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„Egy kultúra igazi bizonyítéka soha nem a bőség, amely 
kicsordul, a felülmúlhatatlan, melyet a lángész ajándékoz 
a közösségnek, hanem az átlag minősége, módja, hangja 
is, mellyel a nép él, tudatosít és a köznapok használatában 
általánosít egy szellemi magatartást.”

(Márai Sándor: Piazza Erbe. Új Idők 1939. 45. sz. 573.)





A múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső

Haáz Ferenc Rezső a felvidéki Szepes-
bélán (Spisská Belá, Zipser Béla) született 
1883. augusztus 12-én. Apja Haáz Sándor 
főjegyző, anyja Weisz Vilma. A történeti 
Szepes megye területe, a Magas-Tátra keleti 
előterében a Poprád és Hernád, valamint a 
Dunajec és Gölnic patakok mentén fekvő, 
a lengyel határig húzódó medence. A korai 
Árpád-korban lakossága az államhatáron 
túli határőr, gyepűelvi magyar lakosságból 
állt, akiknek a székelységhez hasonló privi-
legizált jogállása - Tízlándzsás-kerület 
-beolvadásuk után is 1802-ig fennmaradt. 
A XIII. század folyamán a területre 
nagyszámú sziléziai eredetű német telepes 
érkezik, akik a tatárjárás után újjáépülő 
Magyarországon jelentős kiváltságokat 
kapnak, ezek a magyar köztudatban a 
szepesi szászok vagy a cipcerek. A lengyel 
királyságnak elzálogosított 13 város u XV-XVIII. században Lengyelországhoz 
tartozott, így a betelepülő szlovákok mellett lengyel gorálok is színezik a vidék 
lakosságát.

A Haáz családról fennmaradt legkorábbi feljegyzés 1585-ből származik, amikor 
Georg Haas és Hans Haas voltak a város bírái. A későbbiek során a város életében 
jelentős szerepet betöltő családból az igazgató-tanító Valter Haas (1600), Paul 
Haas (1605), Jacob Haas (1631), Matheus Haas (1635), Philippus Haas (1685), 
Johannes Haas (1671), a tanító Georg Haas (1712), a rektor Andreas Haas (1747), 
ifj. Andreas Haas (1752), Jacob Haas (1761), városi főbíró Daniel Haas (1761), 
Andreas Haas (1794-1797), első bíró Samuel Haas (1795), segédjegyző Franz 
Haas (1802-1819) és Andreas Haas (1820-1823) nevét jegyezték fel a városi 
évkönyvek. Ferenc Rezső nagyapja Rudolf Haas (az állami főerdészet vezetője 
1848-1875 között), apja, Haáz Sándor előbb segéd-, majd Igló város főjegyzője 
volt (1880-1919). Édesanyja, Vilma a már 1437-ben fejegyzett Weisz családból 
származott, a város főterén ma is álló ősi családi házban született testvéreivel 
-Ilona, Irén és [olan - együtt. A Haáz gyerekek a város főterének közepén álló 
evangélikus elemi iskolában kezdték tanulmányaikat, de az elmagyarosodott 
m. kir. főjegyző házában magyar anyanyelvűekké lettek. A német iskolába járó 
gyerekek a nagyszülőkkel a sajátos szepességi cipcer nyelvjárást beszélték, ennek 
alapja a német, de magyar és kisebb mértékben szlovák szavakat is tartalmaz. A 
városka polgáriasodott lakossága is általában három nyelven beszélt.

Középiskolai tanulmányait a híres késmárki gimnáziumban folytatta német és 
magyar nyelven, majd miután édesapját 1896-ban Iglóra nevezik ki, tanulmányait 
itt folytatja, és itt is érettségizik 1901-ben, u magyar gimnáziumbun. Gyerekkori 
élményei, diákévei örökre a szülőföldhöz kötik, hosszú tanári pályája során 
vakációit, ameddig lehetett (a II. világháborúig), rendszeresen a négy testvér 
iglófüredi nyaralójában tölti.
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A tehetséges fiatalember tanulmányait Budapesten a Képzó’művészeti 
Főiskolán folytatja 1901-1905 között, ahol Székely Bertalan osztályába iratkozik. 
Az iskola tanári szakának végzése közben a tananyag elsajátítása mellett alkalma 
volt több tanulmányi kiránduláson is megcsodálni az észak-olaszországi városokat, 
múzeumokat, műemlékeket. Önkéntesi évét a budapesti 12-es tüzérezrednél 
tölti, és csak miután elfoglalja állását, szerelik le 1906-ban.

Katonaideje alatt megpályázza a székelyudvarhelyi református kollégiumban 
megürült rajztanári állást, és meg is választják helyettes tanárnak, „...a 
Sepsiszentgyörgyre távozott Demeter Béla és Döme Bálint h. tanárok 
munkakörének betöltésére Dr. Viski Károly és Haáz Ferenc urakat választotta meg 
az elöljáróság”. „A 12-ik rendes tanári szék a mértani és szabadkézi rajznak van 
fenntartva, ezt 1906 őszén sikerült egy évre Haáz Rezső okleveles rajztanárral 
betölteni, h. tanári javadalmazás mellett; ő 1906 novemberében a szabadkézi rajz 
tanítását is megindította az önként vállalkozó tanulóknak két ingyenes kurzusban.” 
Az első tanári éve folyamán „Haáz F. Rezső okl. h. tanár tanított mértani rajzot 
az I-IV. osztályban, szabadkézi rajzot az önként vállalkozóknak 2 csoportban, 
heti 15 órán. A módszeres értekezletek jegyzője, az ifj. olvasó-egyesület 
alelnöke. Internátusi felügyelő. Tanít egy év óta. Bentlakó tanár”. Az egy iskolai 
évre Székelyudvarhelyre érkezett fiatal tanár jól érzi magát a kollégiumban, a 
kisvárosban, amely oly messze feküdt szülőföldjétől, ezért a következő évekre 
is itt maradt az elöljáróság megelégedésére, mert értékelik nagy munkabírását 
és buzgalmát. Véglegesen csak 1909-ben telepedik le a városban, miután „...a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a szerződésben gyökerező 
jogával fogva Haáz Ferenc Rezső oki. rajztanárt, 3 évi sikeres működése után 
gimnáziumunkhoz rendes rajztanárnak kinevezni méltózta-tott”. Az 1910. évi 
iskolakezdéskor megtartja tanári székfoglaló értekezését A festészet újabb 
irányai címmel. „A megnyitó ünnepéllyel kapcsolatban Haáz F. Rezső és Dr. Kósa 
János miniszterileg kinevezett, illetve egyházkerületi közgyűlésen megválasztott 
tanárokat székfoglaló értekezéseik megtartása után r. tanári tanszékükbe 
ünnepélyesen beiktattuk, mely alkalommal a kollégium elöljárósága részéről 
gondnokaink akadályoztatása miatt Dr. Sebesy János elöljárósági tag, a tanári kar 
részéről pedig Szabó András gazdasági felügyelő tanár köszöntötték a székfoglaló 
tanárokat.” (...) A biztos tanári állás mellé az osztrák-magyar dualizmus alkonyán 
a tanári státushoz illő fizetés is járult. így rövidesen sor kerülhet a családalapításra 
is, 1910. július 12-én feleségül veszi dr. Mezei Ödön vármegyei orvos leányát, 
Annuskát. A családban rövidesen megszületnek a gyerekek: Anna (1911), Sándor 
(1912), Ferenc (1913) és Jolán (1915). Házasságuk első éveiben a szombatfalvi 
Fernengel-házban élnek, majd a kollégium régi épületében berendezett szolgálati 
lakásban, 1949-től családi kis házukban, a főtéren (22 sz.) laknak élete végéig.

A háború kitörésekor azonnal, 1914. augusztus l-jén megkapja behívóját.
„Haáz F. Rezső tartalékos tüzér hadnagy, lovas szolgálatra alkalmatlan lévén, 

irodaszolgálatra hívták be először a parajdi sóbányához, később a fogarasi, majd 
a dési tartalékkórház parancsnokává nevezték ki, főhadnagyi rangot kapott.” 
1915 októberétől az olasz, majd a szerb, olasz, román és tiroli frontokon harcol 
mint a 12. hegyi tüzérrend főhadnagya. Csak a háború végével, az összeomláskor 
szerel le 1918 őszén, mikor visszatérhet Székelyudvarhelyre.

A világháború utáni években Haáz Ferenc Rezső nem repatriált, mint sokan 
mások, nem tért haza szülőföldjére, amelyet a békeszerződések Csehszlovákiának 
ítéltek. Visszatérése után újra elfoglalta katedráját, és továbbra is azt tette, 
amivel a legtöbbet segíthetett a kisebbségi sorsba jutott székelységen: dolgozott.

6



1924 után bevezették a román nyelvvizsgákat is, és sok tanárt román 
nyelvtanfolyamokra utasítottak, ahol diákmódra akarták elsajátíttatni a nyelvet 
és nyelvtant, így Haáz Ferenc Rezső Craiova, Valenii de Munte, Bákó, Ploiesti 
iskolapadjait koptatja. A megalázó vizsgáztatás, iskoláztatás nyűgét csak az 
enyhíti, hogy ezeken találkozhattak az Erdély minden részéből érkező felekezeti 
tanárok.

Az alakuló néprajzi múzeummal párhuzamosan a kollégiumban más muzeális 
jellegű gyűjtemények is voltak, mint a kép-, érem- és régiségtár, a filológiai 
múzeum, a természetrajzi gyűjtemények és mindenekelőtt a tanári könyvtár 
régi anyaga, amelyek tekintélyes múltra tekinthettek már ekkor vissza, mert 
már 1797-ben elkészült első fennmaradt leltárkönyvük. Ezek a gyűjtemények 
azonban a Haáz-féle néprajzi gyűjtemény nélkül megmaradtak volna az iskolai 
szertárak szintjén. A múzeum megalapozása után kerültek csak egy intézménybe 
a törzsanyagot adó néprajzi gyűjteménnyel.

Udvarhely vármegyében, amelyben mindeddig nem alakult meg egy megyei 
múzeum, kezdetben nem figyelnek fel a kollégiumi gyűjtemény jelentőségére. 
Az Udvarhelyi Híradó nem is jelzi a múzeum alapítását. Dr. álnéven követeli 
egy vezércikkíró a megyei történelmi múzeum alapítását 1913-ban, a létrejött 
Múzeum egyesület számára készít programot, miután összegyűjtött anyagát 
átadták a Székely Nemzeti Múzeumnak: „Udvarhelymegye két ízben szedte össze 
a megyében talált muzeális tárgyakat, azonban azokat mindkét ízben átengedte 
-szerény véleményem szerint helytelenül - a sepsiszentgyörgyi múzeumnak. 
Innen van azután az, hogy amíg minden városnak van speciális megtekinteni 
valója, addig Székelyudvarhely csak a többé-kevésbé elfuserált középületeivel és 
egymást ferdén keresztező utcatengelyeivel dicsekedhetik.”

Az első világháború tragikus eseményei a kollégium felett sem múltak el 
nyomtalanul. A beszállásolás, a hadi kórház berendezése, a front átvonulása 1916-
ban, a tanárok és nagyobb diákok kivitele a frontra mind érzékenyen érintette az 
intézet békés életét. Veszteséget szenvedtek a gyűjtemények is, értékes érmek 
tűntek el a történelmi gyűjteményből, a néprajzi gyűjteményben elsősorban 
a textíliákat tizedelték meg. Az impériumváltás után, mikor az iskola léte is 
veszélybe került, nem folyt már nagyarányú gyűjtőtevékenység, de a hiányokat 
sem sikerült pótolni. Jellemzővé vált az 1927. évi feljegyzés: „Az elmúlt évben a 
szertárak állománya nagyon keveset változott.” Évente kevés volt a gyarapodás 
száma. A kis múzeum továbbra is nyilvános marad, meglátogatja Makkai Sándor 
püspök is, aki elsőnek írja alá a tiszteletére megnyitott látogatási naplót 1926. 
november 5-én. A legnagyobb elismerést a meghívás jelenti az 1927 áprilisában 
Berlinben rendezett erdélyi néprajzi kiállításra, ahol a székely népművészetet 
gyűjteménye egy részének kiszállításával mutatja be Haáz Rezső. A kiállítás és 
a székely gyűjtemény bemutatása a weimari köztársaság fővárosában sikeres 
volt. Berlini tapasztalatairól „nagyon előkelő közönséggel telt ház előtt” számol 
be május 14-én. (...)

A múzeumi gyűjtő és rendszerező munkához kapcsolódik Haáz Rezső etnográ-
fusi tevékenysége is, amely csak a tárgyi néprajzra terjedt ki. Bátorítást, biztatást 
a tudományos kutatómunkához barátjától és egykori tanártársától, dr. Viski 
Károly-tól (1882-1945) kapott, aki 1922 után a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Osztályának őre, 1935-től a vidéki közgyűjtemények előadója, majd 1941-től a 
közgyűjtemények országos felügyelője volt. Kutató-, gyűjtőútjaira rendszeresen 
elkísérték Nyirő József és Kováts István barátai. Kováts István az első állandó 
székelyudvarhelyi fényképész-műterem tulajdonosa, gyűjtőútjaikon kitűnő 
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dokumentumfotókat készített. Területi szempontból az egykori Udvarhelyszék 
református vidékein mozgott a legotthonosabban, lévén, hogy református 
felekezeti iskolában tanított. A legtöbb múzeumi tárgyat is ezekről a területekről 
sikerült begyűjteni. A Hargita-alji katolikus falvakban jelentős kutatómunkát 
végzett, sőt a lövétei gyűjtésből születtek a legjelentősebb tanulmányai: Egy 
székely falu öltözete és A székely ványoló. Az előbbit Csutak Vilmos felkérésére 
készítette, aki a Székely Nemzeti Múzeum alapításának ötvenéves évfordulójára 
készült évkönyvet szerkesztette. Kisebb-nagyobb tanulmányait, melyek ebben a 
kötetben jelennek meg újra, az Ethnographia közölte a harmincas évek elején, 
amikor több székely tárgyú írás jelent meg Viski Károly hatására, aki sokat tett 
az erdélyi népélet feltárásáért. Dokumentumrajzait is Viski Károly használta fel 
A székely népművészetről című tanulmányában és A magyarság néprajza című 
összefoglaló munka tárgyi néprajzról szóló első köteteiben. Könyvgrafikával is 
foglalkozott, Tompa László Székelyudvarhelyen 1923-ban megjelent kötetének - 
Éjszakai szél - címlapját rajzolta, ezenkívül egy turistakalauz címlapját tervezte, 
és ex libriseket is rajzolt. Utolsó nagy vállalkozása a Magyar Autonóm Tartomány 
népviseleteinek megfestése volt, 23 féle színes viselet akvarellje készült el és 16 
részletrajz, melyeknek kiadását hosszas fontolgatás után a kiadó visszautasította 
azzal az átlátszó ürüggyel, hogy figurái nem mosolyognak, illetve kérte, hogy fesse 
át mosolygósra a figuráit. Végül is a marosvásárhelyi Állami Népi Együttes vásárolta 
meg a sorozatot. (...)

A képzőművészeti munkáit számba vevő id. Haáz Sándor fáradságos munkával 
796 festményt és 486 rajzot leltározott fel.

