnegyedben 
változnak, minek okát a vízvezeték hi-
ányában, továbbá a tüzelő anyagnak 
a pinczéből a II-dik emeletre való fel-
hordása miatt folyton ismétlődő cse-
lédváltozások kellemetlenségeiben kell 
keresni.”26

1891 májusára láthatólag kialakult 
az épület végső területfelosztása. A Bu-
dapestre küldött jelentés az egyes szin-
tekre lebontva mutatta az épület funk-
cionális felosztását az EMKE, a MÁV 
irodahelyiségek, illetve magánlakásai 
között27. Eszerint: 

– a földszinten: magánlakás 88,34 
m2, EMKE hivatala 91,57 m2, hivata-
los használatra 817,12 m2; összesen 
997,03 m2,

– első emeleten: magánlakás 310,09 
m2, hivatalos használatra 688,31 m2; 
összesen 998,40 m2,

– második emeleten: magánlakás 
278,44 m2, hivatalos használatra 773,64 
m2; összesen 1052,08 m2,

– pinceszinten összesen 792,90 m2.
A fentiek alapján a négyszintes EMKE 

palota nettó alapterülete 3748,84 m2.
A főtitkári hivatal számára a föld-

szinten fenntarott nem egészen száz 
négyzetméteren „egy szoba az irodáé, 
másik a pénztáré, harmadik a főtit-
káré, mint a hivatal alapszabálya sze-
rinti főnökéé. E harmadik szoba elfoga-
dóhely és a kisebb bizottságok gyűlési 
helye is, úgy mint kezdettől fogva, az 
egyesület megalakulása óta van. Válto-
zás az eddigiektől csak azon anomáliá-
tól való eltérésben lesz, hogy a pénztár 
és könyvvezetés külön szobát kap, ami 
addig nem volt és az egyesület nagy 
Wertheim szekrénye a városházáról 
helyére szállíttatik.”28

Közben természetesen az építkezés 
is haladt előre. Az egyesület évfordulós 
igazgató választányi ülésén, április 12-
én, arról számoltak be, hogy az „EMKE 
üzletvezetőségi bérház fedél alá kerül-
vén, az épület külső díszítésére be ké-
rettek mindazon törvényhatóságok czi-
merei, melyek területén az EMKE-nek 
fiók választmánya alakult.”29 

Külön intermezzó volt az épület rá-
kapcsolása a városi vízvezetékhálózat-
ra. A városi vízvezeték kibővítésével 
párhuzamosan a csatornahálózat bőví-
tését is tervezte a város, s a víz beveze-
tését igénylő telektulajdonost kötelez-
ték arra, hogy a csatornahálózatra is 

Az EMKE-palota főbejárati – Bocskai/Avram Iancu téri – homlokzata
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csatlakozzon rá. Mivel a kormány által 
kiküldött szakértő véleményére váró 
tanács döntése – miszerint a kiépítést 
1892 tavaszán kezdik meg, csak az épü-
let átadását követően, a bérleti jogvi-
szony megkezdése után –, októberben 
volt várható, az EMKE a költségek egy 
részét át kívánta hárítani a bérlőjé-
re. Hogy képet alkothassunk a munka 
mennyiségéről – s egyúttal az épületek 
akkor szokványos felszereltségéről –, 
érdemes kiemelni Langer üzletvezető 
jelentéséből azt a passzust, amelyben 
kéri „úgy hivatalnokai, mint a magán-
lakásokat bérlő családtagjainak egész-
sége és kényelme czéljából, az épületbe 
emeletenként 3, összesen tehát 9 csap-
nak megfelelő hálózat” fektetésének 
engedélyezését, illetve azt, hogy ennek 
költségei ügyében a tárgyalást az EM-
KE-vel megkezdhessék.30 A MÁV Igaz-
gatósága azonban elzárkózott az újabb 
költségektől, s emlékeztetett a bérleti 
szerződés 6. §-ára, miszerint „az EMKE 
kötelezi magát […], hogy a városi víz-
vezetéknek a Trencsin térig kiterjesz-
tése esetén a vízvezeték az épület min-
den emeletére s különösen a lakásokba 
azonnal bevezettessék. E berendezé-
sek összes költségei egyedül a bérbeadó 
háztulajdonost terhelik.”

Az ősz kezdetével az átadás-átvé-
tel előbb helyszíni szemlével kezdő-
dött, majd tárgyalásokkal folytatódott. 
Az EMKE részéről Merza Lajos főpénz-
táros volt a megbízott, aki már a szep-
tember 12-i igazgató választmányi gyű-
lésen beszámolt arról, hogy „az épület 

az Oriold és Endstrasser czégtől átvé-
tetett s a czég föladatának becsülettel 
felelt meg. Az egyesületet az építés fel-
ügyeletében és ellenőrzésében mindvé-
gig Pákey Lajos és Ditrói József mérnök 
alapitó tagok képviselték”. A beszámoló 
kitér arra is, hogy: „Az Emke-palota be-
fejezése alkalmából Ditrói József alapitó 
tag az egyesület által számára az építés 
felügyeletéért felajánlott 500 frt tiszte-
letdijat az egyesületnek visszaajánlot-
ta. Az igazgató-választmány tegnapi 
ülése jegyzőkönyvi köszönettel fogadta 
e nemes szivű hazafias áldozatot s ki-
mondta, hogy ez örökös tagsági összeg 
Ditrói József nevére a korábbi alapítvá-
nyához csatoltan tőkésittessék.”31

Az önzetlen felajánlást Ditróinak 
külön is megköszönte az EMKE veze-
tősége: 

„Tekintetes mérnök ur! Igazgató vá-
lasztmányunk f. hó 12-én tartott ülése 
hazafias örömmel és köszönettel vette 
tudomásul az egyesület üzletvezető-
ségi bérháza befejezéséről szóló jelen-
tés kapcsán azt az ügybuzgó és odaadó 
fáradozást, melyet mint az egyesü-
let fölkért egyik felügyelő és ellenőrző 

szakértő az építés megkezdésétől an-
nak befejezéséig egyesületünk érdeké-
ben kifejteni méltóztatott. Minthogy 
eddig igen tisztelt mérnök ur az anyagi 
jutalmazást egyesületünk részéről már 
előre kizárta, ennek következtében vá-
lasztmányunk határozatiig kimondta, 
hogy köszönetének jegyzőkönyvi meg-
örökítése mellett az e czimen megsza-
vazott 500 frt tiszteletdijat becses ne-
vére alapítványul írja, illetve korábbi 
alapítványához csatoltan e czimen fog-
ja szabályaink értelmében elkölthetet-
len s csak kamatjaiban felhasználható 
örök alapítványul tőkésíteni és kezelni. 
E hivatalos értesítésünk kapcsolatában 
fogadja igen tisztelt mérnök ur őszin-
te tiszteletünk és nagyrabecsülésünk 
ismételt kifejezését, melyért vagyunk 
Kolozsvártt, 1891. szeptember hó 15-én 
hazafias szolgája: gróf Bethlen Gábor, 
elnök, Sándor József, főtitkár.”32

A MÁV kolozsvári üzletvezetősége 
október 4-én írt felterjesztése egy ki-
csit árnyalta az átadás körül kiala-
kult helyzetet. A budapesti igazgató-
ságnak33 küldött jelentésből kiderül, 
hogy az üzletvezetőség tételes listát 
állított össze az EMKE-nek a hiányok-
ról és a pótmunkákról, megindokol-
va azok kiküszöbölési igényének jo-
gosságát, megjelölve az egyes tételek 
költségeit. Az indoklásban sérelmez-
te, hogy „azon részletes terv elkészíté-
sére, melynek alapján a költségvetés 
felállítatott, s melynek alapján a költ-
ségszámítás felállíttatott, s melynek 
alapján az építési szerződés megköt-
tetett, az üzletvezetőség a legcseké-
lyebb befolyást sem gyakorolta. A mo-
sókonyha helye a terven jelölve nem 
volt, s így nem is kérhettük, hogy an-
nak használhatósága céljából szüksé-
ges szivattyú felállítását […] Az építte-
tő cég által bemutatott eredeti terv, sőt 
még a f. évi szeptember hó 21-én kelt 
átiratunkhoz mellékelt kiviteli terv is 
olyan hiányos, hogy azokon az ajtót az 
ablaktól, vagy egyszerű faláttörésektől 
helyenként megkülönböztetni nem le-
het, s így nem tudhattuk jön-e a lép-
csőházba ajtó vagy sem […].” A hiányok 
között megemlítette a telket keleti és 
déli oldalról lezáró téglafal kerítést, 
egy lépcsőházi ajtót, amit a kivitele-
ző nem épített be, valamint a Meidin-
ger kályhákról hiányzó védőlemezt. 
Ez utóbbi kimaradását a kivitelező-
re hárította. Írt a mellékhelyiségek-
ről is. Tagadta, hogy megállapodásuk 
szerint az EMKE hivatalos helyiségei-
hez vécé járna, ugyanis az EMKE nem 
jelezte annak szükségességét. Az át-
adáskor felmerült az igény, de a MÁV 
csak néhány pótmunka költségének 

A MÁV kolozsvári 
üzletvezetősége tételes 

listát állított össze 
az EMKE-nek a hiányokról 

és a pótmunkákról.

A Magyar/21 decembrie 1989 utcai középrizalit feliratos timpanonja az építés évével



14 • www.muvelodes.net

átvállalása fejében lett volna hajlan-
dó átadni a kért helyiségeket, ezek vi-
szont nem valósultak meg. Felmerült, 
hogy esetleg más helyiségeket ven-
ne az EMKE át, de ebben nem tudtak 
megállapodni. Ezzel együtt kiderült, 
hogy a vécék sem használhatók (nin-
csenek a vízvezetékre kötve), amely 
ügyben a felelősség megint a kivitele-
zőre hárult. 

A kérdések egy részéről az üzletve-
zetőség részvételével 1891. szeptember 
30-án tartott EMKE direktórium gyű-
lésen egyeztek meg. A megállapodás 
szerint:

– az EMKE bekerítteti az udvart,
– a kapus lakását és a kaput csengő-

vel összeköti,
– a napos utcai és udvari homlokza-

tok ablakait (összesen 100 db-ot) füg-
gönnyel látja el,

– az árnyékszékek ablakait befesti,
– a Meidinger kályhákat felszereli 

védőlemezzel,
– a szivattyús kutat teljesen felsze-

relteti,
– a parketta burkolatokat letisztít-

tatja, a puhafa padozatokat tisztára sú-
roltatja,

– az árnyékszékeket használható-
vá teszi,

– a szemétlerakás ügyében in-
tézkedik.

A lista viszont az üzletvezetőség által 
támasztott igényeknek csak egy részét 
fedi. A maradék költségeire, mintegy 
1300 forintra – néhány pinceszint he-
lyiség padozata, ajtók, üvegezett kapuk, 

redőnyök a Trencsin téri homlokzat ab-
lakaira – az üzletvezetőség megkapta 
Budapestről a jóváhagyást. 