Jelentős volt közéleti tevékenysége is. Erről az iskolai értesítők tanárkodása 
első éveiben csak azt jegyzik fel, hogy „jótékony célú műkedvelői előadásokon 
működött közre”. Az első világháború után évente rendszeresen tartja vetített képes 
előadásait a székely népművészetről, a magyar és egyetemes festészet nagyságairól, 
az esztétikai nevelésről. A Kováts István által üvegre készített diákat szabadkézzel 
színezi. Az iskolán kívül előadásokat a Polgári Önképző Egylet Szabadlíceumi 
előadás-sorozatain tartott, mindig érdeklődő telt ház előtt. Haáz Rezső volt 
az, aki Székelyudvarhelyen megszervezte az első ún. „szőttes bálokat”, amelyek 
a népviseletnek adtak új rangot. Sokat tett az Udvarhely megyei fafaragászat 
fellendítéséért. A telekfalvi, de más falvak ügyesebb faragóinak is modelleket adott, 
megrendeléseket szerzett. Nagy sikernek örvendtek az általa népi stílusban tervezett 
festett bútorok, amelyeket irodákban, polgári szobákban, előszobákban használtak. 
Állandó tevékenysége volt a műkedvelő és a kollégiumi színielőadások díszleteinek 
festése és a kosztümök tervezése, így egyik első munkája volt az 1922. december 3-
án rendezett Petőfi-estély - ahol a költő születésének centenáriumán a megemlékezést 
Benedek Elek mondta - háttereinek tervezése és festése. „A felgördülő függöny mögül 
legelőször a Haáz Rezső udvarhelyi rajztanár által művésziesen megrajzolt székely 
falu áll előttünk a Hargitával, egy fenyveserdővel, tarka mezőkkel, a kicsi református 
templommal, színesre faragott kapufélfákkal, tetejükön galambbúggal... Nyirő 
József, Haáz Rezső és Keresztes Károly történelmet csináltak...” - írja a korabeli 
színikritikus Nyirő József ballada játékának, a Júlia szép leány székelyudvarhelyi 
bemutatójáról 1933-ban. (...) Sokoldalú elfoglaltságai közül élete alkonyára csak 
azt őrizheti meg, amivel elkezdte pályafutását: a festészetet.

1958. július 29-én, hetvenöt éves korában halt meg. Sírját fejfa jelzi a 
székelyudvarhelyi református temetőben.

Zepeczaner Jenő 
(Megjelent: Hargita Népe. 2003. augusztus 12.)
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A múzeum története

A székelyudvarhelyi múzeum történetét a XVIII. század második felétől 
követhetjük nyomon. Egyike Erdély legrégebbi hasonló jellegű intézményeinek. 
Kezdetei egyidősek a nagyenyedi református kollégium mellett kialakult 
könyvtárral, szertárakkal és az ebből kivált múzeummal, ahol elsőként Benkő 
Ferenc (aki előzőleg a helyi ref. kollégium professzora volt) leltározta fel a 
ritkaságok gyűjteményét (Raritarum et Naturalia Museum) 1796-ban.

Gróf Bethlen János (1613-1678) történetíró, kancellár, Alsófehér vármegye 
főispánja és udvarhelyszéki főkapitány 1670. március 15-én kelt alapító levelével 
adományozott 1000 forinttal a székelyudvarhelyi alsó fokú (triviális) iskolát 
középfokú rangra emelte. Az újonnan alapított református iskola bekapcsolódott a 
polgári jellegű művelődési fejlődésbe.

„Az erdélyi protestáns iskolákban erőteljesen hatott a tudományok végső 
eredményeinek összefoglalására, a kötetlenebb vallásosság igényével fellépő 
és demokratikus egyházkormányzat érvényesülését követelő puritanizmus; a 
modern racionalizmus előfutára, a kartezianizmus, valamint a sajátos teológiai 
racionalizmust kialakító coccejanizmus, amely támad mindenféle skolasztikus 
értelmezést.” (írja id. Hermann Gusztáv).

Legtöbb tanára németországi és hollandiai egyetemeken tanult. 
Szathmári Pap János (1685-1689) Descartes tanítását fogadta el. Szigethi Gyula 
György (1712-1720), kinek „Járt elméje azon is, hogy /a magyar nyelvet/ pal-
lérozgatnók s a sok szükségtelen diakizálást is hánynók ki belőle” (Hermányi 
Dienes József), „holmi borjúkat is anatomizál vala”, és a nap járásával kapcsolatos 
ismereteket is tanította. Kováts József (1763-1767) egyenesen Párizsból jött haza 
elfoglalni a professzorságot, Bázelben tanítványa volt Dániel Bernoullinak, aki a 
fizikát kísérletek bemutatásával adta elő.

Kis Gergely (1768-1787) a régi faépület helyett felépíti a kollégium emeletes kő- 
és téglaépületét, amely 1772-ben lett kész. Benkő József (1787-1789) a század 
jelentős történésze és botanikusa. Szigethi Gyula Mihály (1797-1823) megírja a 
város és a kollégium történetét, drámaíró, 1801-ben „játszó szint” létesített.

Az iskola kezdeteitől tanítottak aritmetikát, 1751-ben bevezették a történelem és 
a természettudományok, majd a földrajz, fizika és vegytan tanítását is. A humán 
tárgyak oktatása során egyre több könyvre volt szükség, a természettudományok 
oktatásában egyre nagyobb szerepet töltöttek be a „szemléltető eszközök”.

A könyvtár legrégebbi leltára 1701-ből maradt fent, az állomány ekkor még 
elfért egy nagy és egy kisebb ládában. Az egyre gyarapodó gyűjtemények első 
fennmaradt összeírását 1797-ben készítette el Zilahi Sebes János (1789-1803), 
amelyet professzortársa, Szigethi Gyula Mihály egészített ki: RECTORALE PRO-
TOCOLUM BIBLIOTHECAE GYMNASII REFORM. SZ. UDVARHELYIENSIS INSER-
VIENS VONNOTANDIS. A gyűjtemény azonban korábban keletkezett, erre utal 
egy, az aranypénzekre vonatkozó bejegyzés: „Az itten előszámlálandó Numis-
mákból még 1772-k esztendőben Mlgos Grof Torotzkai Sz. Györgyi Torotzkai 
Susánna Asszony, n. Grof Camerarius Boros Jenői Székely László úr özvegye 
küldött Gymnasiumunknak 10 darab arany, 5 ezüst és 57 darab on és réz monétá-
kot, melyekről két levele vagyon a tisztelt Grofnénak a Gymn. ládájában, de 
nintsenek Sygnificalva, hogy melyek voltak azok.”
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A XVIII. század végén készült proto-
kollúm alapján meggyőződhetünk arról, 
hogy ekkorra már lerakták a régiségtár, 
a numizmatikai gyűjtemény, a fizikai-
természetrajzi szertár és ásványtár 
alapjait. Az öt fejezetre osztott protokollúm 
két első része a könyvtár, a harmadik 
fejezete a fizikai, matematikai és 
mechanikai szertár, a negyedik az éremtár, 
az ötödik a könyvtár berendezési tárgyait 
klenódiumokat, címereket, a természetrujzi 
és régiséggyűjteményt veszi számba.

A numizmatikai gyűjtemény 13 arany, 
187 ezüst és 127 nem nemesfém érmét 
foglal magába. 

„A következő ezüst monétákot a 
legátusokáltal gyűlt pénzből vettem ki s tettem bé pro memória a monétás ládába 
A(nn)o 1797. la 7bris ]:S:Z.” - jegyzi be Zilahi Sebes János 1797. szeptember 1-én, 
amikor 8 db. XVIII. századi érmet leltározott be, majd alább így folytatja: „Ezen 
numerus alatt lévő két numizmátskát hozta dominus Stephanis Kandó Magyar 
országi legátiójából”. A székelydályai Kandó István nevét a réz érmek felsorolásánál 
is megemlíti a leltárkészítő. Ezekből is megtudhatjuk, hogy a kollégium diákjai már 
ekkor is hozzájárultak a gyűjtemények gyarapodásához.

Háborús időkben - így az 1848-as forradalom és szabadságharc utáni években 
- elsősorban az éremtár volt veszélyben: - 1850 júliusának 20-án a levéltár melletti 
szoba katonai rakhelynek elvétetvén, minden éjjel katona őr volt a mellett és a 
levéltár mellett is; a levéltár lakatját július 20-án épnek találtuk; a mikor augusztus 
20-án a levéltárba be akartam menni a lakat felbontva volt. A levéltárba az 
ideiglenes büntetőbíróság jelenlétében bémenvén, ott a pénzt mind ellopva találtuk. 
A bíróság kikérdezett engem és Illés Ferenc seniort, de katona után nem volt 
nyomozás” - jegyzi be az aranypénzek leltára után Szabó György rektor, hasonló 
bejegyzés követi az ezüstérmek jegyzékét is. Az ismeretlen tolvajok a kevésbé 
értékes pénzeket sem kímélték: „A réz ércek is mind ellopottak” -jegyzi meg 
lakonikusan az iskola rektora.

Azonban az éremtár csakhamar újra gyarapodásnak indult, továbbra is 
adományok útján: „Újabb időben t.i. 1854-ben ajándékozott tekintetes Török 
Ferenc úr Tibódból ezüst érmeket. Török Ferenc úr tibódi udvarán egy egész fazék 
római ezüst pénzt kapott, melyek Marcus Aurelius Antoninusig jönnek le.” A 10 
db római ezüstöt más, nagyobb adományok is követték. 1862-ben Zathureczky 
Károly adományozott 29 érmet, majd 1868, december 2-án Nagykedei Fekete 
Sámuel összesen 35 arany, 330 ezüst és 41 db rézérmet adományoz. „Ezen 
lajstromba lesorolt pénzeket és érméket két csinos készületű, bársonyozott, 
záros ládába behelyezve, kedves anyósommal, özvegy Kendi Ferencnével és 
hitvesemmel, Kendi Kándidával, mint akik több nevezetes darabokkal segítettek, 
egyetértőleg, örömmel és örök tulajdonjoggal ajándékozom a nemes Székelyföld 
fiainak általánosan, különösen pedig a Székelyudvarhelyi ev. ref. Coliégyomnak, 
megőrzés és a történelem mezejéni mívelődés végett. Adja Isten, hogy mások is 
hasonló áldozatokra buzdulva, jelen gyűjtemény idővel egy Székely Múzeummá 
nője ki magát” - fejezi ki akaratát az adományozó a gyűjteményt kísérő nyomtatott 
leltárában.
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A nagyon jól összeállított gyűjteményben római köztársaság- és császárkori, 
ógörög, középkori magyar érmék - Szent István korától kezdődően - mellett tolulunk 
bizánci aranyakat és nagyon ritka Koson-aranyakból is 10 darabot. Annak ellenére, 
hogy a gyűjteményt később is megkárosították (történetében hatra van még két 
világháború), az érmek döntő többsége ma is a múzeum tulajdonában van.

Ugyancsak a múzeum tulajdonában található az 1797-es leltárban a berendezési 
tárgyak között lajstromba vett vasalt tölgyfaláda is. („Egy láda, melly két koltssal 
jár, melly a Théka pénzes ládája.”) Fennmaradt még a klenódiumok rendjén elsőnek 
felsorolt címer: „Egy ezüst tábla a falba rakva, körül márvány kőbe foglalva, melybe 
vagyon vésve néhai idősebb B. Daniel István urnak tzimere, ki született 1684, holt 
meg 1774.”

A következő fejezetben felsorolt címerek közül is leltárunkban van két darab.
Az utolsó részben vannak felsorolva a természet és mesterségek „csodái”, 

valamint a természeti ritkaságok, összesen 858 darab. Ebben a fegyverek („Egy 
pánczé, vagy vas ing”, „Egy pais”), mestermunkák („Varrás nélkül való ing”, „egy 
pár kitsin patkos csizma”), kövületek („petrificalodott fa”, „petrificalodott fa levél”), 
természeti ritkaságok („Egy nagy tengeri csiga”) mellett kuriózumok is nagy 
számban előfordultak („Egy Básta és Mihály Vajda idejebeli lapos vas, olyan ekébe 
való, melyet a marha szűke miatt emberek vontak, melyet a Hévízi csonka várban 
találván, ajándékozott Thécanak Titt. Huszár Gábor uram A.1791.”, „Egy nyoltz lábú 
malatz”, vagy a később bejegyzett „Az Attila kardja”). Itt került bejegyzésre egy 
értékes kőzetgyűjtemény is: „T. Prof. Szigethi Mihály úr ezen következendő 331 
darab Stufákat a B. Theca számára 60 - hatvan forintokban által engedte”.

Új színnel gyarapította a kollégium gyűjteményét bögözi Solymossy Endre, aki 
1881-ben lett az iskola tanára. A történelem és földrajz tanítása, jelentős közéleti 
tevékenysége mellett a kollégiumi kép-, érem- és régiségtár őre is. 

Még a kollégiumhoz való helyezése 
évében új leltárkönyvet nyitott. 
(1215 ltsz.) Gyűjtőmunkája és saját 
ásatásai révén lerakta a régészeti 
gyűjtemény alapjait. Gyűjteményének 
legtöbb darabja ma is megtalálható a 
múzeumban.

A századfordulón újabb sikertelen 
kísérlet történik egy vármegyei 
múzeum alapítására. 1849-ben az 
„alakuló” múzeum számára gyűjtik be 
a Székelyudvarhely területén előkerült 
római anyagot. 1900-ban már a 
vármegye törvényhatósági bizottsága 
ad utasítást Domokos Andor alispánnak 
a kérdés tanulmányozására. Lassan 
létre is jön az „Udvarhely vármegyei 
múzeum-egyesület”, igazgatója Csehély 
Adolf, az Állami Főreáliskola matematika 
tanára. Az összegyűlő anyagot az 1897-
ben felavatott vármegyeháza díszterme 
mellett helyezik el.

Azonban 1908-ban a múzeumi 
tárgyakat és könyveket az egylet átadja a

11



sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak. Ezelőtt is állandóan folyik a 
történelmi emlékek kiáramlása a megyéből. Daniel Gábor Főispán 1876-ban, a 
vármegye szervezésekor az Erdélyi Múzeum Egyletnél helyezi el megőrzésre a 
„székely nemzet pecsét nyomóját”. A Székely Nemzeti Múzeum megalapítása után 
(1879), amelynek Udvarhely vármegye is tulajdonosa volt, évente anyagi támogatást 
utalnak ki. „Tekintettel arra, hogy a megye közönsége a Székely Nemzeti Múzeum 
tulajdonjogának elfogadása mellett nyilatkozott, és így (az) említett kulturális 
intézménynek nemcsak erkölcsi, de anyagi támogatása is kötelességünkben áll ...” 
- olvashatjuk a törvényhatósági bizottság 1880. évi jegyzőkönyvében, amelyből 
azt is megtudhatjuk, hogy anyagi segítség formájában, más jövedelmek mellett a 
múzeum megkapja az ún. „Wesselényi-féle telek” jövedelmét.

„Elhatározandó lenne az is, hogy a Báthori András erdélyi fejedelemnek az 
úgynevezett „nemzeti ládába” őrzött énekes miséje a Székely Nemzeti Múzeum 
régiségi osztályába helyeztessék el” - írja a jegyzőkönyv. A határozati javaslatot 
elfogadják.
A székelyudvarhelyi újságok is rendszeresen adnak hírt a Sepsiszentgyörgyre 
küldött régiségekről, 1848-as ereklyéről. Legnagyobb tételben 1908-ban engedtek 
át tárgyakat a Székely Nemzeti Múzeumnak, amely önmagában is felért egy 
kisebb múzeum gyűjteményével: „Udvarhely vármegyének ezen kezelésünkben 
átengedett múzeumi könyvtári anyaga 1 albumból, 264 kötetből, 144 füzetből és 
166 lappéldányból, azaz 569 darabból, régiségtári anyaga 895 darabból, néprajzi 
anyaga 14 darabból, s így az egész összesen 1499 darabból áll. Oly szám ez, 
mely magában is világosan és érthetően hirdeti Udvarhely vármegye áldozatkész 
hazafiságát, s ha ezenkívül azt is tekintetbe vesszük, hogy az 1499 darabból igen 
sok, főleg a régiségtári csoport darabjai közül Udvarhely vármegye, sőt az egész 
Székelyföld történeti múltjára nézve jelentős értéket képvisel, valóban igaz hálát 
kell éreznünk Udvarhely vármegye törvényhatósága és az Udvarhely vármegyei 
múzeumegyesület minden egyes tagja s az egész székely nemzet múzeumának 
hathatós támogatásában.” - írja a Székely Nemzeti 

Múzeum őre, Csutak Vilmos, aki a 
múzeumi tárgyakat „átvette, s nyomba a 
legnagyobb gondossággal ládákba 
csomagolva vasúton Sepsiszentgyörgyre 
szállíttatta”.

A múzeumulupítási kísérlet kudarcba 
fulladt a közöny, az értékek meg 
nem becsülése, a helyi közigazgatás 
értetlensége nyomán, amely még 
sokáig jellemző tünete marad a 
múzeum hányatott törtenetének. Az 
Udvarhelyi Híradó 1913-as évfolyamában 
joggal állapíthatja meg a „Dr.” aláírás 
mögé rejtőző ismeretlen szerző: 
„Udvarhelymegye két ízben szedte 
ösz-sze a megyében talált múzeumi 
tárgyakat, azonban azokat mindkét 
ízben átengedte - szerény véleményünk 
szerint helytelenül - a sepsiszentgyörgyi 
múzeumnak. Székely támadt vár (részlet)         
Innen van az, hogy amíg minden város-
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Udvarhely megye címere

nak van speciális megtekinteni valója, addig Székelyudvarhely csak többé-
kevésbé elfuserált középületeivel és egymást ferdén keresztező utcatengelyeivel 
dicsekedhetik.”

A vármegye legfelsőbb fórumai által is „támogatott” kísérletek egy helyi 
múzeum alapítására nem vezettek sikerre, következésképpen múzeumunk 
gyökereit a református kollégium viszontagságos úton gyarapodó gyűjteményeiben 
lelhetjük fel.

1906-ban a kollégium rajztanárává nevezték ki a frissen végzett Haáz 
Ferenc Rezsőt (1883-1958). A felvidéki Szepesbéláról származó fiatal rajztanár 
Budapesten u Képzőművészeti Főiskolán Székely Bertalan tanítványaként 
végezte tanulmányait. Miután a Székelyföldre került, csakhamar szerelmese 
lesz a székely népművészetnek és néprajznak. Ez a „szenvedélye” élete végéig 
elkísérte, meghatározója lett iskolai tevékenységének is. Amellett, hogy mind 
végig a kollégium rajztanára maradt (1906-1948), majd rövid ideig igazgatója 
is volt, és élénk közéleti tevékenységet fejtett ki, megteremtette a kollégium 
néprajzi múzeumát. Képzőművészeti tárlatok mellett több néprajzi kiállítást 
rendezett, jelentős szerepe volt az udvarhelyszéki népi mesterségek és 
népművészet megújításában (pl. a telekfalvi fafaragás).

A múzeum keletkezéséről és első éveiről a következőképpen emlékezett 
vissza 1935-ben az Ifjú Erdély hasábjain Haáz Rezső: „Falusi kirándulásaink 
alkalmá-val határoztuk el, hogy azt a sok néprajzi értéket, amely akkoriban még 
tömegével hányódott, összeszedjük, és egy rendszeres néprajzi gyűjteményben 
megmentjük a biztos pusztulástól.

Dr. Hoffer András tanártársammal együtt 1911 őszén fogtunk hozzá a 
gyűjtéshez. Pénz hiányában tisztán ajándékozásra voltunk utalva. Mindenekelőtt 
tanítványainkat oktattuk ki, akik a vakációról nem remélt szép gyűjtéssel tértek 
vissza. De magunk is megindultunk. Úgy gondoltuk, hogy faluról-falura járva
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Helytörténeti kiállítás

szép szóval, rábeszéléssel könnyen sikerül majd a sok „hiúba” került lomlomot -
nekünk drága kincset - megkaparintani.

Csakhogy korántsem ment olyan könnyen a dolog, mint ahogy gondoltuk, mert 
a leghitványabb görbe guzsalynak is azonnal ára lett, mihelyt a kezünkbe vettük, 
s bizony-bizony sokszor a zsebünknél csak a kezünk lett volna üresebb egy-egy 
kirándulás után, ha nincs mellettünk a falu papja vagy tanítója. De ők mindig és 
mindenhol megértő szívességgel igyekeztek leszerelni a falusi székely éppen nem 
indokolatlan bizalmatlanságát az olyan nagdrágos-félével szemben, aki kérni jött 
hozzá. Minden egyes gyűjtött tárgyhoz fűződik valami jellegzetes kis epizód, ami 
annál érdekesebbé, igazi magyarrá teszi ezt a kis gyűjteményt.

1913-ban már annyira felgyűlt az anyag, hogy állandó múzeum felállítása vált 
szükségessé. A régi épület két termében rendeztük be az időközben kb. másfélezerre 
gyarapodott néprajzi tárgyakat. A nagyobbik termet egy vászonfallal két részre 
osztottuk, a benyílóba rendeztük be az akkor még fogyatékos székelyszobát; a másik 
részbe a tulajdonképpeni rendszeres gyűjteményt.

Külön-külön szekrényekben kaptak helyet a háztartás eszközei, a világító 
szerszámok, ügyeskedések, húsvéti írott tojások, kovácsmunkák, népéleti tárgyak, 
ruhák, vadász-, halász, pásztorkészségek, a szőttesek, varrottasok, gyermekjátékok, 
a kis mesterségek szerszámai. Itt foglal helyet egy kb. 500 darabból álló, más-más 
díszítésű korsó-sorozat, a terem közepén egy különálló, nagy üveges szekrényben a 
székely kerámia különleges alkotásai és lakodalmi kalácsfélék. A falakra kirendezve 
egy igen gazdag csempe- és sulyokgyűjtemény, egy nyárs-sorozat és népviseleteket 
ábrázoló festmény- és fényképsorozat. /Kováts István (1882-1942) fényképész 
munkái, aki több gyűjtőútra elkísérte barátját, Haáz Rezsőt - Z.J./

A harmadik terem főként mezőgazdasági eszközöket és a szövés-fonás 
szerszámait foglalja magába. Ennek a teremnek a legérdekesebb látnivalója az a 4 
hatalmas, arasznyi széles küllőtlen tölgyfakerék, mely egy ősi székely szekértípus 
igen ritka példányaként egy lófő kúriából került a gyűjteményünkbe.
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A háború alatt gazdátlanul álló gyűjtemény /Haáz Rezső az első világháború 
éveiben mint tartalékos tüzértiszt katonai szolgálatot teljesített. - Z.J./ sokat 
szenvedett, különösen a szőttes-varrottas kollekciója fogyatkozott meg erősen. 
Azonban újrarendezve és kiegészítve, hamarosan pótoltuk a hiányokat. 1928-
ban hozzá kapcsoltunk egy folyosórészletet, melyben a falusi templom és temető 
népművészeti értékű tárgyai mellett egy fegyvergyűjtemény és iskolánk múltjából 
megmaradt különböző tárgyak nyertek elhelyezést. Ezek között legérdekesebb 
egy körülbelül 120-150 éves eredeti diák tóga. Ugyanitt van kiállítva egy 
festménysorozat, amely a rekonstruált régi kollégiumi diákéletet jeleníti meg 
12 képben. A gyűjtés a növendékek segítségével most is folyik, természetesen 
sokkal lassúbb tempóban, mint kezdetben. Ma már nagyon megfogyatkozott a 
gyűjte-nivaló, ami még feltalálható, annak a sok összeszedő úgy felvitte az árát, 
hogy igen szűkös anyagi viszonyaink mellett csak nagyon keveset tudunk vétel 
útján megszerezni.”

A néprajzi múzeum kiegészítve a kollégium érem- és régiséggyűjteményével, 
régi képeivel, 1949-ben állami tulajdonba került, a tanári pályáról nyugdíjba 
vonult Haáz Rezső lett az első igazgatója (1950-1952).

Sajnos, a tulajdonviszonyok változása, az önállósodás nem jelentette egyben 
a múzeum fellendülését is. Öntörvényű fejlődését egyre jobban akadályozták az 
ideológiai korlátok. A mindmáig nyomorúságos költségvetéssel és a szabályzatok 
által megkövetelt létszámnak mélyen alatta maradó személyzeti kerettel 
rendelkező „rajoni”, majd „municípiumi” múzeum viszontagságai korántsem 
értek véget.

Saját székházat 1953-ban kapott, mikor megkapta mai épületének 
földszintjét. Innen 1959-ben a frissen elkészült Művelődési Ház alagsorába 
zsúfolták, majd miután még a döntési joggal rendelkező helyi hatalmasságok 
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire lehetetlen helyzetben van, 1968-
ban visszaköltöztették régi székházába. Egy évtized múlva, 1978-ban megkapta 
a Képtár épületét is, ugyanekkorra elkészült a népi ipari szerkezetek kiállítási 
csarnoka is a főépület udvarán.
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A múzeum gyűjteményei időközben jelentős mértékben gyarapodtak, azonban 
ennek is határt szabott a felvásárlási alapok állandó hiánya. így továbbra is elsősorban 
az adományok és a terepen végzett gyűjtőmunka eredményezte a növekedést. 
Újonnan kialakult gyűjtemény a régészeti, amely 1956-1983 között Ferenczi Géza 
és Ferenczi István régészek terepbejárásai és ásatásai nyomán keletkezett, egyik 
tudományos eredménye a több mint 120 ismeretlen régészeti lelőhely feltérképezése 
volt. A helytörténeti gyűjtemény elsősorban a helyi céhek és ipartársulatok 
emlékanyagát foglalja magába. Sajnos, érzékeny veszteség érte, a múzeum 
levéltári anyagát bekebelezte az állami levéltár (Udvarhelyszék levéltára, melynek 
legértékesebb része, a „székely láda” anyaga Kolozsvárra, Székelyudvarhely város 
privilégiumlevelei a bukaresti, Udvarhely vármegye levéltára és a városi intézmények 
iratanyaga a Csíkszeredai levéltárba kerültek a „zseniális” átszervezések nyomán).

A néprajzi gyűjtemény is tovább fejlődött, a múzeum szűkös tárgyvásárlási 
alapjait elsősorban a hiányok pótlására fordították. A Szejke-fürdői 
székelykapugyűjtemény szimbóluma lehetne a diktatúra alatti évek csendes, 
nemzeti szimbólumainak fenntartására fordított munkának. A képzőművészeti 
gyűjtemény alapja a kollégium régi képtára, ez kibővült a Korunk folyóirat 
kollekciójával - így bemutathatjuk a kortárs erdélyi magyar képzőművészet 
keresztmetszetét - és a Spanyár-adománnyal. Az állandó képtár megteremtését 
Maszelka János festőművész szorgalmazta hosszú éveken át, amely végül 1979-
ben a Korunk c. folyóirat szerkesztősége - elsősorban Kántor Lajos segítségével 
nyílhatott meg. A természetrajzi gyűjtemény is újonnan keletkezett, Kováts Lajos 
ornitológus tevékenysége nyomán, s ennek legnagyobb részek Bányai János 
geológus hagyatéka képezi.

Az 1970-es években meglehetősen hosszú előkészítő munka után létrejöhettek 
a múzeumhoz tartozó emlékszobák. Ennek kezdeményezésében, előkészítésében 
és engedélyeztetésében nagy szerep jutott id. Hermann Gusztávnak. 1972. 
július 4-én megnyílt a Tompa László-emlékszoba a költő, lapszerkesztő egykori

Székelykapu-gyűjtemény
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Tamási Áron-emlékház

lakóházában (Tompa László utca 11. szám,). Röviddel ezután avatták fel 
Farkaslakán Tamási Áron emlékművét és emlékszobáját szülőházában, 1972. 
szeptember 24-én a megyei múzeum gondozásában.

Ezt követte a Tomcsa Sándor író, humorista emlékszobájának megnyitója 
1973. június 11-én, amelyet, sajnos, később kénytelenek voltunk felszámolni, 
amikor Ferenczi Erzsébet halála után az örökösei visszaigényelték a helyiséget. 
Bányai János emlékszobája a múzeum épületében nyílt meg, a borvízkutato 
geo-lógusmérnök hagyatékából. )ózsa Béla antifasiszta író emlékszobája 
szülőfalujában, Hodgyában nyílt meg, a művelődési házban.

Az emlékházak megnyitásával egyidőben indult széleskörű mozgalom 
eredményeként jött létre a Szejke-fürdőn a már említett kapusor Kovács Mihály, majd 
Vofkori György tanárok fáradozásának eredményeképpen. 1971-ben már készültek a 
tervek az első kapu felállítására, a következő évben fel is állították az Orbán Balázs 
által 1888-ban faragott kaput, amelyet az évek során nyolc másik követett.

A kollégium könyvtára, amely „jelentős könyvmúzeuma az országnak, sokaktól 
megcsodált idegenforgalmi látványossága a városnak. Jelene biztosított, eleven 
funkciója nincsen. Közel három évszázad gyűjtőmunkájának itt felhalmozódott 
eredményei egyenesen predesztinálják ezt a könyvtárat arra, hogy továbbra is 
tudományos-információs központja legyen ennek a tájnak, amelyik létrehozta és félő 
szeretettel nevelte országos jelentőségű gyűjteménnyé” - írja Jakó Zsigmond.

1968-1990 között a városi könyvtár mellőzött részlegeként működött, 
olvasókat csak külön engedéllyel fogadhatott. A háború alatt érzékeny veszteséget 
szenvedett, a feldúlt állomány régi rendjét Jakó Zsigmond professzor állította 
helyre. Hosszú időn keresztül (1961-1990) Molnárné Hubbes Eva gondozta. 1990-
ben a Múzeum és a Tudományos Könyvtár - miután csaknem két évszázadik, 
a kollégium részeként együtt szolgálták a tanítást, és csak az államosítás után 
választották el őket - újra egyesülhettek. A könyvtár élő, használható, muzeológus 
könyvtárosa Roth András Lajos kiszolgálja az érdeklődő diákokat és kutatókat. A 
Tudományos Könyvtár több mint 75 000 kötetet számlál. A helytörténeti gyűjtemény 
tárgyainak és dokumentumainak száma 4.000 fölött van, amelyhez csatlakozik az 
éremtár 1784 érme, a fegyver és régészeti gyűjtemény, ide tartóznak a helyi iro-
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dalmi gyűjtemény is, Tompa László költő és Tomcsa Sándor író hagyatéka. Felelőse 
Zepeczaner Jenő. A múzeum régésze, 2004-től Sófalvi András, külső szerződéses 
munkatárs. A népművészeti gyűjtemény tárgyainak száma 3.800, Miklós Zoltán 
Kolozsváron frissen végzett külső szerződéses munkatársunk felügyeli. A 
képzőművészeti gyűjtemény magába foglalja a régi képtárat és a kortárs erdélyi 
magyar képzőművészeti gyűjteményt, amelynek legértékesebb része a Korunk-
képtár. Felügyelője Veres Péter muzeológus. Jelentős a botanikai gyűjtemény, 
amelynek nagyobb súlyt ad Bányai János geológus kó’zetgyűjteménye, kéziratai 
és könyvtára, amit Székely Viorica gondoz. Biró Gábor festőművész a kiállítások 
látványtervét és reklám és könyvgrafikai munkákat végez. Restaurálási és 
konzervá-lási munkákat saját jól felszerelt műhelyünkben Károlyi Zita és 
Demeter István végzik, akik felügyelik a raktárakat is. A látogatókat Geréb 
Ibolya múzeum-pedagógus szervezi, fogadja és vezeti. Az 1989-es romániai 
változások jelentősek voltak az intézmény életében. Az ideológiai korlátok 
ugyan ledőltek és az elmúlt években a felügyeleti hatóságok sem avatkoztak a 
múzeumi munkába, de a krónikus pénzhiány továbbra is korlátott szab a terveink 
megvalósításának.