Pár hónappal később, a 1891. novem-
ber 12-ei, kolozsvári választmányi gyű-
lés jegyzőkönyve már arról számolt be, 
hogy az egyesület átköltözése a kész 
épületbe, „az iroda számára fenntar-
tott 3 szobába, okt. 10-11-én történt 
meg. Átvittük a városházáról, ahol ed-
dig szívességből 7 év óta állott, a nagy 
 Wertheim-szekrényt is. Az egyesület 
pénztári szobája vasfalakkal a betö-
réstől védőleg készíttetett. Irománya-
ink s egyéb dolgaink egy részét, ahogy 
lehetett, a pinczében és padláson elhe-
lyeztük. Az átvitt nagy vasszekrény-
be helyeztettek el a főbb irományok is. 
Új helyiségeinkbe többnemű bútor lé-
vén szükséges, azokat részben már be-
szereztük. Hét évi kölcsönbútorok hasz-
nálata, s a legfontosabb bútor-kellékek 
nélkülözése után az egyesület szüksé-
geinek megfelelőleg ez az első ilynemű 
beszerzés, s ez is megtakarított összege-
ink, t. i. az 1891. évi 700 frtnyi kezelési 
költség-maradvány s a rendelkezési alap 
1891 évi kamatjövedelme maradványára 
lőn folyósítva. Kellékeinkhez Incze Elek, 
egyesületünk könyvkötője díjtalanul egy 
igen díszes vendégkönyvet készített és 
ajándékozott.”34

Az egykori Trencsin tér és a Kül-
ső Magyar utca saroktelkén a MÁV üz-
letvezetősége kívánságait is figyelem-
be véve húzták tehát fel az csaknem 
négyezer négyzetméter összterüle-
tű kétemeletes épületet. Az L alakú 

épület főhomlokzatával a térre nézett. 
A 2+3+3+3+2 traktusos homlokzat két 
oldalsó és egy középrizalittal tagolt. 
Az alagsori rácsbetétes és a földszin-
ti félkörívzáródású ablaknyílások kö-
rül a homlokzatképzés vakolatkvá-
deres. Az övpárkány fölött az első 
emeletre félköríves, a második emeletre 
pedig téglány ablakok kerültek díszíté-
sekkel hangsúlyozott vakolatkeretezés-
sel, kiemelve az emeleti szintek natúr, 
s a homlokzat színével harmonizáló 
(feltehetőleg a jelenlegi sötétvöröstől el-
térő világos okkersárga) téglaburkola-
tából. A rizalitokban az emeleteket az 
övpárkányra helyezett és magas posz-
tamensekre szerkesztett, kétszintes, 
szintén téglaburkolatú falpillérek kö-
tik össze, a középtengelyben, a három-
szögű timpanon alatt, megkettőzött ki-
alakításban. A hatalmas kétszárnyú, 
és kovácsoltvas betétrácsokkal díszí-
tett üvegezett fakapu felett az emeletre 
íves konzolokon nyugvó esztergált fa(!)
babás erkély és ikernyílászárók kerül-
tek. Az első és második emeletek közötti 
falmezőt, az erkély felett koronás címer 
(feltehetőleg az EMKE korabeli koronás 
címere) díszítette, míg az ablakok felett 
végig az egész homlokzaton az EMKE-fi-
ókokkal rendelkező vármegyék és váro-
sok címerei sorakoztak35. A timpanon 
palmettás növénydíszei között allegori-
kus figurákat láthatunk: két ülő fiúalak 
egy oroszlánfejre támaszkodó hatalmas 
könyvet tart, benne az alapítás 1885-ös 
évszámával. A timpanon háromszöge 
felett horganylemezből domborított vo-
lutákkal díszített hatalmas zászlótartó 
biztosította a szimmetrikus homlokzat 
tengelyének további kihangsúlyozását.

A Magyar utcai keleti homlokzat 
2+8+3+8+2 traktusos kialakítása tökéle-
tesen megegyezik a főhomlokzatéval, 
annyi eltéréssel, hogy a jóval hosszabb 
homlokzat tengelyében timpanonjának 
könyvdísze az építés 1891-es évszámát 
hordozza, illetve, hogy a bejárat felett 
elmaradt az emeleti erkély.

A címeres faragványok az épület fő-
homlokzatán díszlő E.M.K.E. felirat-
tal36, zászlórúddal együtt mára már 

Az épületszobrász-munkát 
annak idején az EMKE-

tag Klősz József és 
munkatársa  

Bertha Mihály, valamint 
Kristóf István szobrászok 

készítették.

Homlokzatrészlet. Képek: Gy. Dávid Gyula
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eltűntek. A rizalitok emeleti mellvéd-
mezője üres, míg a többi címer helyén 
sima négyzetes vakolatdíszek sorakoz-
nak.37 Az épületszobrász-munkát an-
nak idején az EMKE-tag Klősz József és 
munkatársa Bertha Mihály, valamint 
Kristóf István szobrászok készítették. 
Az 1891. szeptember 12-i EMKE igazga-
tóválasztmányi gyűlésen az építkezés 
befejezésének bejelentése mellett meg-
köszönte „az egyesület a palotát ékítő 
czimerek készítőinek azt a kijelentését, 
hogy a számukra külön megszavazott 
elismerési tisztelet dijat az egyesület-
nek ajánlják, és döntés születik arról, 
hogy Kristóf István és Bertha Mihály 
a visszaajánlott 100-100 frttal alapítók-
ká iratnak, Klősz József korábbi 50 frt 
adománya pedig 100 fr-tos alapitvány-
nyá egészittetik ki.”38 

Az építkezés renoméját mutat-
ja, hogy 1899-ben az egész teret EMKE 
térré keresztelték. Igaz, ez csak 1914-ig 
tartott, amikor a tér a Bocskai tér ne-
vet kapta.

A főtitkári hivatal 1900-ban, az 
EMKE kérésére, a MÁV egyik osztály-
mérnöksége terhére további 4 helyiség-
gel egészült ki39 – ennek részleteit ún. 
Póthatározmányba foglalták –, s ettől 
kezdve a tér felöli földszint egész bejá-
rattól jobbra eső része az EMKE keze-
lésébe került, míg a többi továbbra is 
a MÁV bérleményét képezte. A számítá-
sok azonban így sem váltak be. Az évről 
évre kívánt (s feltehetően a gyors kivi-
telből adódó hibák igényelte) javítások 
és átalakítások tovább csökkentették az 
illetékekkel amúgy is terhelt bérleti jö-
vedelmet.

Az 1902. év végén a MÁV kolozsvári 
üzletvezetősége arról értesítette a köz-
pontot, hogy az EMKE, az adó alá kerülő 
palota évi adóösszegével kívánja az évi 
bérösszeget emelni. A dolog kimenete-
léről azonban nem tudunk meg többet. 
Az üzletvezetőség többszöri érdeklődé-
sére válaszul, Gr. Béldy Ákos elnök és 
Sándor József alelnök december 12-én 
kelt levele csak arról tájékoztatta a MÁV 
Igazgatótanácsát, hogy „érdemleges vá-
laszunkat a közelebbi választmányi ülé-
sek egyikéből” fogják megküldeni.40

Az építés után, feltehetőleg kivitele-
zési hiba miatt jelentkező hibák egyiké-
ről Jármay kolozsvári üzletvezető 1906. 
július 16-án kelt jelentéséből kapunk 
tájékoztatást. Még 1904-ben jelezték az 
EMKE-nek, hogy második emelet felet-
ti zárófödémében, „az épület északi és 
nyugati utcai tractusának többi födém-
részei is főként a falfekvési helyein elő-
haladott korhadtságot tapasztaltunk, 
mely rohamosan szokott terjedni, azon-
kivül a csapos mennyezet gerendázaton 

sok helyen fülledés jelei vannak és a fe-
nyő szu is részben nagyon megörölte 
[a szerkezetet]”. Két év után az EMKE 
házfelügyelőség csak két szobának 
a födémét váltotta ki, amivel a problé-
ma természetesen nem lett megoldva, 
ezért sürgetik a házfelügyelőséget, hogy 
a nyári időszakot kihasználva a 2 éve 
húzódó munkát végeztessék el.41

A jelzett probléma orvoslása valóban 
sürgős volt, hiszen az 1890-ben megkö-
tött bérleti szerződés 1906. szeptember 
30-án lejárt, így az a veszély is fenn-
állt, hogy a bérlet megszűnése után azt 
a MÁV nem újítja meg. Ebben az eset-
ben az épületet csak jelentős átépíté-
sek után lehetett volna más célra bérbe 
adni. A helyzet kilátástalanságáról így 
írt Sándor József: „…a lejárat előtt tény-
leg ez az eset állott be, mert bár az ere-
deti bérletszerződés kilátásba helyezte, 
hogy a bérlet további 15 évre megújítha-
tó: azonban a Máv. egyfelől maga is épí-
teni akart, másfelől nem volt hajlandó 
az új bérletnél megadni azt a 25.800 K 
összeget, melyet az egyesület a kolozs-
vári adózási viszonyokból s a 15 évre 
visszamenő javíttatási költségek kimu-
tatásából, de a 120 lakrészből álló in-
gatlan után is, a saját 1700 K évi bérén 
felül, mint feltétlen szükségest feltün-
tetett, ha immár nem 5%, hanem csak 
4,5% tiszta jövedelmet a kulturális cél 
javára biztosítani akar. Adómentessé-
gért pedig, ismételten rámutatva, hogy 
az épület jövedelme iskolák fenntartá-
sára fordíttatik, hiába folyamodtunk. 
Ilyképen nem maradt más hátra, mit 
a sarok »Emke-palotá«-t, amiként az 
általán neveztetett s melyről a Tren-
csén-tér is az Emke-tér nevezetet kapta, 
a kényszer hatása alatt oly árban, mint 
amilyen a közbeeső hozzáépítésekkel az 
Emkének került, sok kérés és utánajá-
rás után a Máv-nak eladni. Ez 300.000 
K-án 906. okt. 1-re, Kossuth Ferenc ke-
resk. minisztersége alatt végbe is ment, 
s az Emke is a saját épületéből az újjon-
nani célszerűbb építtetés reményével 
és szándékával 5 évi bérbe kiköltözött. 
A telek értékének legalább is megkét-
szereződése s az építésnek legkevesebb 
50%-al megdrágulása ellenében a Máv 
becslői részéről az avulás ellenértéke 
vettetett fel.”42

A bérleti szerződés lejárta után tehát 
az EMKE arra kényszerült, hogy 1906-
ban a vasútnak eladja az épületet. Így 
vált lehetségessé, hogy már az impéri-
umváltáskor az épület a román állam 
kezébe kerüljön, s benne ma is az álla-
mi vasutak, a CFR tartományi igazgató-
sága működik.

A történetet talán még két adalékkal 
színesíthetjük. 1894-ben nyitották meg 

egy frissen felépült budapesti emele-
ti bérház földszintjén – a Nemzeti, ak-
kor még Népszínház szomszédságában 
– az EMKE-kávéházat. A bérlő szintén 
az EMKE tagja és támogatója volt. Was-
sermann Jónás komoly pénzt fizetett 
a névhasználat jogáért még csak nem 
is kizárólagosan, hiszen EMKE nevű 
kávéház működött Nagyváradon és 
Marosvásárhelyen is.43 A kávéházban 
igen széles újságkínálat állt a látoga-
tók rendelkezésre, a polcokon ott so-
rakoznak a Pallas Nagylexikon kötetei 
és emellett gazdag kölcsönkönyvtár is 
működik. 

Apja 1901-es halálát követően fia, 
Wassermann Mór vette át a kávéház 
vezetését, aki az első világháborút kö-
vetően komoly beruházásokba fogott: 
cukrászdát hozott létre, bárt rendezett 
be. 1945-ben a kávéház teljesen kiégett, 
ősszel azonban újra megnyitotta ka-
puit. 1956-ban az épületet ismét rom-
má lőtték, s felújítását követően, öt-
éves szünet után, 1961-ben nyitott meg 
újra az EMKE Blaha Lujza téri egykori 
kávéházra már csak alig emlékeztető 
kávézó, hogy aztán 1989 után egy ideig 
sörbár, majd bankfiók üzemeljen ben-
ne. 1994-ben az EMKE fémjelezte egy-
kori pesti bérlemény épületével átelle-
nes oldalon felépült egy modern épület, 
az EMKE-irodaház. S bár a wasserma-
ni támogatás száz év elteltével köve-
tők nélkül maradt, a frissen újra ala-
kult Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesületnek felajánlották, hogy a név 
használatáért ellenszolgáltatásként 
az EMKE által rendezendő erdélyi kép-
zőművészeti tárlatok helyszínéül térí-
tésmentesen rendelkezésre bocsátják 
a nagy előcsarnokot. Erre azonban már 
nem került sor.

A másik pedig a kolozsvári történet 
folytatása. Azt követően, hogy az EMKE 
kénytelen volt megválni a róla elneve-
zett téren álló saját ingatlanától, nem 
sikerült újabb saját épületet emelni, s 
így 1907 októberétől az EMKE főtitkári 
hivatala a Református Egyházkerület 
Magyar utca 1. szám alatti sarokház-
ba, annak utcai szobáiba költözött át. 
Ott is maradt az egyesület megszünte-
téséig.44 

Az erdélyi magyar művelődési mun-
kát egybefogó képviseleti szervként az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület 1991. április 20-án alakult újra 
Brassóban, s azóta is már lassan har-
minc év telt el. Jelenleg – 1996-tól – 
a Lázár utcai Szabédi Emlékházban 
működik, s gondozza egyre szűkebb 
helykeretek között az egyre növekvő 
mennyiségű Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Hagyatékot. 
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emlék-lapok

ármennyire is gyarapodott szélté-
ben-hosszában Kolozsvár területe, azért 
olykor valamiképpen csak összefutok az 
utcán egy-két ismerőssel. Így történt ez 
a közelmúltban, midőn egyszer csak 
Tóth-Guttman Emesével, Guttman Mi-
hály (1926, Petrozsény – 2013, Kolozsvár) 
leányával találkoztunk. Beszélgetésünk 
folyamán kifejezte azt a kérését, hogy 
elevenítsem fel az emlékeimet édesapjá-
ról. A kérés hatására lelki szemeim előtt 
megjelent Misi bácsi nagy bajuszos, ki-
csit cammogó járású alakja, hiszen 
a Kolozsvári Zeneiskola igazgatójaként 
is ismertem, valamint tanárom is volt 
a karvezetői szakon. Misi bácsi egyen-
gette a középiskolai zenei fejlődésemet, 
majd a tanártársam lett a zeneiskolá-
ban, és a kolozsvári Filharmóniában is 
– és már alig merem említeni a nyugdí-
jas éveinket…

Tehát elindítom magamban az em-
lékezés stációját. Előbb – bocsánat, de 
– idegen tollakkal ékeskedem, vagy-
is egy másoktól hallott történet kö-
vetkezik. Anno dacumál a Zeneiskola 
bentlakásában egy diák tiltott dolgot 
művelt: dugiban cigarettázott. Egy-
szer csak előbukkant az igazgató, Misi 

bácsi. A diák ijedtében gyorsan zsebre 
dugta az égő cigarettát, de Misi bácsi 
már nyújtotta is a kezét parolára, köz-
ben kérdezősködött: „Mondjad, fiam, 
eleget gyakorolsz a hangszereden, a ta-
národ meg van veled elégedve?”, „Írtál 
a szüleidnek levelet?”. Hasonló kérdé-
sek hangzottak el, miközben Misi bá-
csi továbbra is markolta a diák kezét. 
Majd következett az utolsó, lényegbe 
vágó kérdés: „Mondjad, nagyon ége-
ti a cigaretta a zsebedben a lábadat?!” 
Majd Misi bácsi feleletet nem várva 
szó nélkül távozott, az esetnek pedig 
nem lett várható utókövetkezménye, 
büntetése.

Midőn zongoratanár lettem a zeneis-
kolában, osztályomban sok tehetséges 
és szorgalmas diákom várta a közön-
ség előtti zenekari hangversenyalkal-
mat. Ez a lehetőség 1968-ban adódott 
először, Misi bácsi karmesteri elkép-
zeléseinek köszönhetően. Egy külön-
leges, ritkán hallott mű, Vivaldi–Bach 
négy zongorára (csembalóra) és zene-
karra írt versenyművét a tanítványaim 
szólaltatták meg. A hangverseny előtti 
próbákra karmesterünk a zeneiskola 
dísztermébe négy zongorát, illetve pia-
nínót varázsolt – ami a hangszerek mé-
retét és súlyát tekintve nem kis dolog. 
De a diákház pódiumára hogyan sike-
rült neki a négy hangszert összegyűjte-
ni, azt csak ő tudná megmondani. Pe-
dig az említett mű elhangzott, fénykép 
is készült róla.

Több előadott versenymű közül ki-
emelném az 1980-ban megtartott kon-
certet, amin előzetes kiválasztás alap-
ján tanítványom George Gershwin: Kék 
rapszódiáját játszotta. A hangverseny 
érdekessége az volt, hogy mivel csak 
Bukarestben volt zenekari kottaanyag, 
onnan kérte kölcsön Guttman bácsi, 
és minden diákkal azonnal leíratta az 
ő játszandó szólamát. Milyen szeren-
cse, mert Bukarest hirtelen visszakérte 
a kottákat, így a mi koncertünk elma-
radt volna. Misi bácsi leleményességét 
és előrelátását dicséri, hogy a leírt kot-
tákkal, szólamanyaggal megtarthattuk 
idejében a hangversenyt.

Misi bácsi egyengette 
a középiskolai zenei 
fejlődésemet, majd 
a tanártársam lett 

a zeneiskolában, 
és a kolozsvári 

Filharmóniában is…

B
Emlékeim Guttman Mihályról

Buzás Pál

Guttman Mihály 1965. Nagy Imre rajza
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A későbbi években a kolozsvári fil-
harmónia zenekarát többször is Gutt-
man Mihály vezényelte. Egyik alka-
lommal oly sikerrel, hogy a műsor záró 
számát meg kellett ismételni. S ekkor 
jött a meglepetés: Misi bácsi beintette 
a zeneművet, lelépett a pódiumról, és 
hagyta muzsikálni a zenekart össze-
fogó vezénylés nélkül. Az ekként hát-
rahagyott, de jól betanított mű mégis 
egységesen szólt, beleértve a színezést, 
a formarészek lekerekítéseit, a tempó- 
és hangulatváltozásokat, a zenei mon-
danivaló kidomborítását.

Misi bácsi nyugdíjas éveiben egy 
újabb gyümölcsöző ötlettel állt elő. 
Szombatonként saját családi házába 
hívta az általa ismert jó hangú és kó-
russzerető zenészeket. A kiskórusnyi, 
de négy szólamnak megfelelő „csa-
pat” körülülte a nagy kerekasztalt, 
Misi bácsi kiosztotta az éneklendő 
kórusok szólamait, megadta a han-
got és beintett minket. Nem is kellett 
vezényelnie, mi boldogan énekeltük 

a változatos, különböző korok és szer-
zők kórusait. Minden ilyen szombati 
alkalom után felemelő érzéssel távoz-
tunk, alig várva a következő heti ösz-
szejövetelt.

Egyébként is otthonában többször 
meglátogattam Misi bácsit. Kedves 
kötelességemnek éreztem, hogy vala-
hányszor megszerkesztettem és kiad-
tam egy kottát a romániai magyar ze-
neszerzők zongorára írt alkotásaiból, 
abból tiszteletpéldányt juttassak Misi 
bácsinak. Ilyenkor megnézte, átlapozta 
a kottát, elbeszélgettünk annak tartal-
máról, a benne foglalt zeneszerzőkről 

és a művek megszólaltatásának prob-
lémáiról.

Záró emlékem Tordaszentlászlóhoz, 
mégpedig az évente megrendezett Szent 
László-napi kórustalálkozóhoz fűződik. 
Ez a találkozó valóságos népünnepély 
volt – és reméljük, az marad a jövő-
ben is. A meghívott és benevezett erdé-
lyi, külföldi kórusok utcai felvonuláson 
mutatták be népviseletüket. Misi bácsi 
pedig remekelt Tordaszentlászló dísz-
polgáraként, szervezőként és karveze-
tőként is. Mindenütt megjelent, ahol 
szükség volt rá: a templomban, a Szent 
László-szobornál, a Művelődési Házban, 
alkalmilag közreműködött a találkozó 
műsorközlésében, és közben buzdította, 
előkészítette kórusát a fellépésre. Egy 
szóval nélkülözhetetlen volt, mélyen 
vallásos volt Misi bácsi.

A fentiekben egybegyűjtött emléke-
immel búcsúzom szeretett Misi bácsi-
tól, kegyelettel, aki ott nyugszik a Há-
zsongárdi temetőben, hites felesége 
mellett.

Nem is kellett  
vezényelnie, mi boldogan 

énekeltük a változatos, 
különböző korok 

és szerzők kórusait.

Tóth-Guttman Emese és édesapja, Guttman Mihály
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Az utcai kiállításon az eredeti papír plakátok vízhatlan műanyagra átültetett másolatai láthatók

Buzás Pál

Rendhagyó plakátkiállítás
Guttman lakóházat két utca, a Kund ve-
zér (ma Sidismund Toduţă) és a Gavril 
Muzicescu határolja. A Kis-Szamos bal 
oldalán terül el, a szellő halszagot ter-
jeszt, és ez a halászok egyik kedvelt helye.

A család arra gondolt, hogy a külföldet 
is megjárt Guttman Mihály iskolaigaz-
gató, zenetanár, kórus, kamarazene-ta-
nár és karmester hagyatékában álló, 
gondosan bepakolt plakátokat kiállítja 
a Gavril Muzicescu utcai kerítésre, hadd 
lássák az arra járók. A körülbelül 20 mé-
ter hosszan kiállított plakátból olyan sok 
van, hogy csupán néhányat tudok meg-
említeni közülük. Ezek között első he-
lyen hivatkozok az 1926-os petrozsényi, 
valamint a kolozsvári kórus és zenekari 
hangversenyeire.

A következő a kolozsvári Zeneművé-
szeti Elemi és Középiskola szimfonikus 
hangversenye, ahol Vaszilij Szergejevics 
Kalinnyikov: Ralma nyitány, Johann 
Nepomuk Hummel: Zongoraverseny és 
Wolf gang Amadeus Mozart: Fuvolaver-
seny című szerzeménye hangzott el, 
a zeneműveknek Amirás Gábor és Po-
duţiu Alexandru volt a megszólaltatója.

A kolozsvári Népművészeti Iskolában, 
a diákház kistermében, 1958. június 
27–28-án előadták Wolfgang Amadeus 

Mozart: Bastien és Bastienne egyfelvo-
násos operáját, valamint Mihael Sor-
bul: A szökevény (Dezertorul) című há-
romfelvonásos tragikus vígjátékát.

A diákház nagytermében pedig em-
lékhangversenyt tartottak 1961. április 
13-án Szergej Szergejevics Prokofjev szü-
letésének a 70. évfordulója alkalmából. 
A hangversenyen a Nyári nap, a Gyer-
mekdalok és a Téli tábor című műveket 
játszották el az úttörő kórus, a zene-
kar, a leánykar és az iskola hangszeres 
előadói.

Szintén a diákház nagytermében 
hangzott el 1967. március 18–19-én a ko-
lozsvári Sigismund Toduţă Zenelíceum 
szimfonikus hangversenye, valamint 
Joseph Haydn: D-dúr op. 31 Szimfóniája, 
Wolfgang Amadeus Mozart: F-dúr három 
zongorára írt versenyműve és Süssmayr: 
Névnap című kantátája. Előadók: Nagy 
Ildikó, Anca Ştefana és Bejinariu Mircea, 
mindnyájan Buzás Pál növendékei.

A kolozsvári rádióstúdióban, 1970. júni-
us 27-én, Bartók Bélának a Cantata profa-
na című emlékműsorában Barabás-Kás-
ler Magda (ének), Mugur Bogdan (ének), 
Buzás Pál (zongora), Ruha István (hegedű), 
Weiss Ferdinánd (zongorakísérő) és a ze-
nelíceum kórusa működött közre.

A zenelíceum 1970. december 16-án 
megünnepelte a Kolozsvári Transilva-
nia Állami Filharmónia dísztermében 
Ludwig van Beethoven születésének 
200. évfordulóját. A líceum zenekara 
megszólaltatta a zeneszerző Esz-dúr 
op. 73 című szerzeményét Bindea Dori-
na VIII. osztályos tanuló előadásában, 
valamint a c-moll op. 37 zongoraverse-
nyét Selmeczi György XII. osztályos diák 
előadásában.

Az utolsó példám ugyancsak a kolozs-
vári filharmónia és a zenelíceum rende-
zésében, 1982. április 23-án megtartott 
koncert, amelyen Wolfgang Amadeus 
Mozart: Kürtversenymű (op. 2), Felix Men-
delssohn-Bartholdy: é-moll Hegedűver-
seny op. 61 és S. Prokofjev: Desz dúr op. 10 
Zongoraverseny című művei hangoztak el 
Mircea Pop XII. osztályos, Mia Viman XII. 
osztályos, valamint Vermesy András XI. 
osztályos tanuló előadásában.

A
A család arra gondolt, 

hogy a Guttman Mihály 
hagyatékában álló 

plakátokat kiállítja a Gavril 
Muzicescu utcai kerítésre, 
hadd lássák az arra járók.
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2008 júliusában tértünk haza felesé-
gemmel, Mártával együtt Kolozsvárra 
huszonegyévnyi nagyszebeni tartózko-
dásunk után. Három gyermekünk már 
Kolozsváron fogadott minket. Csenge 
tíz, Emese hat, Csongor egy éve hagyta 
el Nagyszebent, mindhármójukat a Bá-
thory István Elméleti Líceum csalogatta 
Kolozsvárra. Aztán a nagyobbik gyerme-
künket a finn–német szak, a középsőt 
az építészet, a kicsit pedig a filmművé-
szet, fotóművészet, média szak, majd 
végül a közgazdasági képzés kötötte 

Kolozsvárhoz. 2008-ban újra együtt le-
hettünk mind az öten. A szülők, illetve 
nagyszülők közül már csak édesapám 
élt a Szamos-parti sarokház földszintjén 
található háromszobás, összkomfortos 
lakásában, ahol minden négyzetcenti-
métert belakott a rendszeresen össze-
gyűjtött kotta és könyvtár, a két zongora 
és a megannyi, általunk otthon hagyott 
személyes holmi – a négy gyermek kö-
zül én vagyok a legkisebb, aki anno 1961-
ben az újonnan épített ház hatodik la-
kójaként 1980-ban elkerültem otthonról.