1990 júniusában a személyzet és a múzeum barátai megalapították a Haáz 
Rezső Kulturális Egyesület, melynek feladatait 2000 után a Haáz Rezső Alapítvány 
látja el. Ezek a civil intézmények sajátos eszközeivel járulnak hozzá a múzeumi 
munka végzéséhez. A HRKE kiadója volt a Székelység c. negyedéves folyóirat 
két évfolyamának és a Múzeumi Füzetek c. kiadványsorozatnak. Hozzájárult 
a múzeumi tárgyak vásárlásához, a múzeumi munka modern hátterének 
megteremtéséhez, a rendezvények anyagi alapjának előteremtéséhez, az erdélyi 
magyar közgyűjteményi dolgozók kapcsolattartásához.

Segítségükkel Tompa László és Nyirő József házaira bronz emléktáblák kerültek, 
elkészült Haáz Rezső bronz mellszobra, az etédi római katolikus templomon 
Kisfaludy Sándor és Jósika Miklós emléktáblája, Szovátán a Petelei István 
emléktábla és a Múzeum falára a László Gyula bronz emléktáblát helyeztünk. 
Továbbra is meg lehetett tartani a múzeum legnagyobb rendezvénysorozatát, 
a Múzeumi Heteket. A HRA tovább folytatta a kiadói tevékenységét, megjelent 
az ISIS, az Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek - alapító szerkesztők Károlyi 
Zita és Kovács Petronella -, négy száma, ebben az erdélyi magyar restaurátorok 
továbbképző találkozóin elhangzott előadások jelentek meg Zepeczaner Jenő: 
Válogatott irodalom; Cseke Péter: Múzeumi élet Székelyudvarhelyen. Hazatérő 
szavak. Albatrosz. Bukarest, 1958. 217-232.; Cseke Péter: Múzeum és civil 
társadalom. Korunk. 1992. 9. 82-86.; Ferenczi Géza: A Székelyudvarhelyi 
Múzeum története. Korunk. 1984. 9. 681-686.; Ferenczi Géza: incercári de 
infiintare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc. Acta Musei Napocensis. 
XX. 1983. 711-723.; Haáz F. Rezső: A kollégium néprajzi gyűjteménye. 
Ifjú Erdély. 1935. április. XIII. évf. 8. szám. 145-146.; Hermann Gusztáv: 
Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen. Székelyudvarhely, 1990. HRKE.; 
Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Kriterion. Bukarest, 
1993.; Jakó Zsigmond: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története. In 
írás, könyv, értelmiség. Kriterion. Bukarest, 1976. 219-250.; Zepeczaner Jenő: 
A székelyudvarhelyi múzeum. Székelyudvarhely, 1978. 22.; Zepeczaner Jenő: 
Székelyudvarhely. Múzeum. 1994.
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A Székelyföld virágai

A 19. század kezdetén válik a magyar népi (paraszti) kultúra tárgy világa 
színessé, virágossá. Utolsó nagy korszakát fellazulása, felváltása előtt a pompás 
díszítések elterjedése jellemzi. Összegződnek a nagy történelmi stílusok 
- a reneszánsz, barokk, biedermeier - legszebb elemei, amelyek a „magas 
kultúrákból” merítettek. Azonban nem gépiesen másoltak. A rendi társadalom 
rétegein lefelé halad ezek elemeikre bomlottak, majd a paraszti életfelfogás, ízlés 
törvényei szerint újra rendeződtek, keveredtek, átfogalmazva jelentek meg. A 
székely építkezés (faház, székely kapu, csűr), a házba kerülő a tűzhely (cserepes) 
csempéi és a festett bútorok, az ünnepnapok viselete, a szőttesek és hímzések 
sokasága, a mulatságok alkalmával borívásra használt bokály, az asztalra 
kerülő kerámia tányér, a vas vagy fa szerszámok, a mosáskor használt sulyok 
és mángorló mind lehetnek a díszítő elemek hordozói. Általánosan elfogadott 
szabállyá, illendővé vált a társadalmi rendnek, életkornak megfelelő díszítés 
alkalmazása, amely nemcsak a paraszti esztétika, ízlés kifejezője volt.

A székely népművészetben különösen jelentős szerepe volt a virág motívumnak. 
Ezért is rendeztük a virágozott tárgyakból Haáz Rezső Múzeum alapkiállítását, és 
ez felel meg legjobban az alapító szemléletének, aki elsősorban a szép tárgyakat 
kedvelte és gyűjtötte, így ez szerves folytatása lett a helyi művelődéstörténeti 
alapkiállításnak.

A kiállítást rendezte Ráduly Emil a budapesti Néprajzi Múzeum muzeológusa, 
munkatársak: Demeter István, Károlyi Zita, Kovács Petronella (Budapest), Újvári 
Mária (Vác) restaurátorok, Zepeczaner Jenő muzeológus. A kiállítás a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram támogatásával készült. A restaurálási munkákat 
támogatta a Magyar Nemzeti Múzeum, a Képzőművészeti Egyetem.
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Látvány és valóság

Udvarhelyszék falusi társadalmainak néprajzi öröksége

Az egymást követő történelmi korszakok természetszerű változásokat 
hoznak bármely társadalom életszervezésében, anyagi és szellemi örökségében. 
A XX. századi székely falvak rohamos átalakulása, a korai viszonyokhoz 
képest a tulajdonképpeni másságot hangsúlyozzák. Szemléletmódbeli kérdés, 
hogy a változást értékvesztésként, az egykori „harmónia” megbomlásaként 
értelmezzük, vagy pedig elfogadjuk ezen településeknek a polgárosodás 
irányába tett erőfeszítéseit, hiszen a lakosok nem törekszenek másra, mint 
komfort és kedvezőbb életfeltételek biztosítására. Rövid múltba tekintéssel 
példázható, hogy a székely falvak is a közbirtokosságot követő állami 
gazdálkodással, majd újból a magántulajdonok visszaszolgáltatásával kellett 
szembesüljenek, mindenik alkalommal adaptációs képességeikről téve 
bizonyságot. A gazdasági feltételek a családszer-vezésben és az életteret 
körülvevő kulturális sajátosságokra egyaránt rányomták bélyegüket.

A székely falvak hagyományainak megőrzésére irányuló törekvések 
nyilvánvalóan értékorientált próbálkozások, de a tradíciónalítás és a 
szegénység sokszor ugyanazon paraméterek szerveződése arra ösztönöz, 
hogy a települések fejlődését részesítsük előnybe. A régió korabeli 
állapotának skanzenszerű konzerválása súlyos megélhetési gondot 
jelentene, de mindaz, amit a múzeumok - legnagyobb erőfeszítéseik árán is 
- meg tudnak mutatni messzemenően kevésnek bizonyul. Az udvarhelyszéki 
települések anyagi kultúrájára reflektálva, néhány támpontot jeleznék, 
melyek a turistalátványosságon túlmenően az életmód mögöttes tartalmaira 
vonatkoznak. A tárgyi néprajz fogalomkörébe sorolható örökség a kézművesek 
és a tárgyak tulajdonosainak készségét, ízlését és társadalmi pozícióit 
példázza. A kiemeltebb jelentőségű, de akár a hétköznapi használatra 
szánt munkaeszközökön, a dekoráció egyaránt megtalálható volt. A puszta 
kifejezőkészség érvényesítési vágyán túlmenően, sokszor mágikus céllal is 
díszítették a közvetlen életterükben jelen levő dolgokat.

A népi építészetben a funkcionalitás és az esztétikum mindig együtt voltak 
jelen. A lakóház elsődleges funkciója a család számára decens életkörülmények 
megteremtése, de ugyanakkor olyan miliő kialakítása, mely egyben a számbeli 
növekedést is problémamentessé teszi. Ezen túlmenően az ingatlan minőségi 
kivitelezése, az adott környezetben fellelhető státusbeli viszonyokat is 
érzékeltette. A szegényes paraszti portáknak volt egy jellegzetes díszítési 
rendszerük, melyek alkalmazása vagy éppen hiánya jelzésértékkel bírt. Az 
építkezésnek a díszítés elengedhetetlen része volt. A mestergerendába vésett 
feliratok, a tornác oszlopainak faragványai, a homlokzat díszítése és különböző 
építészeti technikák alkalmazásával kialakított dekoratív formák, a lakóház 
elsődleges funkcióján túlmenően a tulajdonos társadalmi státuszát jelképezték. 
Nem egy faluban a ház oromzatának díszítése, az illető közösségen belül 
szigorú normák által behatárolt informális jelzéseket hordozott.

Sok esetben olyan hozzáférhetetlen helyeken is alkalmaztak ornamentikát, 
ahol nem képezhetett attrakciót a szemlélők számára. Hasonló építkezési gyakorlat 
egyik változatát képezik a Nyikó-menti díszített tetőcserepek is. A feliratos, 
évszámos, karcolással díszített alakos, illetve virágmintás tárgyak, egykor a tér-
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Tulipános láda

ségben működő cserépműhelyek termékei. A könnyebben felhasználható 
építőanyagok és újabb technikák, valamint stílusok, ma már a székely falvakban is 
zömével reprezentálják magukat. Az utcaképek átalakultak, és a tehetősebb gazdák 
egyre inkább a nyugati mintákat részesítik előnybe. De főleg a zártabb települések 
látogatása még mindig esztétikai élvezetet nyújt a népi építészet iránt érdeklődök 
számára.

A köztudatban, a székely portát már nem is képzelik el székely kapu nélkül, 
amely a települések utcaképének sajátos hangulatot kölcsönöz. Udvarhelyszéken 
Máréfalva a legreprezentatívabb az említett portatípus szempontjából, hiszen a 
faluban, az egykori kapuállító hagyomány értékének felismerése által, tudatosan 
őrzik kapuikat. Ez a falu sem képezhetett kivételt, és főleg a hetvenes években 
jelentkező építészeti újítások eredményeként, előnybe részesítették a kevésbé 
impozáns, könnyen elkészíthető és karbantartható vaskapukat. Ezen törekvések 
mellett azonban még nagy számban őriztek meg régi kapukat is, melyek külön 
érdekessége: a faragott mintázatnak kék, vörös és zöld színekkel való díszítése. 
A látványon túlmenően azonban a székely kapuk is számos informális jellel voltak 
felruházva, és egy településen belül rendszerszerűen ellenőrzött volt, hogy mindenki 
csak társadalmi státuszának megfelelő kaput állíttathatott.

Az önellátásra berendezkedett földművelő társadalmakra nem volt jellemző 
az árutermelés, így általános törekvés volt a készítmények házi technikákkal való 
előállítása. A fafaragás, vesszőfonás, kerámia-megmunkálás olyan foglalkozási 
köröket jelentettetek, amelyek fokozatosan mesterségekké váltak, és egyes 
falvak centrumokká nőtték ki magukat. A körispataki szalmakalapok és -fona-
tok a régió határain kívüli kereskedelemben is egyaránt megtalálhatóak voltak. 
A munkamódszer családon belüli hagyományozódás mára már nem képezi att-
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rakciót a fiatalabb generációk számára, az aktív dolgozok száma viszont 
egyre csökken, ami az egyes megmunkálási technikák fokozatos elfeledéséhez 
vezet. Az említett faluban működtetett, a kézművességre építkező vendéglátó 
szolgáltatások valóban megoldást jelentenek a termékek minél szélesebb körű 
bemutatására, de azzal a társadalmi réteggel, akiknek a szalmafonás kenyérkereső 
mesterségük, a turistaforgalom sohasem szembesül.

Udvarhelyszék egyik leglátogatottabb települése még mindig Korond. A 
kerámiakészítő központként ismert falu utcái, pontosan az idegenforgalom 
által változtak (viszonylag) rövidtávon kirakodóvásárrá. A kerámiakészítő 
hagyományokra alapozva, a település lakói innovatív hajlamról és kereskedő 
képességről téve bizonyságot az egykoron legszegényebb réteg által gyakorolt 
mesterséget vállalkozásokká fejlesztették. A falukép jelenlegi állapota a hatvanas 
évek közepétől kezdett kialakulni, amikor műútépités céljából a kerteket az új 
nyomtávval szelték keresztül. A telkek szerencsés fekvése, vagy az utólagos kedvező 
helyezkedés, sokak számára lehetővé tette a nagytételű árukereskedelmet. A 
nevesebb mesterek kivételével, a kereskedelmet legtöbbször a viszonteladók 
irányítják, a termelés azokra hárul, akiknek nincs lehetőségük közvetlen módon 
értékesíteni az árut.

A látványosságot képező, néhány néprajzi érték, melyeket a székely falvakban 
még eredeti funkciójukban megtalálunk, sokak számára exotikumot jelent. 
A termelőmunka mögött viszont legtöbbször a családfenntartó erőfeszítések 
húzódnak, tehát a kifelé terjesztett image kevésbé felel meg a valóságnak. Sok 
székely falu érdeme, hogy hagyományos kézműves termékeiket „piacosítani” 
tudták és jövedelemre tehetnek szert. Bár nem említettem, de példaértékű a 
Nyikó-menti falvak vesszőfonó munkássága, amely lényegében egy kívülről 
hozott mesterség tömeges elsajátítása. Az érték viszont abban áll, hogy az 
esztétikum határai közé rekesztett, többfunkciós tárgyakat állítanak elő. A 
fentiekben nem merül ki a térség néprajzi értékeinek készlete, hiszen főleg azokat 
jeleztem, amelyekkel a látogatok szembesülnek. A látványosság mögött még 
számos olyan tárgyat birtokolnak és használnak a falusi társadalmakban, 
melyek joggal bekerülhetnek az előzők sorába. Elég, ha csak a Homoród-menti 
festett bútorok alulreprezentáltságát említem, vagy a különböző (nem naiv) 
fafaragványokat (sulykolok, mángorlók, faragott jármok, juhászbotok stb.), 
esetleg olyan különleges gazdasági eszközöket, mint Sükőben használt, fakéregből 
készített kászút.

A turistaforgalom éltetője a favak kézművességének, azonban a minőségi 
termelés már nem orientatív, és a minél szélesebb körű igények kielégítésére 
tett kísérletek, egészen változatos, eredeti formájuktól és díszítésüktől idegen 
tárgyak létrejöttéhez vezetnek. A barokkos és szecessziós ornamentika, mellyel 
tetszetősebbé akarják tenni az árút, sok esetben már semmilyen kapcsolatot nem 
őríz az egykori népies díszítéssel.

Miklós Zoltán
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Haáz Rezső Múzeum 
Tudományos Könyvtára

„Én, N.N. ezen udvarhelyi gymnasium polgárainak 
szabályszerű szavazatával közkönyvtárosnak 
választatván szentül fogadom, hogy ezen 
tisztemben annyira a közkönyvtáros számára előírt 
törvényei szerint fogok forgolódni, hogy annak 
idején úgy lássék, hogy a könyvtár és a gymnasium 
kárára semmit, hanem annak hasznára igen sokat 
tettem. Isten engem úgy segéljen!”

A mottónak választott idézetet az 1682-ben már másodízben rögzített 
„leges Scholae Orth. Udvarhelyiane...”című törvénykönyvéből való és utal arra 
a minőségi tevékenységre, amelynek eredményeképpen a székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtárról úgy beszélhetünk , mint a valamikori református kollégium 
könyvtárának töretlen fejlődésű jogutódjáról. A könyvtár történetét fakó Zsigmond 
kolozsvári történész tárta fel alapos tanulmányában 1970-71-ben a Könyvtári Szemle 
hasábjain majd a Kriterion Könyvkiadónál, 1977-ben írás, könyv, értelmiség: 
Tanulmányok Erdély történetéhez című tanulmánykötetében, az 1958 és 1959-ben 
könyvtárrendezéskor nyert tapasztalataira és levéltári kutatásaira támaszkodva. A 
tanulmány tulajdonképpen az alapállomány sajátosan kialakult, kialakított történetével 
ismertet meg. Ezen tanulmány és más korabeli összefoglalók alapján megállapítható, 
hogy a református kollégium könyvtárának csírái egyidősek magával az 1670-
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ben kezdetét vett kollégiummal. Letenyei Pál - 1674 - tői számított - főtanítósága alatt 
a kollégium délnyugati oldalán kiképzett három földszinti szoba közül a „jobb kézfelőli 
az alapulni kezdett könyvár számára rendeltetett”. Az iskola könyvállománya akkor 
nem lehetett nagy számú. Egy 1596-ben Oxfordban nyomtatott könyv előzéklapján 
található 1698-as kézi bejegyzés szerint a coetusnak ( a diákok önkormányzati 
közösségének) könyvtára 23 címet számlált. Tény, hogy a mottóban is idézett 1682-es 
iskolatörvény már külön tárgyal a „bibliothecarius” esküvel vállalt kötelezettségekről. 
Ezek szabályozták a leltározást, a könyvek forgalmát, a kölcsönzés mikéntjét, a 
könyvek karbantartását, a könyvtárhelyiség védelmét, az olvasói státust. Jakó 
Zsigmond azt is megállapította, hogy „1682-1695 között Rozgonyi P.János fáradozásai 
nyomán (- aki „csuk lassanként s kevesenként egy s más méltóságoknak egy s más 
papságnak , úrfinak, deáknak ajándékából gyüldögélt Bibliothecat is rendbe kívánja 
szedni, nehogy unnak könyvei eltévelyedjenek” -) kialakult a könyvtár végleges 
szerkezete és kezdetét vette az oktatás közvetlen igényeit meghaladó kiadványok 
gyűjtése, a tudományos célokat szolgáló nagykönyvtár kiépítése.”

Az ő rektorsága idején kerültek be a coetus ládában őrzött könyvei mellé az első 
magángyűjtemények, umelyek az oktatás minőseget voltak hivatottak szolgálni. 
Ezért is tekintik Rozgonyit a „könyvtár teljes megalapítójának”. A korai, Apafi 
Mihály fejedelem és Bethlen János kancellár által tett állítólagos adományozások 
körüli kérdőjeleket szintén Jakó Zsigmond próbálta feloldani kiemelve Rozgonyi P(ap) 
János közvetítő szerepét. A könyvtár kötetei 1720-ban kapják első, legrégibb helyrajzi 
jelzetüket. Szigeti Gyula György (rektor: 1712-1720) 1720-ban „ látván u Theca könyvei 
szaporodását, azon esztendőben melyben (Enyedre) elmenni szándéka vala, a 
könyveket bizonyos rendekbe elrakatta és hét részre osztotta...” Ekkor a könyvtár -a 
levéltári adatokra hivatkozó Jakó Zsigmond szerint - 180 darabot számlál, kiegészülve 
Jenei Sámuel udvarhelyi városi pap több mint félszáz könyvadományával. „Nem 
nagy mennyiség az igaz - írja Kiss Ferenc iskolatörténetében - de azon időből, amikor 
hazánk és városunk u Thököli és Rákóczi- féle forradalmak s belháborúk miatt 
huzamos időn át ,oly izgatott állapotban volt többet alig lehet várni.” Szigheti 
Gyula Mihály Dézsi Zsigmondot (1723-1728) említi meg, aki „szorosabb gondot vet 
a thécára is és hogy a könyvek el ne tévelyedjenek oltalmazzu.”

Borosnyai L János (1735-1751) új helyet választ a bibliothecanak, azt a 
kollégium legnagyobb terme - az Auditórium - mellé helyezvén. A könyvtárat 
bővíti, a „collectiokat „ protocollumokban jegyzi fel „ s feles számból álló könyveket 
vásáro-la”. (Ezt Szigeti a legelső könyvvásárlásként jegyzi fel.) 1767 előtt, mielőtt 
szinten Enyedre átment volna professzornak Kovásznak Kovács József az, aki a 
„Bibliothecat is gazdagabban és jobb rendben hagyta, mivel... gróf Bethlen Imre... 
274 különböző auctorok munkájávul azt megajándékozta. Melyről ezen professzor 
férfiúi emlékezetül cathalogust készíté; az elébbenieket is megtartá.”

Backamadarasi Kis Gergely 1770-1775-ös nagyszabású átépítési és bővítési 
munkálatai során ismét új helyiségbe, „ az utcára néző szegletre” került a könyvtár. 
Ekkor már legalább két évtizede, hogy a könyvtárosság már teljesen független 
tisztséggé vált. Ziluhi Sebes János és Szigethi Gyulu Mihály rektorsága alatt 
„nevelkedett a bibliotheca is”. Az általuk szerkesztett protocollumból ismerjük 
a különböző tékák állományszámát. így az 1797-ben megkezdett és a XIX. 
század húszas évéig vezetett protocollum 3826 címet rögzített 12 tékában, 18 
csoportban.

így is 1803-ban mikor Szigeti Mihály veszi át a kollégium könyvtárát úgy 
találta „hogy sem a theca minden könyvei nem volnának regesztrálva, sem a
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theca neve nem volna azokba 
írva, mely két fogyatkozáson” 
segített is. A könyvtár 
állománya lassan gyarapodott, 
és Jakó Zsigmond megállapítása 
szerint más erdélyi iskolai 
könyvtárokhoz képest (pl. 
Nagyenyed, Kolozsvár, 
Marosvásárhely) szerény 
méretű volt. Magyarázatul a 
vásárlásokra fordítandó összegek 
hiányát s a könyvek kezelésekor, 
kölcsönzésekor bekövetkező 
veszteségeket sorolhatjuk fel. 
Itt jegyezhetjük meg, hogy a 
„thécából ... kimustrált” és 
a kolozsvári Guthman János 
könyvkötő által „ újra kifódozott, 
bekötözött de hasznavehető 
könyvekből” még a diákok 
jutalmazására is jutott (1824-es 
adat). A gyarapodás csak a század 
vége felé gyorsul fel. 

Alapítványok, alkalmi adományok tanári könyvtárak öröklése illetve 
megvásárlása útján. A legeredményesebbnek bizonyuló módszer azonbun az 
adományozás maradt. így a könyvtár állománya a XIX. Század végéig az említett 
Rozgonyi közvetítésével bekerült kisebb tékák mellett (Theca antiquissima) 17 
jelentősebb adomány könyvtárral gazdagodott. Az 1803-as Szigeti Mihály féle 
katalógus 4063 művet sorol fel, míg Dávid Mihály és Kovács Ferenc jurátusok 
1823-as katalógusa 4489-et. 1873-ban Kiss Ferenc 6000 kötetet említ. Gönczi 
Lajos 1895-ben 10273 önálló művet sorakoztat fel 16314 kötetben. Az 1797-es 
leltárkönyv adományok - thécák - szerint csoportosította a könyveket, az 1803-as 
illetve az 1823-as már tematikailag. így lehetőségükben áll, a könyvtári állomány 
tárgyi összetételének összehasonlítása, igaz, hogy ezt nem teszi egyértelművé 
a könyvek koronkénti különböző osztályozása. Mindenesetre míg a kezdetekben 
a teológiai művek uralják a mezőnyt majdnem 40 %-a, addig 1895-ben már 
csak 15-20% - át jelentik a műveknek. Csökken a filozófiai és filológiai művek 
száma is, míg a történelmi tárgyúaké emelkedik. 1823-ban a folyóiratok 
arányszáma 1,67%, a század végére ez az (irányszám 6,36%-ra emelkedik, 
ami a századvégi fellendülő folyóiratkiadás iránti érdeklődés bizonyítéka. Erre 
vonatkozik Szakács József megjegyzése is miszerint „1871-ben mikor az iskola 
tanári szobát nyithatott iskolánk tanítószemélyzete azonnal nevelésügyi lapokut 
és folyóiratokat kezdett a hivatali szoba asztalára letenni”.

Természetesen a fenti arányszámok az egész állományra vonatkoznak. 
Érdemes lesz a különböző thécák tematikai százalékarányának kiszámítása is, 
amely már a különböző gyűjtők érdeklődési körére lesz jellemző.

A könyvtár többször rendezésre szorult; erre voltak hivatottak a már említett 
protocollumok is. így az 1823-beli katalógus bejegyzése szerint „a B(iblio)theka-
ban lévő könyvek... Tővel-heggyel voltak összehányva, egy nagy könyv egy ki-
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csiny mellett, mely állása a 
Thécát elrútította. A csinosság 
parancsolta tehát a facultasok 
megmaradásával a könyvek 
állása megváltozzék és ez az 
új protocollum készítessék.” 
A könyvtár használhatóságára 
vonatkoznak Gönczi Lajos 
későbbi megjegyzései miszerint 
„a könyvek a katalógusban 
nem voltak helyesen karak-
terizálva, ... nem volt meg 
mindenkinek a maga helye... 
egy könyv kifürkészése 
heteket vett igénybe”. Ha 
a korigénynek megfelelő 
rendezést 1875-ben még nem 
kezdték meg, 1890-re Kovács 
Dániel elvégezte ugyanis „a 
amtározáshoz szükséges u-
tasítások részint Kolozsvárról 
az erdélyi múzeumegylet 
könyvtárnokától (Szabó 
Károly), részint Budapestről a 
Magyar Nemzeti Múzeumtól be 
van szerezve.” A könyvek egy 
részében ma is feltalálhatók 
a korabeli leltárszámok és 

helyrajzi számok. Nagyrészükből viszont ez hiányzik, ugyanis apró papírcsíkokra 
íródtak fel, melyek elkallódtak és meg is nehezítették az állomány azonosítását és 
proveniencia elvű jelenkori rendezését.

Egy oly társadalmi, kulturális közegben, ahol a „könyveknek megvan a 
maguk sorsa” - értsd alatta egész könyvtárak elherdálását, elkótyavetyélését, 
a székelyudvarhelyi református könyvtárt bővítő adományok biztosították 
- gondolatkezdésünkkel ellentmondóan - a könyvállomány (részleges-teljes) 
fennmaradását, kultúregységek átmentését a későbbi generációknak, szolgálták 
az oktatási, nevelési hátteret, képviselték a különböző társadalmi rétegekből jövő 
- de általuk - a sajátos egykori erdélyi magyar kultúra minősítését is , betekintést 
engedve többszörös áttétellel családok , egyének könyvtárába. Az adományozók 
között székely köznemest, értelmiségi polgárt, orvost, ügyvédet, tanárt, 
lelkészt, világi és egyházi főurat, államigazgatás magas rangú tisztviselőjét, 
alispánt, nemes asz-szonyt is találunk, akik mindannyian szeretik, megbecsülik a 
könyvet, akik áldoznak rá, s akik szívesen hagyatékozzák féltve őrzött kincseiket 
Székelyudvarhely egyre jelentősebb iskolai könyvtárának, tudatosan alakítva azt.

Így sorakozhatnak polcainkon Bethlen, Székely, Zágoni, Málnási, Korda, Teleki, 
Cserei, Osváth, Nemes, Kassai, Gyulai, Kiss stb. tékák. Ezek amennyire a fennmaradt 
anyag engedi, tükrözik az egyes gyűjtők érdeklődési körét, művelődési igényét, 
művelődési szintjét, könyvek iránti vonzalmát, áldozatkészségét, de ugyanakkor 
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szellemi nyitottságát is. Könyveik között az egyházi vonatkozású (protestánsok 
jogaival, vallási sérelmeivel, a kálvinista hitvédelemmel, a vallási toleranciával, 
valláspolitikával foglalkozik, bibliák, bibliai kommentárok, igehirdetések, 
prédikációk, halotti beszédek, kegyes olvasmányok) kötetek mellett megtaláljuk a 
korabeli vagy régebbi jogi, történelmi, politikai, gazdasági, természettudományos, 
irodalmi, filológiai, filozófiai vonatkozásúakat is , eredetiben vagy fordításban 
(néha még saját fordításban is) legtöbbjük nyomtatásban, de kézirati másolatban 
is. Possesor jegyek, lapszéli, lapalji bejegyzések árulkodnak tulajdonosaik kilétéről, 
a könyvek használatáról illetve olvasottságukról. Szakfolyóirataik, politikai 
hírlapjaik, összegyűjtött röpirataik, kiadói katalógusaik, metszetalbumaik mind 
tágabb értelmezést adnak a fentebb leírtaknak. Sokan közülük külföldön tanultak, 
könyveiket ott szerezték be. így tehát nem csodálkozhatunk azon, hogy a korabeli 
Európa leghíresebb nyomtató és könyvkötő műhelyeinek termékeivel gazdagították 
szellemi tárházukat. Itt említjük meg, hogy ennek köszönhetően könyvtárunkban 
a könyvkötészet technikai és művészeti mintapéldányait is tanulmányozhatjuk az 
erdélyi és magyarországi kötéseken át egészen a németországi XVI. Századi jeles 
mesterek által készített, remekbeszabott dúcnyomásos és görgetős díszítésű, 
bőrbevonatú, fatáblás kötetekig, amelyek közül sokat alkotójuk megnevezéséig 
tudunk azonosítani. Különböző korok különböző stílus és ízlésvilága találkozik itt 
ilyen szempontból.

A könyvtár mai állományának több mint egy kilencedét jelentő 8300 régi 
könyv hazai osztályozás szerint a következőképpen oszlik meg: közel 2600 könyv 
(31%) 1700 előtt megjelent külföldi kiadvány, közel 4500 kötet (54%) 1701-
1800 között megjelent külföldi kiadvány , míg 11,5%-ot kitevő majdnem 950 
könyv hazai (erdélyi )nyomtutvány. Kéziratot 245-öt, ősnyomtatványt 3 darabot 
tartunk nyilván (1489-, 1490- és 1492-ből). A külföldi könyvek között olyan híres 
könyvnyomtatók és kiadók termékeivel találkozhatunk, mint az amszterdami 
Hondius, Jansonius és Elzevir, az antwerpeni Bontius, a bázeli Bertschius, Frobe-
nius és Oporinus, a genfi Crispinus, a hanoveri Wechelius, a kölni Hieratus, a 
londoni Bolifantus, vagy a velencei Aldinus nyomtatványai. A hazai nyomtatványok 
zömét (kb.72%) Kolozsváron nyomtatott kiadványok, szebeni (15%), nagyváradi 
(4%), enyedi (3,1%), gyulafehérvári, marosvásárhelyi (2-2%) illetve egyre 
csökkenő arányban csíksomlyói, brassói, nagykárolyi, besztercei, balázs-falvi 
kiadványok jelentik.

Mindezek tág lehetőséget nyújtanak a hozzáértő kutatónak az erdélyi műve 
lődéstörténet különböző korszakokbeli tanulmányozásához; az erdélyi bibliofilia, 
könyvművészet, nyomdatörténet tisztázására a külföldi szellemi behatások, 
„Európához való felzárkózottságunk” vizsgálatára.