Guttmann Szabolcs

Egy szabadtéri plakátkiállítás 
hátteréről

A Gavril Muzicescu utcai plakátkiállítás (részlet)
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Édesapám kedvesen felajánlotta, 
hogy költözzünk vissza ötödmagammal 
a szülői házba. Az átmeneti megoldást 
egy közeli albérlet tette rendhagyóvá. 
A Sigismund Toduță utca 13. szám man-
zárdja volt néhány évig az újabb csalá-
di fészkünk. A rangos, két világháború 
között épült sarokvilla négy lakrészre 
szakadt a szocializmus idején. Az alag-
sor, földszint és a manzárd újra priva-
tizált lett a nyolcvanas, illetve a kilenc-
venes években. Az első emeleti lakrészt 
a hatvanas évektől maga a mester, Si-
gismund Toduță zeneszerző használta, 
majd a zeneszerző halála után a nevét 
viselő egyesület kezdte el a lakrészt bé-
relni a várostól. Azt is mondhatnánk, 
hogy íme, egy szerencsés találkozás, 
egy értékes, „neoromânesc” stílusú 
épületen belül egy kiemelkedő, kortárs 
román zeneszerző emlékenteriőrje, bú-
torai, zongorája, alkotásai és megannyi 
kottái. A valóság mindig összetettebb. 
Ezt tapasztalhattuk meg akkor, amikor 
magunkra vállaltuk a főlépcsőház fel-
újítását. A négy lakásra szakított ház-
ban ugyanis a manzárd tulajdonosa 
volt a hangadó, aki mind megtűrt kis-
iparos-üveges, a főlépcsőházat lezárta 
a saját használatára, a cselédlépcsőház 
pedig maradt az idős zeneszerző első-
emeleti lakrészének a megközelítésére. 
Így fogadhatta annak idején a kollegáit 
és tanítványait a mester. A főlépcsőház 
csak az alapítvány működése óta lett 
újra használható a kilencvenes évek-
től. Külalakja pedig megőrizte a folya-
matos átalakítások minden búját-baját. 
Félő, hogy néhány év távlatában, mint 
helyi kuriózum, felértékelődhetett vol-
na ez az állapot, mint a szocializmust 
átélt kapitalista villák meséjének egyik 
reprezentatív példája. Hát ennyit beve-
zetőként.

2015 júliusában a Romániai Építé-
szek Rendje erdélyi fiókszervezetének 
vezetőjeként megrendeztük immár 
hatodik alkalommal a kéthetes Erdé-
lyi Nyári Egyetemet azoknak az érdek-
lődő fiataloknak, akik többet szeret-
tek volna tudni és tenni a megörökölt 
épített környezetünkért. A 2015-ös 

ténykedéseinket az Emlékezés és Kom-
munikálás helyszínei övezték. Ennek 
egyik állomása volt a fent említett 
lépcsőház, ahova a visszavarázsolt 
eredeti diszitőfestés kialakításával 
párhuzamosan egy emlékkiállítás is 
készült Sigismund Toduță zeneszerző-
ről. A 2016-os a Nyári Egyetem keretén 
belül a Hely Emlékezete címszó alatt el-
látogattunk a Sigismund Toduță utca 
17. szám saroképületének kerítéséhez. 
Így kezdődött az 1951–1960-as Gutt-
man Mihály karmester–zenetanár ál-
tal megrendezett hangversenyek válo-
gatott koncertplakátjainak kiállítása 
– az első tízméteres kerítésszakasz 

a Szamos-parti Gavril Muzicescu utca 
felől, nővérem, Tóth-Guttman Emese 
zongoratanár válogatásában –, majd 
2017-ben folytatódott az 1961–1970-es 
plakátokkal, 2018-ban pedig az 1971–
1989-es műsorokkal. Összesen negy-
ven folyóméteren közel negyven év ki-
emelkedő zenei eseményeivel.

Három éve újra a szülői háznak let-
tem lakója, feleségemmel együtt. Azóta 
közelebbről is felügyelhetjük ezt az ide-
iglenes, kerítésen bemutatott kiállítást. 
Sokan meg-megállnak, és olvasgatják 
a rajta szereplő, azóta sok esetben vi-
lághírű művészek első szerepléseinek 
momentumait.

Plakát 1958-ból, Guttman Mihály gyűjteményéből

Sokan meg-megállnak, 
és olvasgatják 

a rajta szereplő, 
azóta sok esetben 

világhírű művészek 
első szerepléseinek 

momentumait.
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Madéfalvi Veszedelem után Bukovinába 
került székely-magyar népcsoport éle-
tével és megőrzött népköltészeti és nép-
művészeti hagyományaival szinte egye-
dülállóan gazdag kincset ajándékozott 
a magyar kultúrának és néprajztudo-
mánynak. Néhány, számomra is legtöb-
bet jelentő vonását mutatom be most.

Ez a népcsoport a Madéfalvi Veszede-
lemmel született meg. 1764 januárjában 
Madéfalvára gyűltek össze azok a csí-
ki és háromszéki székelyek, akik ha-
tárőri kiváltságaik elvesztése és az ide-
gen parancsnokság alá rendelése ellen 
békésen tiltakozva tárgyalni akartak 
az újólag szervezett határőrség vezető-
ivel. Az egész magyar történelemben, 
de talán Európában is csak egyszer tör-
tént akkor meg, hogy egy fegyvertelen, 
a sérelmeiről békésen tárgyalni kívánó 
összegyűlt alvó népet a királyi hatalom 
(akkor Mária Terézia, kegyes király-
nőnek nevezett uralkodó) katonáival, 
minden kellő figyelmeztetés nélkül 

körülvett, majd kíméletlenül öldökölni 
kezdett, az asszonyokra és a gyerme-
kekre sem voltak tekintettel. Ilyet ha-
lálos ellenségeivel szemben is ritkán 
tettek meg Európában, és az is nagy 
bűnnek számított mindig az egész vi-
lágon. Az 1764. vízkeresztre virradó éj-
szaka túlélői hazájukból a téli hóban 
menekültek át a hegyeken, és a Mold-
vában szétszórtan lakó csángó ma-
gyaroknál találtak menedéket. Hadik 
András kijárta a lázadóknak bélyegzett 
menekülteknek a királynő kegyelmét, 
és engedélyt kapott arra, hogy katoná-
ival felkerestesse a Moldvában szétszó-
ródott menekülteket, és letelepítse őket 
Bukovinába, a szinte lakatlanná vált 
tartományba 1777 és 1783 között. Itt sem 
volt igen békés életük a jobbágyokká lett 
egykor szabad székelyeknek, küszköd-
niük kellett a kegyetlen földesurukkal. 
Most nem akarom itt részletesen be-
mutatni a bukovinai székelyek történe-
tét, többen is foglalkoztak ezzel, és írtak 
már erről, csak röviden szólnék arról, 
hogy e nagy kincset megőrző népcso-
portnak milyen keserű sorsa volt. 

Az életet minden magyarországi 
népcsoportnál jobban tisztelő, a leg-
több gyermeket vállaló bukovinai 
székelyek csodálatra méltó számsze-
rű gyarapodásával a jobbágyfelszaba-
dítás után hamarosan elaprózódtak 
a szétöröklött birtokok, így a föld so-
kaknak nem tudott már megélhetést 
biztosítani. Egy részük kertészkedés-
sel a környező városok, Radóc, Szucsá-
va, Csernovic piacára vitt igen keresett 
és nagyra becsült zöldség és káposzta 
termelésével keresték meg kenyerüket, 
sokan pedig a nyári időben „moldováz-
tak”, vagyis hat-hét hónapos mező-
gazdasági idénymunkát vállaltak elég 
nagy távolságra eső moldvai nagybir-
tokokon. Ismét mások, elsősorban a lo-
vakkal rendelkező gazdák fafuvarozást 
vállaltak, ugyancsak távoli, erdős vi-
dékeken, télen. Az első világháborúban 

Andrásfalvy Bertalan 

A bukovinai székelyek 
sorsáról és műveltségéről

A

Csobányolás a Tolna megyei Kétyen 1970 karácsonyán

A Bukovinába 
került székely-

magyar népcsoport 
egyedülállóan gazdag 
kincset ajándékozott 
a magyar kultúrának 

és néprajztudománynak. 
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az itt folyó harcokban sokan meghal-
tak közülük. A hazájától messze, ide-
gen népek közé került összes bukovi-
nai székelyt a magyar kormány már 
a 19. század végén haza akarta telepí-
teni, de ez csak részben sikerült. Végül 
erre csak 1941-ben került sor, amikor 
a Délvidék visszakerült az országhoz. 
Délvidékre, a Trianon után oda betele-
pített, de ekkor onnan visszatelepülő 
szerbek megüresedett házaiba. Innen 
1944-ben, az előrenyomuló orosz és 
szerb katonaság elől a székelyek újra 
menekülni kényszerültek. A Dél-Bács-
kába, Újfutakra telepítetteket az el-
lenség utolérte, és 42 férfit kiszakítva 
családjaikból a velük előzőleg megása-
tott sírnál kivégzett. A kis holmijukkal 
megrakott kocsikon menekülő bukovi-
nai székelyeket Németország felé irá-
nyították, de azok nem akartak elsza-
kadni újra hazájuktól, és nem voltak 
hajlandók átlépni a nyugati országha-
tárt a német katonák halálos fenyege-
tése ellenére sem. Végül a bukovinai 
székelyeket a magyar kormány 1945-
ben Tolna és Baranya megyébe hozta, 
többnyire a 18. század elején idetele-
pített, majd részben a Volksbundhoz 
csatlakozott „svábok” házába helyez-
ték el őket. Az itt élők nem túl barátsá-
gosan fogadták a székelyeket. Elterjedt 
az a tévhit, hogy a székelyek letelepí-
tése érdekében telepítették ki innen 
a német lakosság egy részét, ami ter-
mészetesen nem volt igaz. (A szovjet 
katonai megszállás alatt álló Magyar-
ország és a többi kelet-közép-európai 
ország németajkú lakosságát a szov-
jet hatóságok 1945 januárjában depor-
tálták, és irányították szovjetunióbe-
li kényszermunkatáborokba Sztálin 

0060. számú parancsára – szerk. megj.) 
Az itt élő magyar, és német származá-
sú tanítók és a községi vezetők szinte 
ellenségként kezelték a székelyeket, 
nemegyszer megalázták és bántal-
mazták gyermekeiket az iskolában is. 
Dologkerülő, elmaradott, buta csán-
góknak nevezték őket. Az áttelepíté-
sük, majd a menekülésük miatt a fi-
atalok is kevésbé voltak iskolázottak, 
mint az „őslakók”, ezért eleinte keve-
sen tudtak közülük középiskoláig el-
jutni. Röviden: kevés magyar népcso-
portnak volt keservesebb a története, 
és ők mégis kitartottak magyarságuk 
mellett. Sőt, több tekintetben az egész 
magyarságnak példát mutattak a jövő-
be vetett hit és a gyermekvállalás te-
kintetében. A Bukovinában a 18. század 
végén letelepített magyarok száma ha-
zatelepítésükig több mint tízszeresére 
nőtt, míg a legtöbb magyar népcsoport 
lélekszáma e másfél évszázad alatt 
alig változott, vagy egyenesen megfo-
gyott az egykézés, a születéskorlátozás 
miatt. A bukovinaiak szaporodásához 
nem számoltuk hozzá a 19. század vé-
gén és e századfordulóban, állami se-
gítséggel az Alduna mellékére (Székely-
keve, Hertelendyfalva, Sándorfalva), 
valamint a Dévára és környékére tele-
pítetteket, és Észak- és Dél-Amerikába 
kivándoroltak számát.