Itt jegyeznénk meg, hogy az 1711-ig nyomtatott régi magyar nyomtatványok 
feltárása megtörtént és ennek adatai már beépültek a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok az Akadémia Kiadónál 1971- illetve 1973-ben megjelent két 
első kötete. Az 1711 utáni kiadványokról is készül pontos címleírás, amelynek 
alapján a magyarországi Országos Széchényi Könyvtár régi könyvekkel foglalkozó 
szakemberek visszajelzései több nagyon ritka , sőt unicum jellegű kiadvány itteni 
létét igazolják.

Ezek között említhetjük a nagyszombati, 1735-ös kiadású Tripartitum Juris 
Tyrocinium.... a brassói, szintén 1735-ös Tolvaj Menyői: Az arithmétikának... 
regulákba foglaltatott mestersége, az 1744-es Zey András: Az olajoknak... 
declaratioja, 1744-ből a második kiadású, kolozsvári Kereszteni oktatások..., 
az 1745-ös kiadású Liliomok völgye...azaz ötven szent elmélkedések, az 1747-
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ben Kolozsváron megjelenő A dítsőség királya előtt...elmondado Aranyas avagy 
keresztyén abece, a nagyszombati 1754-ben nyomtatott Jó illatú rózsás kert, 
illetve Zweimal zwei und fünfzig auserlesene biblische Historien című, ezúttal 
Brassóban , 1775-ben megjelent könyveket. A további kutatások során még 
van esélyünk bibliográfiai ismeretlen vagy csak leírásból ismert példányok 
felbukkanására.

A külföldön megjelent kiadványok között is találhatunk hasonló, egyedülálló 
ritkaságokat. Itt csuk azon frunekerui kiadványok közül említenénk meg egy 
párat, amelyeket 1992 nyarun Postma Ferenc , az amsterdami Vrije egyetem 
teológiai fakultásának professzora fedezett fel és azonosított könyvtárunkban. 
Laetus, Georgius: In conversionem Pauli Apostoli commentarius practicus,
Frankenera, 1650; Pruforus. Raphael: Disputattunum theologicarum de
Spiritus Sancti personakutate deitate..., Frunkenera, 1659; Wendem, Andreus van 
der:  Dissertatio ad selecta decta v.  test.  De  gradibus exaltationis
Christi..., Frankenera, 1744.

Kéziratos anyaggal is - mint már jeleztük - rendelkezik a könytár, bár ezek 
zömmel másolati példányok, egyetemi jegyzékek. Kevés köztük az eredeti, azok 
viszont a gyűjtők saját írásai, fordításai, helyi illetve erdélyi vonatkozásúak. 
Egyesek irodalomtörténeti, művelődéstörténeti jelleggel bírnak a bennük található 
adatok révén. Szeles János, Zilahi Sebes |ános, Szigeti Gyula Mihály helytörténeti 
vonatkozású irataira gondolunk jelen esetben, illetve a könyvtáradományozó 
Székely László Petrarca fordításaira.

Ezen kívül külön színt képviselnek az 1830-ban létesült Ifjúsági Olvasóegylet 
könyvtárának kötetei , melyek állaga a korabeli olvasottságra utal. „Hogy a col-
legium növendékei a nemzeti irodalommal vulo megismerkedést legnagyobb 
részt e kedves intézmény olvasószobájában kezdik, azt nem szükség eléggé 
bizonyítaniuk”- fogalmazták meg az iskola 1874/75-ös értesítőjében. Az 
olvasóegylet állománya 1848-ban teljesen megsemmisült. A szazad második 
felében ujra-alakult a könyvtár 1888-ban (ekkor már nyomtatott címtára is van) 
498 művet 1087 kötetben, a századfordulón már 1393 művet 1988 kötetben, 
1918-ban 3008 művet 3138 kötetben tudhatott magáénak. Állományának 
alakulását felügyelet alatt tartották: 1892-ben a Szemák féle könyvjegyzék 
alapján „revideálták”, 1893-ban „nevelési és egészségügyi szempontból 
kifogásolás alá eső” 73 kötete ifjúsági folyóiratot adtak el. Az 1904/05 - ös 
tanév folyamán Fejes Áron betusoros fő-, csoport- és szaklajstromokba rendezi 
a könyvtárat. Gyarapításához saját erőforrások, a „kebli tanári kör” adományai, 
a kiadók (Eggenberger, Fischel Fülöp, Franklin, Gross testvérek, Hornyánszky 
Viktor, Lampel, Lauffer, Stumfel stb.) mutatványpéldányai járultak hozzá. Az 
Ifjúsági Olvasó egylet könyvtára mellé a „Gyermekkönyvtár”, 1915 - tői a 
„Szegény tanulók könyvturu” tursult, természetesen jóval szerényebb és állandó 
változásban levő állománnyal. Ezek sorsáról keveset tudunk.

A kollégium a különböző tékákban bekerült folyóiratok mellett szép periodika 
gyűjteménnyel rendelkezett, amelyben a régebbi magyar nyelvű bécsi, 
magyarországi, erdélyi, udvarhelyi újságok, folyóiratok mellett megtalálhatók 
az osztrák-magyar monarhia és utódállamai tudományos intézményeinek, 
egyhazainak, társulatainak irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, 
társadalomtudományi, ideológiai, neveléstudományi időszaki kiadványai. így 
a felekezeti sajtot kutató bő anyagot talál az alább felsorolt kiadványokban: 
Debreceni Protestáns lap, Dunántúli Protestáns Lap, Egyházi és Iskolai 
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Szemle, Erdélyi Protestáns lap, A Katholikus Hitterjesztés Lapjai, 
Katholikus Szemle, Keresztény Magvető, Magyar Protestáns Figyelő, 
Nemzeti Iskola, Protestáns Népiskolai Lap, Protestás Szemle, Református 
Család, Református Szemle, Sárospataki Lapok, Sárospataki Református 
Lapok, stb.

Irodalom és nyelvtudomány Iránt érdeklődők haszonnal forgathatják 
az Allgemeine Literatur Zeitnung, Athenaeum, Budapesti Szemle, 
Debreceni Szemle, Erdélyi Helikon, Figyelő, Hajnal, Irodalomtörténet, 
Irodalomtörténeti Közlemények, Koszorú, Leipziger Literatus Zeitnung, 
Magyar Figyelő, Magyar Közszemle, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, 
Napkelet, Nyugat, Pásztortuz, Philológiai Közlöny, Új Idők stb. hasábjain. 
A természettudományok is számtalan újság-, folyóiratcímet sorakoztatnak fel. 
Adataik ma mar tudománytörténeti jelentőségűek. Ilyenek az: Analen der 
Physik und Chemie, Állattani Közlöny, Botanikai Közlemények, Budvár, 
Egészség, Erdély, Földgömb, Földrajzi Közlemények, Földtani Közlöny, Az 
Időjárás, Kísérletügyi Közlemények, Magyar Chemiai Folyóirat, Magyar 
Népegészségügyi Szemle, Matematikai és Fizikai I apók, Matematikai és 
Természettudományi Közle menyek, Natura, Növénytani Közlemények, 
Rovartani Lapok, A Tenger, Természet, Természettudományi Közlöny, 
Uránia stb.

A társadalomtudományok körebői valók az alábbi periodikák: Archeológiái 
Értesítő, Archeológiái Közlemények, Erdély Múzeum, Ethnographiu, Felső 
Magyarországi Minerva, Genealógiai Füzetek, Hadtörténeti Közlemények, 
Hazánk, Huszadik Százak, Korunk, Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 
Magyar Kisebbség, Magyar Történeti Tár, Minerva, Századok, Történelmi 
Tár, Tudománytár, Tudományos Gyűjtemény, Turul, Új Magyar Múzeum.

Iskolai könyvtárról lévén szó nem csodálkozhatunk az igen bő pedagógiai 
jellegű címlistán. Ilyenek: Egyetemes Közoktatási Szemle, Család és Iskola, 
Erdélyi Iskola, Katholikus Tanügy, Közművelődés, Köznevelés, Magyar 
Középiskola, Magyar Pedagógia, Magyar Tanító, Magyar Tanítóképző, 
Magyar Tanügy, Nemzeti Nőnevelés, Néptanítók Lapja, Országos 
Középiskolai Tu náregyesületi Közlöny, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 
Protestáns Tan ügyi Szemle, Revista Generala a Invatamantului, Tanítók 
Lapja, Tanügyi Szemle, Scoala Practica, Viata scolará.

A felsorolt címek alapján mai iskolai könyvtáraink csuk irigyelhetik a regi 
kollégiumi könyvtárak periodika gyűjteményét. Volt időszak, amikor harmincnál 
több folyóirat járt egyszerre az intézetbe. Ez így volt az első világháború 
befejezéséig. 1920-ban már csak két (2) folyóiratot tudtak megrendelni: 
a Református Szemlét és a Pásztortüzet. A hanyutlás kora pont akkor 
következett be, amikor az iskola elöljárósága a tanári könyvtárat megnyitotta a 
nagyközönség es a felső osztályok előtt növendékei számára.

Megbecsült az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem 800 iskolájától származó 
kb.9000 kötetet számláló évkönyvgyűjtemény, amelynek analitikus feldolgozása 
folyamatban van, es amely iskolatörténeti szempontból óriási méretű adatbázist 
jelent. Nevelés és oktatáselméleti írások, tanári székfoglaló beszédek, 
szakdolgozatok, a korabeli oktatás minőségi szintjére, műszaki ellátottságára, 
szervezési kérdéseire adnak választ. Bemutatják az intézmények szertárainak, 
gyűjteményeinek fejlődését, nevelési programjainak alakulását. A tantestület 
iskolánkívuli társadalmi, irodulmi, tudományos, egyházi tevékenységére 
vonatkozó utalásokat, bibliográfiai és életrajzi adatokat tartalmaznak
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A könyvtár jelenlegi alakulása

A Tudományos Könyvtár közepes nagyságrendű könyvtár. A volt református 
kollégium - 1912-ben felépült, impozáns épületében található. Kimondottan e 
célra kiképzett, kétszintes - 33000 kötetre tervezett- teremben. Ez a kor általánosan 
elfogadott és csúcstechnikának számító könyvtári berendezését jelentette. A 
könyvtár a meglevő raktári felület mellett jóval kinőtte tervezett kereteit. Dr. Lévai 
Lajosnak az Ifjú Erdély 1935 évi áprilisi számában írt, a könyvtárról szóló cikkében, 
illetve az 1942-ben megjelent Székelyföldi Kistükör című kötetében még 40000 
kötet szerepel. Nagy Elemér az akkori könyvtáros büszkén jelentette ki, hogy „ha 
intézetünk magassága 25 m, akkor éppen harminc nagy könyvrakást tudnánk 
felrakni ebben a magasságban, vagy ha vonalban képzeljük el az egészet, akkor 
könyvtárunk, köteteiből két és félszer nagyobb tornyot tudnánk rakni, mint a 
párizsi Eifel torony.” Amikor a sajnos korán elhunyt Hermann Gusztáv, udvarhelyi 
tanár állítja össze -posztumusz kötetként megjelent - a város művelődéstörténetét, 
még csak 60000 kötetről tud. Ezt rögzíti műve is. Ma már ez a szám 75000 fölé 
emelkedett és az összehasonlítás játékának kedvéért ez közel másfél km könyvet 
jelent. A jelenlegi könyvtárat úgy is felfoghatjuk mint helyi iskolák könyvtárainak 
történeti gyűjteményét, hiszen fő állományként a már tárgyalt nagy múltú 
református kollégium könyvtárát, valamint a katolikus gimnáziumtól átvett, 
számbelileg kisebb (kb. 15000 kötet) de szintén jelentős összefüggőbb és jellegénél 
fogva külön egységként kezelt részét tartalmazza. Ezek mellett a múlt század 
utolsó évtizedében megalakult Állami fő-reáliskola, valamint a Kő- és agyagipari 
szakiskola könyvtárainak máig fennmaradt, a közkönyvtár kötetei közé besorolt 
töredékeit tudhatja magáénak. Ezen állományok 1961 és 1967 között kerültek a 
Tudományos Könyvtárba, amely maga is ekkor nyeri el ezt az elnevezést, az akkori 
rajoni, majd 1970 -tői a városi városi könyvtárhoz tartozóan. 1990-től a Haáz Rezső 
múzeum részlegeként működik. Ebben a térségben egyedülálló könyvmúzeumként is 
tekinthetjük, ugyanis fennmaradt leltárkönyvek és könyvbeli bejegyzések azonosítása 
során az említett kétszintű megoldás lehetővé tette a muzeális és művelődéstörténeti 
fontosságú könyvtárak proveniencia elvű , adományozókként és időbeli elkülönítését 
a közkönyvtári részlegtől, amelyben már egy bizonyos szak szerint rendeződő elv 
is érvényesül. Az utóbb bekerült katolikus gimnáziumi anyagból csak azok nyertek 
elhelyezést a régi könyveket befogadó, bemutató szinten, „amelyeknek kötése 
beilleszkedik a felső muzeális rész hangulatába”. A döntő szempont itt „esztétikai... 
és nem kronológiai” volt.

Ezen régi állományú könyvtárakat egészíti ki most már unitárius jellegű, a 
zsidósággal kapcsolatos, modern, a két világháború közti kiadványokban bővelkedő, 
mintegy 4000 kötetet kitevő, Tóth Kálmánnak (a kolozsvári Egyetemi Könyvtár egykori 
igazgatójának; 1910-1962)- Jakó Zsigmond professzor jóvoltából- 1979-ben 
Székelyudvarhelyre kerülő állománya. Jakó Zsigmond, a könyvtár történetének 
megírója és Molnárné Hubbes Éva a könyvtár mai rendszerének kialakítója 
levelezéséből kiderül, hogy a gyűjtemény azzal a kikötéssel került Udvarhelyre, 
hogy „...onnan később sem mozdítják el és biztosítják annak oszthatatlan együtt 
tartását is”. Talán nem érdektelen idézni Jakó Zsigmondot 1979 szeptember 17-én 
kelt leveléből az alábbiakat: „habár régebbi könyvek is vannak benne, nem a szokott 
értelemben vett könyvtárról van szó, hanem oly speciális gyűjteményről, mely az 
1918 utáni Románia területén megjelent magyar nyomtatványokat, legkülönbözőbb 
tárgyúakat és terjedelműeket egyesíti magában. Különös értéke éppen abban van, 
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hogy olyan nyomtatványok is nagy számmal vannak benne, melyek tárgyuk 
jelentéktelensége folytán máshol talán meg sem maradtak. Az erdélyi magyar 
nyomdászat XX. századi történetének páratlan adattárával fognak rendelkezni e 
gyűjtemény elrendezése után.” A fentebb felsorolt részkönyvtárak és még néhány 
kisebb jelenkori - napjainkbeli adomány, valamint a kollégium törzsállomány 
jelenti tehát a Tudományos Könyvtár 1944-el zárult állományát. 1944 utáni 
megjelent kiadványokat költségvetés hiányában nem tudták beszerezni, így 
jelenkorunk tudományosságához való felzárkózás csak ritka ajándékozások, 
pályázatok elnyerése illetve nemzetközi könyvtárközi kapcsolatok révén lehetséges. 
A könyvtár új kiadványokkal való bővítését szerény lehetőségeinkhez mérten a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális Egyesület vállalta fel. A könyvtárunkat 
gyakran használók segítségére szolgál egy, az erdélyi és helytörténeti anyagot külön 
csoportosító részleg, amely mellett természetesen még bőven található idevágó 
anyag a régi könyvállományban is. Szintén külön nyertek elhelyezést a magyar, 
román, illetve az egyetemes irodalom itt fellelhető termékei, akárcsak a duplum 
példányok, amelyek egy jövőbeni könyvtárközi csere illetve állománykiegészítés 
alapjául szolgálnak. A könyvtári tevékenységet is rögzítő levéltári adatok valamint 
az itt harminc évig dolgozó Molnárné Hubbes Éva közlései alapján tudunk 
utalni a könyvtár által kínált lehetőségek kiaknázására irányuló tevékenységre. 
így a Tudományos Könyvtár eddigi működése során anyagot nyújtott, irányítást 
adott több, különböző tárgyú szakdolgozatokhoz, államvizsga dolgozat, tanári 
első fokozatú vizsgadolgozatok, tudományos és népszerűsítő közlemények, doktori 
tézisek, riportok megírásához. Itteni anyag segítségével születhettek meg modern 
megyei, városi és falumonográfiák. A könyvtárban fellelhető udvarhelyi, székelyföldi 
adatok jelentős része beépült a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon eddig megjelent 
négy kötetébe. Főként helytörténeti kutatások tárgyiasulhattak. így a kutatók bő 
anyagot lelhettek a helyi korabeli sajtó (Udvarhelyi Híradó, Székely-Udvarhey, Székely 
Közélet, Székelység stb.) hasábjain a megyei zenei élet, kórusmozgalom, politikai 
élet a székelyudvarhelyi nagymultú iskolák modern monográfiájának, a város 
településföldrajzának, művelődési életének, jelesei tevékenységének megírásához. 
így születhettek meg a város céhes életét, közintézményeinek (posta, kórház, 
villanytelep, vasút, közfürdők stb.) történetét bemutató tanulmányok. Itt készült el 
és készül a városra és körzetére vonatkozó régi újságcikkek részleges repertóriuma. 
Itt lehetett felmérni a városi nyomdák illetve a helyi sajtó történetét stb. Ezen túl a 
kutatók vizsgálták és feldolgozták a régi orvosi könyveket, illetve azok és mások 
kéziratos, gyógynövényekre és népi gyógymódokra vonatkozó bejegyzéseit, 
akárcsak a régi énekes könyveket. Ezek közül nem egy hasonmás kiadást ismert 
vagy hasonmás kiadásra előkészített. így például a legutóbbi évekig nálunk őrzött, de 
a katolikus (jelenleg Tamási Áron) gimnázium jogos tulajdonát képző és oda vissza is 
térő , 1526-1528 között íródott Székelyudvarhelyi Kódex a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság gondozásában Budapesten 1993-ban jelent meg. Szombathelyen Szabó 
Csaba kutató pedig 1995-ben készítette elő tudományos feldolgozás kíséretében 
Nagy Mihály által 1753-ban lemásoltatott A soltároknak bassusa... és A soltároknak 
altusa melyet a nótáknak természetekhez alkalmaztatott... kezdetű, illetve Orbána 
Sigmond-nak 1766-ban rögzített A nevezetesebb kéziratos kottáskönyvét. Gazdasági 
és néprajzi szakmunkák készülhettek erdélyi vonatkozásban. De szolgáltatott 
szellemi örömöt és meglepetést azoknak a külföldi kutatóknak is akik eljuthattak 
hozzánk és tanulmányozhatták ezt a nagyszerű örökséget, melyet székelyföldi, erdélyi 
közösségünk, elődeink hagytak ránk istápolás végett.

Róth András Lajos
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Régészeti gyűjtemény 
- régészeti kutatások

A múzeum régészeti gyűjteménye különféle adományok és vásárlások útján 
illetve a szakszerű régészeti kutatások leleteiből jött létre. Kezdetben ez főleg régi 
pénzekre és érmékre korlátozódott. Fekete Sámuel magángyűjteményéből került, 
pl. a múzeumba az 1831-ben a Firtoson lelt híres 7. századi bizánci pénzkincs 
7(?)darabja is.

A múzeum gyűjteményében szép számban megtalálhatók a különféle őskori 
kultúrák pattintott és csiszolt kőeszközei illetve fémtárgyai: kovapengék, kobaltok, 
réz csákányok, bronz tokosbalták és fokosok stb.

A volt Udvarhelyszék területén régészeti ásatást először Daniel Gábor, 
Udvarhelyszék főispánja végzett 1867-ben a bardócszéki Bibarcfalván, az itt 
található halomsírokban („hompokban”). A református kollégium történelemtanára, 
Solymossy Endre 1895-ben az oklándi „Kunhalmok” területén kutatott, melyekről 
szerte a Kárpát-medencében a néphiedelem azt tartotta, hogy a pogány kunok 
temetkezőhelyei. A szakszerű ásatások során általában kiderült, hogy a halmok a 
jóval korábban itt élt népek temetkezéseit rejtik magukban. Az Oklánd és Szentpál 
határában található „kurgánokat” a rézkor végére illetve bronzkor elejére keltezi 
a mai kutatás.

A Székely Nemzeti Múzeumnak 1908-ban átengedett tárgyaknak több mint a 
fele az Érem- és Régiségtár gyűjteményéből került ki, amely jelentős veszteség 
volt múzeumalapítási időszak kritikus pillanatában. Ma a régészeti gyűjteményben 
41.491 darab régészeti tárgy található.

A Maros-Magyar Autonóm tartomány fennállásának ideje alatt több régészeti 
ásatás leletanyaga szintén a sepsiszentgyörgyi múzeumba került.

Téglás Gábornak a XIX-XX. század fordulóján végzett limes kutatásait követően 
az 50-es évektől nagy hangsúly került a római határvédelem es a katonai táborok 
kutatására, régészeti ásatásokat végeztek az énlaki és a homoródszent-páli 
castrumok területén). Paradox módon az udvarhelyi katonai tábornak még

Póson aranyak
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a pontos helyében sem vagyunk teljesen biztosak (a sejtések szerint a vár helyén 
vagy környezetében kellett lennie), annak ellenére, hogy a város területéről igen 
gazdag római kori régészeti leletanyag került napvilágra az elmúlt évtizedek 
folyamán.

A múzeum keretében a legjelentősebb régészeti kutatómunkát Ferenczi Géza 
és Ferenczi István végezték az elmúlt évtizedek folyamán. Terepbejárásaik mellett 
- melyek célja a római és Árpád-kori határvédelem objektumainak illetve a Nagy-
Küküllő és a Homoród-mente településrégészetének kutatása, vizsgálata és 
feltérképezése volt - több lelőhelyen is ásatást végeztek.

1955-56-ban az ekkor Udvarhely rajonhoz tartozó Székelyszáldoboson az 
erősdi kultúra polikróm festésű kerámiát készítő népének telephelye került 
napvilágra, néhány temetkezéssel együtt.

Bögöz-Pagyvan tetőn késő újkőkori - kora rézkori magaslati település 
maradványai kerültek elő, gazdag régészeti leletanyaggal és földbemélyített 
lakóházukkal. Az oroszhegyi Mákvárában folytatott régészeti ásatások során a 
középső bronzkori Wietenberg-kultúra erődített telephelye vált ismertté Mréfalván 
pedig a vaskor korai időszakából származó erődítményt tártak fel (Máré-vára).

A 1960-70-es években több udvarhelyszéki középkori vár területén folyt 
régészeti ásatás: Firtos, Kustaly, Rapsóné, Tartód várában, valamint az Udvarhely 
város határában fekvő Budvárban. Az egyszerű gyűrűfalas, magaslatokra épített 
kővárak keltezése és funkciója egy máig le nem zárt vitát robbantott ki a kutatók 
körében. A jelenlegi feltárási eredmények alapján nehéz eldönteni, hogy a várak 
egy kora Árpád-kori határvédelmi rendszer elemeit képezték-e avagy a később 
betelepedő székelység mentsvárai voltak.

Székelyudvarhely napjainkban is álló - mai ismereteink szerint - legkorábbi 
műemlékeként számon tartott Jézus-kápolna építési ideje - melyet a hagyományos 
művészettörténeti felfogás a XIII. századi rotundák közé helyezett - az 1973-ban 
folyó régészeti ásatás során talált I. Ferdinánd érme alapján a XVI. századra 
módosult.

A város szívében álló Csonkavár helyén a késő középkorban domonkos vagy 
ferences kolostor állott, melyet Báthori István erdélyi vajda az 1490-es évek 
elején várrá építetett át, a székelység nagy felháborodása közepette. Az 1562-
es székely felkelés leverését követően épült olaszbástyás Székely támadt várat a 
kurucok rombolták le a Rákóczi szabadságharc idején, ezután kapta a romos vár a 
csonka jelzőt. Területén több alkalommal folytattak régészeti kutatásokat, melyek 
eredményességét igencsak behatárolta a XIX. század végén épült Főreáliskola 
épülete.

Sófalvi András
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A székelyudvarhelyi képtár története

Nehéz eldönteni, hogy egy város mikor éri el azt a fejlettségi fokot, hogy 
képtárat teremtsen és azt fenn is tudja tartani. Erre semmilyen recept, törvény 
vagy szabály nem létezik. Ennek ellenére sejthető, hogy a szellemiek és az 
anyagiak szerencsés találkozása, egymást segítő és kiegészítő szimbiózisa 
szükséges ahhoz, hogy egy ilyen intézmény létrejöjjön, fennmaradjon és betöltse 
azt a szerepet amire hívatott.

Székelyudvarhelyről megállapítható, hogy az idők során mindig is egy 
gazdaságilag szegény, gyengén fejlett kis mezőváros volt, - akárcsak a 
vonzáskörébe tartozó falvak, - ahol nem jöhetett létre egy tehetősebb, gazdagabb 
polgári réteg mint amilyen Nagyváradon, Temesváron, Szebenben, Aradon. Annak 
ellenére, hogy mindig iskolavárosnak tekintették (a XIX században volt aki Székely 
Athén-nek is titulálta), csak nagyon nehezen tudott kifejlődni az a háttér, amely 
egy magán, vagy közgyűjtemény létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges volt.

Számottevő művészeti életről Székelyudvarhelyen, az 1950-es évektől kezdve 
beszélhetünk. Ebben az időszakban rajzanak ki azok a főiskolát végzett művészek, 
akik a az állam által kezdeményezett, az egész országot felölelő tehetségkutatás 
eredményeként, felvételt nyerhettek a főiskolákba.

E kirajzás eredményeként, Székelyudvarhelyen megalakulhatott egy 
művésztelep. Ennek kemény magját dr. Rösler Károly (ügyvéd) akvarellista (1899-
?), Maszelka János, Sepsi Lajos festők, Krafft László (Barót 1930 március 18-
Maros-vásárhely, 1976. január 31.) grafikus, Metz István reklámgrafikus, Orbán 
Áron (Felsőboldogfalva 1927 augusztus 8- ?), Nagy György (Salyó-Szentandrás, 
1929), Székely József (1929) szobrászok alkották. Az általuk indított ingyenes 
festő- és rajztanfolyamokon a kisgyerekektől a nyugdíjasokig bárki résztvehetett. 
Műtermük a későbbi Gábor Áron munkásklubb helyén, az unitárius templom 
épületéhez ragasztott teremben volt.

Többek között mindezt az a pénzhiány is előidézhette amely akkor jellemző volt 
a városra. Ugyanis nem esett bele az iparosításra kiszemelt régiók egyikébe sem 
mint, amilyen például a Zsil-völgye volt. Itt ugyanis a nagy ipari beruházásoknak 
köszönhetően, a Zsil-völgyi művésztelep (az udvarhelyi művésztelephez hasonló 
körülmények között alakult) tagjai nem voltak híjján megrendeléseknek.

Az udvarhelyi művésztelep egyéneire „bomlik” és mindenki külön utakon 
bontakoztatja ki művészetét.

Ebben az időszakban egyetlen egy nagy, számottevő megrendelés volt a város 
részéről, egy szökőkút, melynek helyét a városközpontban jelölték ki.

Az 1956-os esztendőben a városi Néptanács kezdeményezésére, (Kozsenyi 
András néptanácselnök) egy szökőkút elkészítésének pályázatát hirdették meg 
az udvarhelyi művészek számára. A pályázatot Orbán Áron szökőkút terve 
nyerte el, melyen négy olyan szimbolikus emberalak foglalt helyet melyek e 
vidék lakosságának fontosabb foglalkozásait volt hívatott jelképezni. Miután 
minden részletkérdést tisztáztak az a döntés született, hogy minden alakot más 
más udvarhelyi szobrász fog elkészíteni. így aztán a fejszefenőt (erdőkitermelő 
munkás) Orbán Áron, a vasöntőt (a szentkeresztbányai kohász) Verestóy Árpád, 
a bokály-festőt (korondi fazekas) Székely József és a búzakévés asszonyt 
(mezőgazdasági munkás) Nagy György készítette el. A mintázás az unitárius 
templom mellett levő műteremben történt, ahol a gipsznegatívokat is öntötték. A 
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szobrok műkőbe való kiöntése az akkor éppen épülőfélben levő Kultúrotthonban 
(ma koncert-, illetve kiállító teremnek használt helyiségében) történt. Az öntést 
Orbán József épületszobrászatot és épületornamentikát kivitelező csoportja 
végezte, majd innen a városközpontba való szállítás után kerültek mai helyükre. 
(A bögözi születésű Orbán József elismert épületszobrász szakember volt amit az 
olyan munkálatokon való részvétele is bizonyít mint a Peles kastély helyreállítási 
munkálatai vagy a bukaresti Múzeum építése)

Székely József így emlékszik vissza a szobrok kiöntésére: „Elég körülményes 
volt mert kettőbe kellett önteni, s ezért dőlt el pár évvel az egyik is és a másik 
is mert a két rész között a kötés meglazult. A szobrokért egy jelképes összeget 
kaptunk. 3000 lejt egy szoborét, mert egy-egy szobor akkor 15.000 lejt is ért 
volna. Ennyi pénz volt akkor. Ingyen is megcsináltuk volna...”

Egy másik jelentősebb műtárgy jelleggel bíró alkotás a Kultúrotthonban a színpad 
feletti dombormű, melynek figurái a népi életből vett jeleneteket elevenítenek 
meg. A domborművet Haáz Rezső egykori múzeumalapító és rajztanár tervezte 
és rajzolta meg. A rajzokat pedig a megfelelő méretűre felnagyítva - vonalhálós 
nagyítással - Orbán József mintázta meg és vitelezte ki.

Egy másik nagy horderejűnek ígérkező művészeti kezdeményezés szintén 
a Kultúrotthonhoz fűződik. Az volt a terv és az elképzelés, hogy az épület 
frontján az oszlopokon nyugvó timpanon háromszögét szobrokkal töltik ki. 
Erre a célra 30.000 lej volt szánva és ugyanúgy, mint a szökőkút esetében 
felkérték az udvarhelyi művészeket, hogy tervezzék meg, komponálják meg a 
timpanon díszítését. Verestóy Árpád tervét fogadták el. Ám ezt egyedül nem 
tudta kivitelezni és nem született megegyezés arról sem, hogy közösen az 
itteni szobrászok segítségével vitelezze ki a munkát, mert az említett összegből 
túl sokat követelt magának, szerzői díjként. A fennmaradt összegért pedig a 
szobrásztársak nem voltak halandók vállalni a munkát. Ezért maradt üresen 
mind a mai napig a Művelődési ház timpanonja.

Székelyudvarhelyen sajnálatos módon nem szerveződött, nem jött lére egy 
olyan művészeti csoportosulás, iskola, műhely melynek alapján stílusjegyeket, 
formákat, látásmódot,... egyáltalán a műtárgyak jellemzőit nevezhetnénk meg 
egyszerűen „az udvarhelyi iskola”, „udvarhelyi műhely”, vagy ehhez hasonló 
kifejezéssel. Hiányzott az a kohéziós erő ami egy ilyen művészi csoportosuláshoz 
feltétlenül szükséges. E művészcsoportból a későbbiekben Maszelka János 
festőművésznek lesz majd oroszlánrésze a Képtár megteremtésében, ő, 
mint a Művelődési Ház szakirányítója, a hatvanas és a hetvenes években 
számos kiállítást rendezett. A kiállító művészek pedig a szervezési költségek 
ellenértékeként egy, vagy két műalkotással „fizettek”. így az évek során, egy 
reprezentatív gyűjtemény jött létre, mely azon túl, hogy egyfajta metszetét 
adta az akkori romániai magyar képzőművészetnek, a későbbi képtár gerincét 
is képezték.