A legnagyobb kincs az egész magyar 
műveltség számára az a népköltésze-
ti és népművészeti hagyomány, amit 
a bukovinai székelyek a 20. század vé-
géig megőriztek. Már Kodály Zoltán is 
felfigyelt a bukovinai népdalkincs gaz-
dagságára. Egyik legismertebb műve, 
a Székely fonó elsősorban bukovinai 
székely dallamokra épült, amelyeket 

a helyszínen, az első világháború ide-
jén jegyzett fel. Számunkra, a magyar 
népköltészet, népszokások kutatóira 
azonban még nagyobb jelentőségű az 
a tény, hogy a bukovinaiak között még 
az áttelepülésük után is egy ideig meg-
figyelhető volt a népköltészet eredeti 
szerepe, funkciója az egyes emberek és 
közösségeik számára. A művészet szá-
mukra nem a zene, a vers, a tánc, a hi-
vatásos zenészek, a színészek meghall-
gatása, előadásai jelentették, hanem 
azt maguk alkották, „adták elő”, hasz-
nálták érzelmeik kifejezésére, bánata-
ik feldolgozására, örömük és szeretetük 
közlésére. Az élő népművészetnek ez 
a szerepe így már csak náluk és egyes 
gyimesi és moldvai csángó falvakban 
volt megfigyelhető. Mit is jelent ez rö-
viden? Választ ezekre a kérdésekre: ki, 
mikor, mit és miért énekelt. Például, 
ha nem is mindenkinek, de sokaknak, 
elsősorban az idősek között, megvolt 
a maga keservese, amelyben gyönyörű 
szavakkal és dallammal elpanaszol-
ta sorsát a világnak, ezzel vigasztal-
ta magát, és adta tudtára sorsát azok-
nak, akiket szeretett. A keservesekben 
– mai szóhasználatban a balladákban 
– panaszolta el sérelmét, és egyben el-

mondhatta lelkiismeret-furdalását is, 
ha valakit megbántott, vagy valakinek 
elrontotta az életét. Ezek a balladák 
emellett megfogalmazták a nép erköl-
csét, etikáját is. Nem pontokba, törvé-
nyekbe sorozva, hanem a szép, a köl-
tészet erejével. Például a közismertebb 
balladák közül a Kádár Katáról az, aki-
nek szerelmi házasságát a szülei aka-
dályozták meg, a Molnár Annáról szó-
lót, aki megbotlott, elhagyta a férjét, 
de visszatalált, és megbocsájtást ka-
pott férjétől a gyermekük érdekében. 
A Három árvát az énekelte el, aki maga 
is árva volt. Nagy énekkincs volt a sze-
relem, a csalódás, a vágy kifejezésére, 
a gyermekek altatására, a gyermek-
játékokra, a különféle munkák végzé-
se közben énekelt dalokra, a különféle 
táncokra is. A népszokásoknak is nagy 

A legnagyobb 
kincs a magyar 

műveltség számára 
az a népköltészeti és 

népművészeti hagyomány, 
amit a bukovinai székelyek 

a 20. század végéig 
megőriztek.

Bácskai lakodalom 1942-ben
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szerepe volt az emberi kapcsolatok 
létrahozására és a szeretet kifejezésé-
re. Egyedülállóan gazdag formája volt 
a karácsonyi betlehem-járásnak, amit 
a székelyek csobányozásnak nevez-
tek. Szereplői: a gazda, a király, a ki-
rály-szolga, az angyal és a pásztorok, 
a csobányok, akik ijesztő bőrálarccal 
és bundás viseletben jártak, és külö-
nös hanghordozással beszéltek. Luca 
napján kezdték el, járták a falut, és 
ahol megesteledtek, ott a földre szórt 
szalmán aludtak. Minderre felfigyelt 
a néprajztudomány és sokat megörö-
kítettek ebből lejegyzéssel, hangfelvé-
tellel, fényképpel, mozgóképpel. 

Különösen gazdag volt a mesekin-
csük. Az első nagyobb mesegyűjte-
ményt közöttük az 1950-es években 
egy budapesti néprajzos tanársegéd, 
Dégh Linda készítette el, Kakasdi mesék 
címmel kiadott kötetével. A kakasdi 

mesemondók felkutatásában neki se-
gített a kakasdi kántorként megismert 
Sebestyén Ádám. Dégh Linda befejezte 
az itteni gyűjtést, de Sebestyén Ádám 
még több mesét, mondát és mesét is 
talált. Nekilátott maga is a mesegyűj-
tésnek. Pár év alatt négy kötetre való 
mesét gyűjtött egymaga, és adott ki 
néprajzkutatók segítségével. Ezután 
több könyve és cikke jelent meg a nép-
szokásokról, a bukovinai székelyek tör-
ténetéről is. Több, Sebestyén Ádámhoz 
hasonló, magasabb iskolát nem végzett 
bukovinai ember tartotta fontosnak, 
hogy a maguk népcsoportjának törté-
netét és hagyományait leírja. Egyetlen 
más népcsoport sem dicsekedhet eny-
nyi, önmagát elszántan művelő „pa-
rasztíróval”, költővel, népművésszel, 
helytörténésszel. Ennek előzménye 
lehetett, hogy az volt náluk a szokás, 
hogy halott-virrasztásokon nemcsak 

imádkoztak és a bibliából olvastak fel 
az elhunyt halálos ágya mellett, ha-
nem kéziratos feljegyzésekből az úgy-
nevezett halottas könyvekből, a ma-
gyar és a világtörténelem nevezetesebb 
eseményeiről is. Több halottas köny-
vet kézírással is lemásoltak és sokan 
használták azokat ilyenkor, de keveset 
őriztek meg napjainkra a hazai imád-
ságos és történelemkönyvek megszer-
zése után.

 A hányatott bukovinai székely-
ség műveltsége egyedülállónak is 
nevezhető, élő néphagyományával, 
nemcsak a magyar, hanem az egész, 
európai művelődéstörténet és nép-
költészet-kutatás számára is pótol-
hatatlan anyagot őrzött meg. Ennek 
a hagyománynak még szerepe lehet 
jövőnk építésében is, hiszen a művé-
szet igazi értékére, funkciójára mutat 
rá, amelynek felidézésével elidegení-
tett, elmagányosodásban szenvedő 
emberekből álló társadalmunkat újra 
a szeretetkapcsolatok művészettel való 
megjavítására kaphatunk indítást és 
kedvet. Ezért lesz fontos a népművé-
szet, a szépteremtés tanítása az isko-
lákban, a gyermekjátékok, a tánchá-
zak, a tánccsoportok és az énekkarok 
segítségével. Ilyen önkéntes, népmű-
vészettel és költészettel foglalkozó cso-
port – hála Istennek – több is működik 
ma is a Bukovinából származók kö-
zött, ezek támogatására nagy szüksé-
günk van.

Ezekkel a sorokkal köszöntöm a 80 
éves, régi barátomat, Halász Pétert, aki 
szintén részt vett a Keletre szakadt ma-
gyar népcsoportok hagyománykincsé-
nek megmentésében. Isten áldja Őt és 
munkáját!

(Megjelent: Honismeret. A Honis-
mereti Szövetség folyóirata, 2019. októ-
ber, XLVII. évf. különszám, 114–116. old. 
A Művelődés szerkesztősége ezzel az 
írással köszönti a 81 éves Halász Pétert, 
és gratulál neki a minap átvett Székely-
föld-díjhoz.)

Családi kép. Radóc/Rădăuți, 1938. Képek: A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének honlapja

A művészet számukra 
nem a zene, a vers, 
a tánc, a hivatásos 

zenészek, a színészek 
meghallgatása, előadásai 

jelentették, hanem 
azt maguk alkották, 

„adták elő”.
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hétköznapi hőseink

Incze László múzeumpedagógus (1928–2007)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hét-
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az ér-
deklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, 
és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jel-
lemvonásukról tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelő-
dés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti ada-
lékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát 
teszi közzé.

orús időkben is áldásos munkát vég-
ző, minden igaz ügyért szolgálatkész 
transsylvano-hungarus.” (Hajós József)

„Olyan kovásza volt közösségének, 
hogy egész városnyi tekenőre való 
tudást tudott bekeleszteni.” (Hasz-
mann Pál)

Kézdivásárhelyhez sok kiemelkedő 
személyiség köthető. Közülük a mi hét-
köznapi hősünk Incze László (1928, Ba-
rót – 2007, Kézdivásárhely) muzeológus, 
múzeumpedagógus, akit azért válasz-
tottunk, mert óriási szerepe volt a város 
kulturális életében, hiszen ő alapította 
a később róla elnevezett Céhtörténeti 
múzeumot, ugyanakkor kiváló pedagó-
gus volt és nagytudású, alázatos és sze-
rény ember, aki szinte fél évszázadon 
át magánéletét, életmódját a közösségi 
feladatokhoz igazította.

A legfontosabb ok tehát, amiért Incze 
Lászlót választottuk bemutatásra, az, 
hogy hatalmas munkájával teljesítet-
te a közösség múzeumépitő vágyát, és 
ezzel végérvényesen beírta nevét a vá-
ros történetébe, hiszen egész élete so-
rán kötelességének érezte a régiek ál-
tal ránkhagyott örökség továbbvitelét. 
Múzeumőr volt a szó legnemesebb ér-
telmében.

Pozsony Ferenc néprajkutató így írt 
róla a nekrológban: „Incze László év-
tizedeken át az önismeret, az erdélyi 

magyar nemzettudat, a ’48-as polgá-
ri forradalom szabadságeszményeinek 
hűséges őreként, nagy áldozattal és be-
csülettel munkálkodott. Amikor a tota-
litárius hatalom asszimilációs politiká-
ja már-már a groteszk határát súrolta, 
Incze László intézménye továbbra is 
megőrizte eredeti arcélét és szerepét. 
Az erdélyi és az anyaországi magyar lá-
togatók számára sajátos autonóm szi-
getként, lelki és szellemi feltöltődés 
szentélyeként működött.”

Kézdivásárhely

Kézdivásárhelyt, amelyet gyakran em-
legetnek céhes városnak vagy az udvar-
terek városának egykoron Háromszék 
egyik legfontosabb települése volt. Or-
bán Balázs írta városunkról, hogy „...a 
Székelyföldnek népességre nézve is 
második városa, Moldovával folyatott 
élénk kereskedés, kifejlett kézműipara 
által bizonnyal a Székelyföld, sőt Brassó 
kivételével az egész erdélyi résznek leg-
gazdagabb városa.”

Neve arra utal, hogy már a közép-
korban vásáros hely volt. A szó elő-
tagja (kézdi) arra emlékeztet, hogy 
az itteni székelyek Szászkézd vidéké-
ről valók.

A város, az egykori Kézdiszék köz-
pontja, a Torja patak mentén létesült. 

B

Incze László  
múzeum pedagógus

Dimény Áron, Jánosi Zsolt, Lukács Zsombor, 
Szennyes Krisztián

„
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A település első okleveles említése 1407-
ből származik, 1427-ben pedig Torjavá-
sára néven me zővárosként (oppidum-
ként) jelenik meg a forrásokban. Amint 
azt a város, 16. század elejéig használt, 
Torjavására elnevezése is sugallja, lét-
rejöttében a vásár funkció döntő jelen-
tőségű volt. A piac területét a szomszé-
dos Torja falu területéből szakították ki. 
Viszonylag későn, a 16. század második 
felétől kezdődően jöttek létre az első cé-
hek a városban: 1572-ben alakult meg 
a tímároké, utóbb, 1638-ban a csizmadi-
ák, 1649-ben pedig a szűcsök és a faze-
kasok céhe, a többi pedig csak jóval ké-
sőbb, a 19. században létesült. Előnyős 
földrajzi fekvésének köszönhetően a vá-
ros lakosai ugyanakkor fuvarozással és 
kereskedelemmel is foglalkoztak. Kézdi-
vásárhely – Marosvásárhely és Székely-
udvarhely mellett – Székelyföld legje-
lentősebb kézműves- és ipari központjai 
közé nőtte ki magát a 16. és a 19. század 
között.

A város általános érdeklődésre szá-
mot tartó különlegessége az udvarte-
res elrendezés. 

Az első telepesek sűrűn egymás mel-
lett fekvő telkeket vásároltak, amelyek 
mindegyike a hajdani piactér közepétől 
indult ki. A területek főtérre néző részé-
re rakták ki a vásárok idején portékáju-
kat. Épületeikkel így csak hátrafelé tud-
tak terjeszkedni a keskeny telkek két 
oldalán, úgy, hogy középen egy udvar, 
„járó utca” is maradjon. Így alakultak ki 
a jellegzetes udvarterek. Ma 73 ilyen si-
kátorszerű udvartere van a városnak.

1834-ben nagy tűzvész pusztította el 
a város háromnegyedét: 558 lakóházból 
421 semmisült meg, a központ egyko-
ri boronafalú házai a tűz martalékává 
váltak.

Az 1848–1849-es szabadságharc ide-
jén, a Főtér névadója, Gábor Áron tüzér 
őrnagy vezetése alatt Kézdivásárhe-
lyen nagyon jelentős hadianyaggyár-
tás folyt. Az ágyúk nagy részét Turóczi 
Mózes helyi rézműves mester műhe-
lyében öntötték, a mai Gábor Áron tér 9. 
szám alatt. Románia és az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia között 1886-ban kitört 
vámháborút követően a város fejlődé-
se jelentősen lelassult. Akárcsak a töb-
bi székelyföldi kisváros, Kézdivásárhely 
is a dualizmus korában, főképp az első 
világháborút megelőző három évtized-
ben, nyerte el városias jellegét. Ebben az 
időszakban épültek legfontosabb köz-
épületei és a Főtérre néző, eklektikus 
homlokzatú emeletes házai. A kommu-
nista korszakban tervezett nagyszabá-
sú városrendezési tervek megvalósítá-
sát a város szerencsésen elkerülte, így 
máig sikerült megőriznie történeti köz-
pontjának épített örökségét.

Incze László

„Mert valamiképpen a hazának ártani 
nem szabad, azonképpen annak nem 
használni, mikor lehetne, nagy vétek.” 
(Bod Péter)

Incze László tanár, helytörténész, 
muzeológus és olyan közéleti személyi-
ség volt, akinek véleményét meghall-
gatták, akinek szava és tekintélye volt 
Kézdivásárhelyen. 1928. december 14-én 
született Baróton polgári családban. Ba-
rót Erdővidék központja, itt végezte az 
elemi iskolát. Az ügyvéd édesapa föld-
birtoka túlzott anyagi jólétet nem bizto-
sított, inkább polgári jómódot, de a ko-
rán árvaságra juttott  egyetemistának, 
majd a kezdő tanárnak a kommunista 

diktatúra idején emiatt  „rossz” volt 
a „káderlapja”, és kuláklistára ke-
rült. Helyzetét az sem javította, hogy 
a második világháború idején, 16 éve-
sen a magyar hadseregbe jelentkezett, 
a háború után pedig nyugaton, Bajoror-
szágban töltött majdnem egy évet. Kö-
zépiskolai tanulmányait Segesváron 
kezdte, majd Székelyudvarhelyen fejez-
te be. 1948-ban felvételizett a Bolyai Tu-
dományegyetemre, ahol 1952-ben fejez-
te be filozófiai tanulmányait.

 Tanári pályáját Mezőbándon kezd-
te, 1953 és 1970 között Kézdivásárhe-
lyen tanított, majd a helyi Gábor Áron 
Emlékházhoz került. Nagy szerepe volt 
a Kézdivásárhelyi Állandó Céhtörténe-
ti Kiállítás (1970–72), majd a Céhtörté-
neti Múzeum megszervezésében, ahol 
1972-től vezető muzeológus volt 1994. 
évi nyugdíjazásáig. A múzeum szerve-
zését, a kutatást nem hagyta abba. Szá-
mos hely- és céhtörténeti tanulmánya 
jelent meg.

A múzeum érdekében végzett sok-
évi munkásságát olyan kötelesség-
nek tekintette, amit saját értékeink 
megmentéséért, megőrzéséért ten-
ni kellett. Hosszú évtizedeken át vég-
zett mindennapi szolgálatért soha 
nem várt elismerést. Azt valotta, hogy 
„mindaddig, amíg az ember képes 
valamit tenni, szellemi kapacitásá-
nak birtokában van, addig feltétlenül 
tennie is kell, mert különben fölös-
legesnek érzi magát a világban. S ha 
már nincs a szellemi erő teljében, ak-
kor élni sem érdemes.” Hitvallását így 
fogalmazta meg egy interjúban: „Ne-
kem az az alapállásom, hogy az ember 
ne kapkodjon, írjon arról, amiről hatá-
rozott véleménye és kellő tájékozottsá-
ga van. Legyen olyan a téma, amely-
ről úgy érzi, valamelyes illetékességgel 
tud szólni. Jó, hogy véleményünk sok 
mindenről van, de az illetékességet 
megkérdőjelezhetik, ha más kérdések-
ről is szólunk, mint amelyeket megfe-
lelő mélységben ismerünk. (...) Becsü-
lettel és jó színvonalon csak azt lehet 
vállalni, amihez értünk. Számomra ez 
a terület a helytörténet.” 

Kézdivásárhely főterének eklektikus homlokzatú házai

…sokévi munkásságát 
olyan kötelességnek 

tekintette, 
amit saját értékeink 

megmentéséért, 
megőrzéséért tenni 

kellett.
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hétköznapi hőseink

A tanár

Egyik, Sylvester Lajosnak (1934–2012) 
adott interjúban olvashatjuk, hogy ta-
nári pályája nem olyan volt, mint ami-
lyennek szerette volna. Olyan órákat ka-
pott, amelyek nem jelentettek számára 
elégtételt, inkább bonyolult helyzeteket 
teremtettek, hiszen oroszt és történel-
met kellett tanítania, oly módon, ahogy 
ezt megkövetelték. Például Románia 
történelmét is kellett tanítania, amely 
elmondása szerint sok gondot okozó 
feladat volt. Egyrészt azért, mert a tan-
könyvek nyelvezete nehézkes, a diákok 
számára nehezen érthető volt, másrészt 
számos hamis állítást tartalmaztak 
egyes témák esetében. Ezt a helyzetet 
úgy próbálta megoldani, hogy esemény-
történetet tanított. Azt próbálta elérni, 
hogy a diákok tudják a történelmi ese-
ményeket, az évszámokat, mi mikor 
történt. Ily módon a történelmi ese-
mények leírásához hozzáadott korabe-
li nacionálkommunista szövegeket és 
felhangokat mellőzni tudta. Ugyabban 
az interjúban azt is elmondta, hogy saj-
nos, a tantárgyat nem tudta megsze-
retettni, és elég rossz érzés volt ezzel 
élni. Ezzel szemben pozitív élményként 
említette az ó- és a középkor tanítását, 
amit szívesen adott le, és amit a diákok 
is szerettek, így közelebb tudott kerül-
ni hozzájuk. Elmondása szerint diákjai 
tisztelték, mert soha nem bánt velük le-
kezelő módon, mindenki személyiségét 
tisztelte.

Egy másik interjúban olvashatjuk, 
hogy, amikor a múzeumhoz került, 
helytörténet ürügyén olyan dolgokat 
is elmondhatott a diákoknak, amiket 
az iskolában nem lehetett, és ez nagy 
elégtétel volt számára. Sokan nevezték 
tanár úrnak akkor is, amikor a múze-
umban dolgozott, hiszen nevelő mun-
kát végzett ott is, mégpedig úgy ahogy 
mindig is szerette volna.

A múzeumi gyűjtőmunka 
Kézdi vásárhelyen 
a századfordulón

„Az ő [Incze László] helytállása tudatos 
cselekvés volt azért, hogy a magyarság 
történeti tudatából ne hiányozzanak 
múltunk meghatározó eseményei és 
személyiségei.” (Egyed Ákos)

A 19. század elején kibontakozó or-
szágos múzeumalapító és szervzőmoz-
galom az 1870-es években Háromszékre 
is eljutott. Ekkor született meg Cserey 
János imecsfalvi kúriájában egy szé-
kelyföldi múzeum életrehívásának 

gondolata. Az 1875 júniusában Imecs-
falván megnyílt Cserey-múzeum tu-
lajdonképpen a 19. század második 
felében, Erdélyben is hívekre, jelen-
tős támogatókra talált. Eszmét szán-
dékozott megvalósítani, amely a ma-
gángyűjteményeket a közművelődés 
szolgálatába akarta állítani, nemzeti 
intézményekké akarta tenni a két há-
romszéki város, Kézdivávárhely és Sep-
siszentgyörgy akkori vezetői számára 
is. A példa adott volt, hiszen gróf Szécsé-
nyi Ferenc 1802. november 25-én kelt 
alapítólevelével a magyar nemzetnek 
adományozza hatalmas gyűjteményét, 
és ezzel megalapította a Magyar Nem-
zeti Múzeumot, amely 1803 decemberé-
ben a pesti pálos kolostorban nyílt meg. 
Innen 1811-ben a régi központi egyetem 
épületébe vitték át, saját épületre csak 
az 1837 és 1847 közötti 10 évig tartó épít-
kezés eredményeként tett szert.

A 19. században, ha nem is sikerült 
múzeumot alapítani Kézdivásárhelyen, 
az igény megfogalmazódott, az óhaj to-
vább élt, és a század elején új mozga-
lom indult, tudatos gyűjtőmunka folyt, 
aminek eredményeként az 1830-as évek 
elején megnyílt a város első múzeuma. 
Épület hiányában azonban ez nem áll-
hatott fenn sokáig, de ösztönzőleg ha-
tott újabb gyűjtemények létrehozására, 
s végül saját épület megszerzésére is.

A kézdivásárhelyi múzeum előzmé-
nyeihez tartozik az a gyűjtőmunka is, 
amelynek nem volt sem célja, sem ered-
ménye egy városi múzeum életre hívá-
sa. Ez 1894-től 1905-ig tartott, és Balázs 
Márton volt polgári fiú-, majd polgári le-
ányiskolai igazgatónak a nevéhez fűző-
dik. Az ő adatai alapján lássunk néhány 
példát, hogy melyik múzeumnak mit 
adott át: a Székely Nemzeti Múzeum-
nak 1901 szeptembere és 1902 januárja 
között 400 darab régi magyar könyvet, 
2000 darab kéziratos oklevelet, 36 ágyú-
golyót a ’48-as szabadságharc idejéből, 
több mint 50 régészeti tárgyat, sok más 
tárggyal együtt összesen 2767 darabot, 
valamennyit ajándékba. Ugyancsak 
a Székely Nemzeti Múzeumnak adott 
megváltással 928 darab régi magyar 
könyvet, 858 darab húsvéti tojás erede-
ti, színes rajzát, 739 bokálykancsót, 65 

darab kályhacsempét, ónkannákat és 
óntányérokat, 163 darab ezüst és 500 
darab rézpénzt, gyűrűket, pecsétnyo-
mókat, sok más aprósággal együtt ösz-
szesen 3221 tárgyat. Későbbi kiegészíté-
sekkel több mint 6500 tárgyat, vagyis 
egy kisebb múzeumra valót.

Az első  
kézdivásárhelyi múzeum
Balázs Mártont polgári iskolai igazga-
tói teendői 1905 után annyira lefoglal-
ták, hogy felhagyott a néprajzi tárgyak 
gyűjtésével. Közvetlenül ezután kez-
dődött dr. Ikafalvi Diénes Ödön mun-
kássága, aki már egy helyi múzeum 
alapításának szándékával törekedett 
gyűjteményt létrehozni. Diénes Ödön 
elöbb a nagyenyedi Bethlen Gábor Kol-
légiumban, majd a sepsiszentgyörgyi 
Református Székely Mikó Kollégiumban 
tanult. Mindkét iskolában alkalma nyílt 
régészeti, természetrajzi és más gyűj-
teményeket tanulmányozni, nagysze-
rű könyvtárakban búvárkodni. Mikós 
korában még a kollégium emeleti ter-
meiben őrizték a Székely Nemzeti Mú-
zeum anyagát. Diénes Ödön ekkor hatá-
rozta el, hogy ha felnő és önálló ember 
lesz, múzeumot fog alapítani Kézdivá-
sárhelyen. Tulajdonképpen nemcsak 
múzeumot, hanem olyan művelődé-
si intézményt is akart teremteni, ahol 
a különböző gyűjtemények az ismeret-
terjesztés céljait szolgálják.

Az első világháború idején irodá-
jában már jelentős növény-, kőzet-, 
érme-, könyv- és okiratgyűjtemény 
halmozódott fel, a háború alatt ennek 
nagy része megsemmisült. 1918 nyarán 
a gyűjtőmunkát elölről kellett kezdenie. 
Lényeges előrelépést jelentett ezen a té-
ren az, hogy a múzeumalapítás kérdé-
sét közüggyé lehetett tenni.

Figyelemre méltó változás történt 
ekkor. Diénes Ödön egy évtizednél is 
hosszabb ideig fáradozott a gyűjtemény 
gyarapításán, felhívásokat tett közzé, 
támogatókat keresett, adományozás-
ra szólította fel a közösséget, de alig 
2000 tárgy gyűlt össze. Amikor azon-
ban a helyiségek biztostásával a múze-
umi kiállítások elrendezésének és meg-
nyitásának lehetősége a megvalósítás 
szakaszába jutott, egyszerre megszapo-
rodtak az adományok. Egy év leforgása 
alatt, 1931 júliusától 1932 augusztusáig 
több mint 6000 tárgy gyűlt össze ado-
mányokból. Ezek számbavétele, elren-
dezése, kiállítása hatalmas munkát 
igényelt, amit egy év alatt el kellett vé-
gezni. 1932 augusztusában a kiállítások 
elrendezése befejeződött, a múzeumot 

…helytörténet 
ürügyén olyan dolgokat 

is elmondhatott 
a diákoknak, 

amiket az iskolában  
nem lehetett…



28 • www.muvelodes.net

pedig ünnepélyes keretek között 1932. 
szeptember 4-én nyitották meg több 
száz főnyi közönség jelenlétében, az 
árvaház udvarán. Úgy tűnt, hogy Dié-
nes Ödön álmai megvalósultak, a mú-
zeum megnyitásakor 8302 tárgy sze-
repelt a leltárban. Ezek száma egy év 
alatt 2689 darabbal növekedett, 1933 vé-
gén a múzeum már 10 991 tárggyal ren-
delkezett. Ezek 90 százaléka a városból, 
a többi kézdi- és orbaiszéki községek, 
falvak adományaiból származott. 1938 
őszére már olyan sok tárgy gyűlt össze, 
hogy a kiállítótermek fokozatosan rak-
tárrá alakultak át, ezért el kellett zárni 
a nyilvánosság elől, ilyen körülmények 
között a múzeumnak már nem pusztán 
a gyűjtemények gyarapodása miatt volt 
szüksége saját épületre.

Tekintettel arra, hogy sem a máso-
dik világháború idején, sem az azt kö-
vető években a helyzet nem kedvezett 
a múzeum újjászervezésének, a gyűj-
temények egy ideig a raktárban ma-
radtak. Diénes Ödön 1946 júniusában 
bekövetkezett halálával az egykori mú-
zeumnak még gondos őre sem maradt. 
Felmerült a javaslat, hogy a gyűjte-
ményt át kell adni a Székely Nemzeti 
Múzeumnak. Korábban nem csak Ba-
lázs Márton gyűjtése, hanem helyi mú-
zeum hiányában más itteni emlékek is 
Sepsiszentgyörgyre kerültek. Ezek kö-
zül csak a két legértékesebbet említ-
jük: Gábor Áron egyetlen eredeti ágyú-
ját, amelyet Kézdivásárhelyen a volt 
kapitányi szállás (a jelenlegi kórház) 
udvarán 1906-ban találták meg, és so-
káig a városi tanács székházában őriz-
tek, mert a város nem akart lemonda-
ni róla, végül más ’48-as emlékekkel 

együtt mégis a Székely Nemzeti Múze-
umnak, a kommunista diktatúra ide-
jén Kovászna Megyei Múzeumnak át-
nevezett intézménynek adták át.

A kézdivásárhelyi „valódi” múzeum-
alapítás napja csak 1969. július elsején 
érkezett el, ekkor ugyanis Gábor Áron 
halálának 120. évfordulója alkalmából 
az egykori ágyúöntő műhely telkén álló 
Turóczi-ház két termében állandó ki-
állítást nyitottak. Ez a két tárlat a mai 
múzeum alapja, innen számolják az 
Incze László Céhtörténeti Múzeum meg-
alakulását. Az ötven évvel ezelőtt létre-
hozott intézmény célja már kezdettől 
az volt, hogy bemutassa a helyi kézmű-
vesség emlékanyagát, ápolja és kutassa 
a polgári kultúrát és az épített öröksé-
get, valamint megőrizze az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc szellemi-
ségét, emléktárgyait és -helyeit.

Incze László kitartó tevékenységének 
köszönhetően az intézmény nemcsak 
megszületett, hanem be is töltötte a lét-
rehozója által megálmodott szerepét. 
Amint egy másik írásban az intézmény 

létrejöttének három évtizedes távlatá-
ból éppen ő fogalmazott, „a múzeum 
(…) a változó politikai viszonyok ellené-
re mindvégig megőrizte sajátos arcu-
latát. Helytörténeti múzeumként nyílt 
meg, és ma is ez a legfőbb jellemzője. 
Alapkiállításai a helyi értékek megis-
merésére, megbecsülésére, tiszteleté-
re és szeretetére igyekeznek nevelni 
a felnőtteket és különösen a fiatalokat, 
a helybelieket és az ide látogatókat egy-
aránt.” 

Incze László vezető muzeológusi 
tisztségét 37 éven át 1994-ig tölöttte be, 
később Dimény Attila jelenlegi igazgató 
vette át munkáját.

Incze László, az ember

Neve egyértelműen egybefonódott a kéz-
divásárhelyi múzeum megalapításával. 
Lássuk, hogy a szürke hétkzönapokon, 
a munkás éveken és a vele kapcsola-
tos adatokon túl milyen ember volt ő. 
Számtalan könyvéből, interjúiból, vala-
mint a vele kapcsolatban álló emberek 
elmondásaiból kristálytisztán ragyog 
emberi-lelki nagysága, amely igazán 
kiemelte őt a közösségből, amiért a kéz-
divásárhelyi emberek el- és befogadták 
a baróti származású helytörténészt. 
Roppant szerény és áldozatkész ember-
ként ismerte mindenki, s erre írásaiból, 
szavaiból is lehet következteni. Arról is 
bizonyosak vagyunk, hogy egy emberről 
a saját szavai nyilatkozhatnak a legjob-
ban. Íme Incze László ars poeticája: „Ne-
kem az az alapállásom, hogy az ember 
ne kapkodjon, írjon arról, amiről hatá-
rozott véleménye és kellő tájékozottsá-
ga van. Legyen olyan a téma, amelyről 
úgy érzi, valamelyest illetékességgel tud 
szólni. Jó, hogy véleményünk sok min-
denről van, de az illetékességet meg-
kérdőjelezhetik, ha más kérdésekről is 
szólunk. Én csak a város történetével 
foglalkozom. Ezen felül kézműves ipar-
történettel és 1848–49-cel, de az utób-
bival sem akarok túl messzire menni. 
A székelyföldi vonatkozásokat vizsgá-
lom. Azt, hogy 1848-ban mi is történt itt, 
vagy a céhes ipartörténetben mi is tör-
tént Székelyföldön és Magyarországon.”

Mai társadalmunk tanügye arra pró-
bál fókuszálni, hogy mindenki minden 
tantárgyból tudjon teljesíteni, ami véle-
ményünk szerint rettenetes ostobaság, 
mivel ennek az a következménye, hogy 
bizonyos szintig mindenki ért minden-
hez, ahelyett, hogy ahhoz a néhány 
tárgyhoz értene magas szinten, ami 
érdekli, amit szeret, ami megkönnyíti 
számára a pályaválasztást, és ami ál-
tal sokkal jobb szakembereket lehetne 

Kézdivásárhely piactere egy 1909-ből származó képeslapon

Gábor Áron halálának 
120. évfordulóján 
a Turóczi-ház két 

termében állandó 
kiállítást nyitottak, innen 
számolják az Incze László 

Céhtörténeti Múzeum 
megalakulását.
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hétköznapi hőseink

képezni az egyetemeken. Ez az egyik 
nagyon fontos dolog, amit Laci bácsi-
tól meg lehetett és máig meg lehet ta-
nulni. A másik jellemezője volt ennek 
a nagyszerű, szerény embernek a le-
rombolhatatlan, mindennek ellenálló 
elkötelezettség és az áldozatvállalás. 
A kommunista diktatúra sötét idején is 
mert múzeumot vezetni, kiállításokat 
szervezni, és bizonyos mértékben el-
lenállni az akkori kor kegyelmet nem 
ismerő rendszerének. Ő maga erről azt 
mondta: „El kell mondanom azt, hogy 
az akkori helyi politikai személyek bi-
zonyos kockázatot vállaltak, tudták, 
őket is felelősségre vonják azért, amivel 
a fenn lévők nem értenek egyet. A helyi 
vezetőkben volt lokálpatriotizmus, tá-
mogatták ezeket az ügyeket.” Erre az el-
kötelezettségre lenne szüksége, sokszor 
a mai lusta és nemtörődöm társadal-
munknak, mivel az egészséges és jó ér-
telemben vett lokálpatriotizmus napja-
inkban bizony nagy hiánycikk. Sajnos, 
a korosztályunkat már nem érdekli 
a közösség, eltávolodnak virtuális vilá-
gukba, és bezárkóznak saját konfortzó-
nájukba. Ha a Laci bácsiék korosztálya 
és az őket követő nemzedékek is a sa-
ját konfortzónájuk menedékében ücsö-
rögtek volna, arra várva, hogy egyszer 
majd valaki tesz valamit, aligha len-
ne ma Kézdivásárhelyen céhtörténeti 
múzeum.

Másik tulajdonsága e remek em-
bernek, hogy mindenkivel megtalálta 
a közös hangot. Több ember is kiemel-
te vele kapcsolatban azt, hogy az utcán 
bárkivel szívesen megállt beszélgetni, 

így nem csoda, hogy Kézdivásárhely-
re kerülése után rövid időn belül már 
mindenki így köszönt neki: „Jó napot, 
Laci bácsi!” El tudta nyerni egy egész 
város bizalmát, de nem azzal, hogy hí-
zelgett vagy igérgetett, hanem azzal, 
hogy igaz ember volt. Olyan ember volt, 
akit emberi-lelki nagysága miatt tisz-
teltek az emberek, és a város aránylag 
gyorsan sajátjaként tekintett a baróti 
helytörténészre. Az emberek megbíztak 
benne. Ezt semmi nem mutatja jobban, 
mint az, hogy az emberek számukra 
hatalmas eszmei értékkel rendelke-
ző hagyatékaikat rajta keresztül adták 
a múzeumnak, tudva, hogy Laci bácsi-
nál van a legjobb helyen, hiszen pont 
annyira értékeli és szereti e tárgyakat, 
mintha a sajátjai lennének.

Ez az ember volt Incze László. Nem-
csak egyszerű helytörténész és történe-
lemtanár, hanem szerény, céltudatos, 
lokálpatrióta is, egyben mindenki ba-
rátja. Ez az ember az igazi Incze László, 
akit természete és munkája tették azzá, 
aki volt. Egy igazi hétköznapi hőssé.

Emberközelben. 
Emlékezések tisztelőitől
„...ma már nagy szerencsének tartom, 
hogy Incze Lászlótól tanulhattam a tör-
ténelmet, aki még azt a nemzedékek 
óta máig tartó – de most talán véget érő 
– megalázó paródiát is feledtetni tudta 
velünk, hogy magyar anyanyelvű ta-
nár és magyar anyanyelvű diák román 
nyelven értekezik egymással, román 

tankönyv alapján, saját történelméről. 
A köteles résznek hamar, precízen ele-
get téve megkaptuk tőle a hiányzó tu-
dást is, a magyar történelmet, empáti-
ával, szeretettel. És ez már az életmű 
kevésbé látható, árnyékban maradó 
fele, nem olyan kézzelfogható, mint 
a múzeumalapítás.” 

„A semmiből egyedülálló múzeumot 
teremtő, az eltűnt múltat tudományos 
igénnyel és teljes tudósi vértezetben 
visszaépítő, az egykori céhes meste-
rekhez hasonlóan lelkiismeretes, de 
mindvégig »felháborítóan« szerény, ud-
varias, a leérettségizett diáklányoknak 
másnap már kezitcsókolomot köszö-
nő, sohasem harsány, de mindig konok 
Incze László nélkül sokkal szegényebb 
lett volna Kézdivásárhely, sokkal szegé-
nyebbek lettünk volna mindannyian.” 
(Markó Béla költő)

„...a múzeum szellemiségét már 
a kezdetektől fogva meghatározta Incze 
László, aki a szó szoros értelmében lel-
ke volt ennek az intézménynek. Az ő 
egyéniségét a legjobban a lélek szóval 
lehet hitelesen jellemezni. Ő volt a lel-
ke ennek a múzeumnak. Lelkes és lelki-
ismeretes, jó lélekkel megáldott ember 
volt, mindig a jó értelemben vett komp-
romisszumot, a megegyezést, a békét és 
békességet kereste és követte.” (Tamás 
Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 
elnöke)

„Büszke vagyok arra, hogy egy olyan 
várost vezethetek, ahol Gábor Áron har-
colt, ahol neves kultúr- és közéleti sze-
mélyiségek születtek, ahol soha nem 
feledhető alkotók dolgoztak, ahol olyan 
fiatalok élnek, akik munkájuk által vá-
rosunk hírnevét öregbítik. Ezen a palet-
tán elöl állt Incze László múzeumszer-
vező is. Ő volt, aki mindig tudta, hogy 
mit kell tenni, megfontoltan, de hatá-
rozottsággal fogott neki mindennek, 
a múzeum pedig annyira szívügye volt, 
hogy óvó kezeit még ma is érezni le-
het ezekben a termekben.” (Bokor Tibor, 
Kézdivásárhely polgármestere)

„Incze László nagy munkabírású em-
ber volt, aki reggeltől estig képes volt 
dolgozni a múzeumban, aki minden 
nap munka után számba vette az az-
napi történéseket, és pontosan megter-
vezte, hogy másnap mit fog tenni. Nagy 

Évszázados mestergerendák a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum gyűjteményében 

„…mindenkihez volt 
egy jó szava, és minden 

mozdulatával nevelt, úgy, 
hogy ettől senki ne érezze 

rosszul magát.”
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tudású, szerény ember volt, akinek 
mindenkihez volt egy jó szava, és min-
den mozdulatával nevelt, és tette ezt 
úgy, hogy ettől senki ne érezze rosszul 
magát.” (Haszmann Pál, nyugalmazott 
csernátoni muzeológus) 

„Incze László tanár volt, tudását sze-
rette átadni, rendkívül jól kommuni-
kált az emberekkel, ezért jól tudott gyűj-
teni is tőlük. Abban az időben országos 
híre volt annak, hogy a kézdivásárhelyi 
emberek önként adnak be emléktár-
gyakat a múzeumba, teljesen egyedi je-
lenség volt, hogy a gyűjtemény önkén-
tes adományokból állt össze. Azokban 
az években, amikor együtt dolgoztam 
Incze Lászlóval itt, a múzeumban, az 
országban uralkodó eldurvulás kezde-
tei voltak, a mindennapi életünket tar-
kították a szekuritátés kihallgatások, 
de ezeket egymást támogatva mind túl 
kellett élni, és túl is éltük, folytatva az 
elkezdett közös munkát” (Jánó Mihály 
művészettörténész)

Incze László díjai, elismerései:

A Széchenyi Társaság Diplomája (1991)
A kézdivásárhelyi múzeum meg-

alapításának 25. évfordulója al-
kalmából a Kultúra Szabadságáért 
Díja (1997)

Kézdivásárhely Pro Urbe-díja (1998)
Az EMKE Bányai János-díja és 

a Pro Comitatu Covasnae-díj (posztu-
musz, 2002) 

Incze László  
válogatott irodalomjegyzéke

1970
Céhek. Kell-e múzeum Kézdivá-

sárhelynek? Megyei Tükör, 1970. de-
cember 27.

Kézdivásárhely (szerk. Sylvester La-
jossal), Sepsiszentgyörgy.

1972
Céhek és céhhagyományok Kézdi-

vásárhelyen, Megyei Tükör, 1972. márc. 
5., 4–5.

Céhek és céhhagyományok Kézdi-
vásárhelyen, (21 o.), in: Kézdivásárhelyi 
Múzeum (szerk. Sylvester Lajossal), Ti-
pografia Sf. Gheorghe.

1975
Céhpecsétek és céhbehívótáblák 

a Kézdivásárhelyi Múzeum gyűjtemé-
nyében, Aluta VI–VII, Studii şi comu-
nicări – Tanulmányok és közlemények, 
Sepsiszentgyörgyi Múzeum, Sepsi-
szentgyörgy, 1974–1975, 113–141.

1991
A kézművesség és a kisiparosok 

helyzete a századfordulón, Kézdivásár-
helyen, in: VII. Kézművesipartörténeti 

Szimpózium, Magyar Tudományos Aka-
démia, Veszprém, 79–84.

1992
Céhek, mesterségek múzeuma, 

A Kriza János Néprajzi Társaság Értesí-
tője, II, 1–2., 22–27.

1993
Kézdivásárhely, I–VII. (Cserey Zoltán-

nal és Binder Pállal), Háromszék, 1993. 
szeptember 2.–október 30.

1996
A céhes élet időrendje, Acta (Siculica) 

1995, Csíki Székely Múzeum – Székely 
Nemzeti Múzeum, Csíkszereda–Sepsi-
szentgyörgy, 173–180.

1997
Kézdivásárhely – Târgu Secuiesc – 

Szekler Neumarkt. Városkönyv (szer-
kesztette Szőcs Gézával és Szabó Judit-
tal), Kézdivásárhely.

Emlékkönyv a Kézdivásárhe-
lyi Múzeum 25. évfordulójára (szerk. 
Incze László), Médium Kiadó, Sepsi-
szentgyörgy.

A Kézdivásárhelyi Múzeum rövid 
története, in: Uő (szerk.): Emlékkönyv 
a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordu-
lójára, Kézdivásárhely, 6–35.

1999
Az 1848–49-es magyar szabadság-

harc és forradalom 150. évfordulója 
tiszteletére rendezett képzőművészeti 
kiállítás (előszó; a katalógus terve V. Bo-
doni Zsuzsával, szerk.), Kézdivásárhelyi 
Múzeum, Kézdivásárhely, 1999.

A kézdivásárhelyi múzeum rövid 
története, Múzeumi hírek, 1. (1999. de-
cember), Kézdivásárhelyi Céhtörténeti 
Múzeum, [2–5].

2000
150 éves a Székely Hírmondó. Acta 

(Siculica) 2000/2, Sepsiszentgyörgy, 
109–130.

A kézdivásárhelyi múzeum, Honis-
meret, XXVIII, 2, 125–126.

Március idusa a Millennium évé-
ben (előszó; a katalógusterv V. Bodoni 
Zsuzsával), Kézdivásárhelyi Múzeum, 
Kézdivásárhely, 2000.

Céhes emlékek a múzeumban, Múze-
umi hírek, 2 (2000. december), Kézdivá-
sárhelyi Céhtörténeti Múzeum, [5–7].

2001
Kézdivásárhely utcanevei. Elődök 

méltatása, Kézdivásárhely Képes Kalen-
dáriuma 2001, Media Kiadó, Kézdivásár-
hely, 85–92.

Kézdivásárhely iskolái. Kézdivásár-
hely Képes Kalendáriuma 2001, ProP-
ress Kiadó.

Harminc éves a Kézdivásárhelyi Mú-
zeum, Múzeumi hírek, 3. (2001. decem-
ber), Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok 
Egyesülete, 7–11.

Incze László mellszobra. Vetró András alkotása

„…országos híre 
volt annak, hogy 

a kézdivásárhelyiek 
önként adnak be 
emléktárgyakat 

a múzeumba, teljesen 
egyedi jelenség volt, hogy 

a gyűjtemény önkéntes 
adományokból állt össze.”
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hétköznapi hőseink

A Kézdivásárhelyi Múzeum, in: Székely 
Nemzeti Múzeum 1875–2000 (CD), Digi-
tal Stúdió – [Székely Nemzeti Múzeum-], 
Délkeleti Intézet, Sepsiszentgyörgy.

2002
A rendtartó székely város, Kézdi-

vásárhely Képes Kalendáriuma 2002,
ProPress Kiadó, Kézdivásár-

hely,  53–58.
600 éves a kézdiszentléleki temp-

lom, Kézdivásárhely Képes Kalendáriu-
ma 2002, ProPress Kiadó, 61–63.

2003
Kossuth Lajos tisztelete Kézdivásár-

helyen, Kézdivásárhely Képes Kalen-
dáriuma 2003, Kézdivásárhely Municí-
pium Polgármesteri Hivatala, 81–85.

Molnár Józsiásra emlékezünk, 
Kézdivásárhely Képes Kalendáriuma 
2003, Kézdivásárhely Municípium Pol-
gármesteri Hivatala, 59–60.

2004
Amit a céhes városról még tartozunk 

elmondani, in: Földi István: Századelő 
az udvartereken. Rendhagyó szociográfia 
Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozs-
vár, 216–229.

Emlékezet: A nagy tűzben elégtünk? 
Háromszék, 2004. okt. 6. A Kézdivásár-
helyi Múzeum [bővített anyag], in: Szé-
kely Nemzeti Múzeum 1875–2000 (CD; 
bővített, 2. kiadás), Digital Stúdió – [Szé-
kely Nemzeti Múzeum-] Délkeleti Inté-
zet, Sepsiszentgyörgy.

A Kézdivásárhelyi Múzeum, in: Szé-
kely Nemzeti Múzeum 1875–2000, Dig-
ital Stúdió – [Székely Nemzeti Múzeum] 
Délkeleti Intézet.

www.szekelyfoldert.info (hálózati 
kiadás).

Kézdivásárhely jelesei

Itt született 1600-ban Vásárhelyi Péter 
nyelvtudós.

Itt született 1625-ben Matkó Ist-
ván hitvitázó, nyelvtudós,

Kállay Ferenc (1790–1861) művelődés- 
és nyelvtörténész, jogász, az MTA tagja 
a városban élt 1814 és 1827, majd 1830 és 
1832 között.

Itt született 1799. január 9-én Be kő 
Dániel mezőgazdasági szakíró, az MTA 
levelező tagja.

Itt született 1813-ban Turóczi Mó-
zes rézműves, Gábor Áron ágyúöntő tü-
zérőrnagy társa.

Itt született 1861-ben Nagy Lázár kép-
zőművész.

Itt született 1880-ban Kovács István 
régész, muzeológus, numizmatikus.

Itt született 1886-ban dr. Bányai Já-
nos geológus, tanár.

Itt született 1888-ban Kovács 
Jenő István laptulajdonos, újság- és 
 rádióműsor-szerkesztő, újságíró.

Itt született 1891-ben Várhelyi Gyu-
la történész, közíró.

Itt született 1903-ban Tompa Sán-
dor (Tompa Pufi) színművész.

Itt született 1903-ban Földi István ta-
nár, író, újságíró.

Itt született 1905-ben Incze Ist-
ván képzőművész.

Itt született 1913-ban Dávid Antal író, 
újságíró.

Itt született 1922-ben Katona Szabó 
István író, újságíró.

Itt született 1925-ben Várhelyi Csa-
ba vegyész, kémiai szakíró, egyetemi 
oktató.

Itt született 1929-ben Lupán Ernő jo-
gász, egyetemi tanár.

Itt született 1933-ban Szőcs Huba ma-
tematikus, fizikus, egyetemi oktató.

Itt született 1937-ben Szőcs Géza Mi-
hály természettudományi szakíró.

Itt született 1949-ben dr. Pászka Imre 
szociológus, Szegedi Tudományegye-
tem mestertanára.

Itt született 1951-ben Markó Béla po-
litikus, költő, műfordító, az RMDSZ volt 
elnöke.

Itt született 1961-ben Vargha Mihály 
Béla szobrász, muzeológus.

Itt született 1965-ben Fekete Vin-
ce költő, a Serény Múmia és a Székely-
föld kulturális folyóirat szerkesztője.

Itt született 1968-ban Sántha At-
tila költő, a Bühnagy székely szótár 
szerzője.

Itt született 1977-ben Szabó Leven-
te magyar irodalomtörténész, egyete-
mi oktató.

Itt született 1977-ben Dimény Ár-
pád költő, a Székely Hírmondó napilap 
vezető szerkesztője.

Itt született 1978-ban Gáll Attila köl-
tő, az Erdélyi Híradó Könyvkiadó vezető 
szerkesztője.

Itt született 1980-ban Muszka Sán-
dor költő, humorista, punkénekes.

Itt él: László Attila a 2011-es Csillag 
születik című verseny győztese.

Itt él: Ötvös Gyula tanár, helytörté-
nész, muzeológus.

Itt élt Jakabos Ödön (1940–1979) erdé-
lyi magyar író, utazó.

Itt élt Dobolyi Aladár asz ta li te-
nisz   edző. 

Források:
Incze László: A kézdivásárhelyi múzeum 
rövid története.
Incze László: A rendtartó székely város, Po-
lis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012.
Háromszék független napilap, 2018. de-
cember 17.
Az Incze László Céhtörténeti Múzeum és 
gyűjteményei, (szerk.) Dimény Attila, 
T3Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2018.

Az írás készültekor, 2019-ben 
a szerzők a Kézdivásárhelyi Reformá-
tus Kollégium diákjai voltak. Ma Di-
mény Áron és Jánosi Zsolt egyetemi 
hallgatók Kolozsváron, Lukács Zsom-
bor a Kézdivásárhelyi Református Kol-
légium végzős diákja. Vezető tanár: 
Karácsonyi Katalin.

A Gábor Áron műhelyében készült ágyúk egyetlen fennmaradt példányáról készült replika 
a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban. Kép: Márkó László/Wikipédia