A Maszelka által így összegyűjtött művek, a Korunk szerkesztőségétől 
kapott anyag és a különböző képzőművészeti értékkel bíró adományok úgy 
mennyiségi mint minőségi szempontból egy képtár létrehozását tették feltétlenül 
szükségessé. A kiszemelt helyiség megszerzése és a különböző bürokratikus 
akadályok elhárítása, az akkori kompetens felettes szervek megnyerése ez ügy 
érdekében nem volt egy könnyű feladat, de végül csak sikerrel járt és 1978 
október 7-én megnyithatta kapuit az udvarhelyi képtár a látogatók előtt.

A szó valódi értelmében vett képzőművészeti alkotások, csak 1950-ben kerültek 
a Múzeum tulajdonába melyeket a leltárkönyvbe a következő bejegyzést előz meg:
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Haáz Rezső Székely támadt vár rekonstrukciója

,,A székelyudvarhelyi Székely Néprajzi Múzeum állomanyába utalt művészi 
alkotások. A megyei néptanács 15.863/1950. sz. rendelete alapján; 1. Népr. 
Múzeum 12 ikt.sz. 1950. VII.31.) Ezen leltárban fenti képek 1 -20 sorszám alatt 
vannak beírva.”

E 20 alkotásból 19 vászonra festett olajfestmény és egy bronz mellszobor. Ez 
utóbbinak alkotója Istók János és a felsőboldogfalvi Fülöp Áront, a Magyar Parlament 
egykori könyvtárosát ábrázolja. A képek kivétel nélkül mind portrék és általában a 
Református Gimnázium patrónusait, donátorait, nevesebb tanárait örökítik meg.

A festmények közül hetet Barabás Miklós lestett. Ezeknek stílusa, kromatikája és 
a legapróbb részletek tökéletes kidolgozása a híres piktor tehetségét jelzik.

A Barabás Miklós által festett képekről legkorábban az 1886 március 20-án 
keltezett Református Kollégium leltárkönyvéből értesülünk. E leltárkönyvben az 
intézmény tulajdonában található értékesebb tárgyakat veszik számba. Ekkor 
még csak öt Barabás képről történik említés: Szilveszter Dénes rektor-jogtunur 
[1832-1851]; Szabó György rektor [1844-1855]; Magyarosi Szőke |ózsef rektor 
[1832-1866]; Kis Ferenc rektor-tanár [1845-1881]; dalnoki Gál Mihály alapító. (A 
zárójelbe tett évszámok azt az időszakot jelölik, mialatt a Református Kollégium 
tanárai voltak.)

Az 1907 december 17-én készült leltár már összesen hét Barabás Miklós képet 
említ. A képállomány széki gróf Teleki Domokos alapító-főgondnok [1833-1856] 
és Backamadarasi Kis József alapító képeivel gazdagodik. A leltárkönyvekben 
későbbi bejegyzések jelzik azt, hogy ez a hét festmény, más képekkel együtt 
bizonytalan ideig, (nem ismerjük a pontos dátumokat, hogy mettől meddig, és az 

36



okát sem, hogy miért) „elhagyták” a Református Kollégiumot és a szolnoki állami 
főgimnáziumban lettek elhelyezve. Feltételezhetően a két világégés valamelyike 
során kellett menekíteni a képeket és ezért kerültek Szolnokra. Arról sem tudni, 
hogyan jutottak vissza a Kollégiumba, hogy aztán onnan 1950-ben a Múzeum 
tulajdonába kerüljenek.

Az 1886-os leltárkönyvbe található bejegyzések sok érdekes részletkérdésre 
világítanak rá, de egyben új kérdéseket is felvetnek a képekkel kapcsolatban. 
Példaként idézzünk két képre vonatkozó bejegyzést:

„Idő: 1886. III/20
Leltári szám: 18
A tárgy leírása:
Szilveszter Dénes jogtanár 1/2 életnagyságú olajfestésü arcképe, aranykeretben. 

Festette Barabás Miklós festőművész. Ez arckép megfestése körül sokat fáradott 
Szakács Mózes tanár. Neki köszönhető hogy megfestetett. Szilveszter Dénes 
tanárnak volt tanítványai leírása s főkép életben lévő Szilveszter Dénes járásbíró 
arca után - ki édes apjához nagyon hasonlított - festette meg Barabás. A képet a 
volt tanítványai bírálták el. Azt helyesen találónak állították.

Darabszám: 1
Vétel vagy ajándék:
E kép vétel ára 100 frt. Ezen csekély árban Barabás Miklós az alma mater 

iránti háláját kívánta kifejezni.
Megjegyzés: - „

Dálnoki Gaál Mihály képénél található bejegyzés szintén a nemmindennapi 
megfestés körülményeiről tudósít.

„Idő: 1886. 111/20
Leltári szám: 18
dálnoki Gaál Mihály alapító, fél-életnagyságú olajfestésü arcképe, arany 

keretben. E képet Barabás Miklós - ki rokona volt -, 36 évi visszaemlékezése után 
festette meg; és dálnoki Gaál Péterrel bíráltatta el, ki nevezettnek unoka öccse 
és örököse volt. A képet, mikor Gaál Péter a Barabás mű termében meglátta, 
önkéntelenül kiáltott fel: „Ni, ni Mihály bátyám!” [Barabás Miklós leveléből] Ugyan 
így beszélte el Gaál Péter Solymossy Endre koll. tanárnak is Mező Szilváson történt 
találkozása alkalmával.

Darabszám: 1
Vétel vagy ajándék:
dettó
Megjegyzés: - „

A Barabás Miklós képek mellett az 1950-es leltárkönyvben szerepel még 
egy Udvardy Flóra által festett Feleki Ferencet ábrázoló olajfestmény (Udvardy 
Flóra Bp. 1880 - ?, arcképfestő, Deák-Ébner Lajos tanítványa, 1907-től szerepel 
a Műcsarnok kiállításain [Dr. Szabó-Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi 
lexikona HL, Nyíregyháza, 1997]), két Lukáts Sándor által festett Gyárfás Domokos 
és Szakáts Károlyt ábrázoló olajkép, két Lányi Ernő ( Székelyudvarhely, 1858 
- ?, a Mintarajziskolában és Münchenben végezte tanulmányait. 1887-től állít ki 
a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. Számontartották mint műkritikus [Dr
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Szabó-Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona HL, Nyíregyháza, 
1997]) által festett Fehérvári Imrét és Fehérvári Imrénét ábrázoló olajportré, 
egy Fülöp Áront ábrázoló bronzszobor, melyet Istók János készített, valamint hat 
nagyméretű olajkép melyeknek szerzői ismeretlenek és nagy valószínűséggel a 
Református Kollégium egykori alapítóit, donátorait ábrázolják. (Gidófalvi Sándor, 
Gidófalvi Sándorné, Toldalaghy László, Toldalaghyi Lászlóné, Székely László 
valamint Bethlen Ferenc).

Gyakorlatilag ez a 20 alkotás jelenti a székelyudvarhelyi Múzeum 
képzőművészeti anyagát jó pár évig. A már említett Maszelka János által 
kezdeményezett és fenntartott folyamatnak köszönhetően (kiállítások szervezése, 
és a kiállító művészek által adományozott munkák) valamint adományok (többek 
között a 65 tételből álló festményeket és grafikai munkákat tartalmazó Spanyár 
adomány [Jegyzőkönyvszám 86/1977/11/11]; a 42 darabból álló Rösler Károly 
akva-relljeit tartalmazó Rösler csalod adománya 1977 december 10-én) és ritka 
esetekben vásárlások során a gyűjtemény lassan, de érezhetően úgy mennyiségi 
mint minőségi gyarapodásnak indult. E gyarapodásnak köszönhető, hogy 1978-ra 
már egy olyan anyag állt össze, hogy elodázhatatlanná vált egy Képtár létrehozása. 
(A Spanyár képadomány mellett a Városi Múzeum egy szombatfalvi benn-vallóval is 
gazdagodott. Ez néhai Spanyár Pál rajztanár tulajdonát képezte és lánya, Spanyár 
Klarissza elhunyta után Vofkori György tanár közbenjárására került a Múzeum 
tulajdonába az 1194-1195/1978 számú Bálin József közjegyző által jegyzett 
végrendelet értelmében.)

A Képtár anyaga az u.n. KORUNK anyaggal gazdagodva olyan műveket is 
magáénak mondhat, amelyeket Nagy Imre, Nagy István, Nagy Albert, Incze 
Ferenc, Ince |ános Dés, Barcsay Jenő, Buday György, Paulovics László, Dóczyné 
Berde Amál, Cseh Gusztáv, Gy. Szabó Béla, Jakobovits Miklós, Bene József, 
Vinczeffy László, stb. alkotott.

Hosszú huzavona után, legyőzve mindenfajta bürokratikus akadályt, a Városi 
Képtárnak kiszemelt Május 1 sugárút (ma Kossuth Lajos út) 42. szám alatti 
épületet a 29/16.08.1978-as átadási jegyzőkönyv értelmében

Veres Péter
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A Spanyár-ház

Spanyár Pál (Nyitra, 1874 - Székelyudvarhely, 1936) címzetes igazgató, 
a katolikus főgimnázium tanára. Miután oklevelet szerzett 1899-ben jött 
Székelyudvarhelyre, ahol nyugdíjazásáig, 35 évig tanított, „mint igazán 
lelkiismeretes, művészlelkű rajztanár, aki soha nem lankadó szorgalommal, odaadó 
buzgósággal oktatta és nevelte a székely ifjúságot a szépre, jóra és nemesre”. 
Megfestette az iskolaalapítók portréit. Csodálatos karikatúrái a Zászlónk és a Jó 
Barát ifjúsági lapokban jelentek meg.

Utód nélkül elhalt gyerekei - Spanyár Pál, Klarissza és Teréz - közös elhatározással 
a Múzeumra testálták családi házukat a hagyaték egy részével.A helyi tanács 
segítségével és pályázatok révén sikerült felújítani és felszerelni a házat, bevezetni 
a gázt és a vizet, megőrizve eredeti, múlt század eleji jellegzetességeit, mint 
jellegzetes alaprajzát, tornácát, tetőszerkezetét. Vendégházként 1998-tól működik, 
első lakói a restaurátor tábor budapesti résztvevői voltak.
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Orbán Balázs
(1829-1890)

Székelyudvarhely mellett, Lengyelfalván született régi 
udvarhelyszéki székely családban. Apja, Orbán János a 
francia háborúk katonatisztje, anyja, Knenchtel Eugénia 
németgörög családból származik.

Iskoláit Székelyudvarhelyen végezte, de már 1846 
tavaszán elhagyja szülőföldjét Családjával Konstantinápolyba 
utazik, a fanarióta görög nagymama, Foresti Eugénia 
örökségének átvételére. Felhasználva a lehetőséget a 
nyugtalan ifjú beutazza a Közel-Keletet. Eljut Egyiptomba, 
hol megmássza a piramisokat, a Szentföldön bejárja u bibliai 
helyeket, erdélyi magyar és román „beduinnal” találkozik, 
akik a besorozás elől szöktek meg, bejárja Kis-Ázsiát, 
tanulmányozza az antik görög kultúra emlékeit, csodálattal ír 
a görög nép szabadságharcáról. Keleti élményeit később hat 
kötetben jelenteti meg: „Keleti utazás” címmel. Egy nyugati 
lapból, Athénban szerez tudomást a magyar forradalomról. 
A török fővárosból egy szabadcsapattal indul haza, azonban 
Vidinben kapja a hírt, hogy a szabadságharcot elfojtotta a 
túlerő. Ezután a magyar emigránsokat segíti szállással és 
munkahellyel. További élete meghatározó élménye, hogy 
Kossuth környezetébe is kerül. Nem térhet haza, a császári 
hatóságok ellenségként lajstromozzák és a terhes katonaság 
várja. Londonba utazik, ahol 

Petőfi barátjával, Teleki Sándorral barátkozik. Nagy hatással van rá a Jersey 
szigeten, emigrációban élő Victor Hugo.

Haza csak 1859-ben térhet. Az abszolutizmus éveit, az enyhülés időszakát 
arra használja fel, hogy bejárja a Székelyföldet. Eljut minden településre, 
várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetel, fényképez. Munkája 
eredményeként 1868-1873 között hat kötetben kiadja főművét, a „Székelyföld 
leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból” címen.
Nem tud ellenállni a politika csábításának, 1872-től élete végéig tagja a magyar 
országháznak, 48-as, függetlenségi programmal az ellenzéket erősíti. Parlamenti 
beszédeit is hat kötetben adja ki. Közben az általa kiépített Szejke-fürdőn 
dolgozik: történelmi tanulmányokat ír, nagyon sok újságcikket közöl az ellenzéki 
lapokban. Élete kalandos, romantikus, mintha egy Jókai hős lenne. De ez a 
regény nem íródott meg, habár Jókai, a romantikus író fejedelem, székelytárgyú 
regényei alaptörténetét tőle hallotta először. Ugyanakkor küzdelmes életének 
vannak árnyoldalai is. Székelyei buktatják ki egy választáskor, nem mindig 
értik meg a „Csont bárót”. Késői elismerésként csak 1888-ban lesz az Akadémia 
levelező tagja. Utód nélkül hal meg. Egyetlen örökösének népét teszi, de 
hagyatéka fölött hosszas per keletkezik. Temetésén határozzák el, hogy szobrot 
érdemel, de erre is egy bő évszázadot, 1995-ig kellett várni. Végrendelete 
szerint a Szejke-fürdőn temették el. Sírja elé, a (nem mindig hálás) utókor 
székelykapu-sort állított.

Most nyílt lehetőség, hogy egy régi adűsságunk lerójuk: a közeljövőben 
emlékszobát rendezhetünk be a lengyelfalvi Orbán-kúriában.
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Konzerválás, restaurálás a múzeumban

Kisvárosi múzeumban eltöltött több mint két évtizedes munkám alatt alkalmam 
volt folyamatosan meggyőződni a konzerválás és restaurálás fontosságáról, 
amely a feladatok egyik legfontosabbikát, a műtárgyak megőrzését látja el. A 
konzervátorok, restaurátorok legfontosabb munkatársai minden múzeumnak. 
Ennek ellenére ők az intézetet „Hamupipőkéi” mikor az elismerést kell learatni egy-
egy jól sikerült kiállítás után. Ők rendszerint „láthatatlanok” maradnak. Ez történik 
mikor a pénzt, a beruházásokat osztják el, és mikor a béreket megállapítják.

A műtárgyak gyűjtése után, - még a hasznosítás, kiállítás előtt - a múzeumok, 
gyűjtemények alapvető kérdése a konzerválás és a restaurálás. A felhalmozott 
tárgyak sokasága mit sem ér, ha a raktárakban pusztulnak, mert nem használhatók, 
nem kiállíthatók. Egyetlen kiállítás sem lehet sikeres elhanyagolt, rossz megtartású 
tárgyakkal, a kezeletlen tárgyak a pusztulás lehangoló hangulatát közvetítik. 
Szakembereink lényegében a lehetetlenre vállalkoznak. A természet törvényei 
szerint minden múlandó, de ők át akarják menteni a gyűjteményt az utókornak, 
ahogy elődeik is értünk dolgoztak. Évtizedekben, évszázadokban gondolkodnak, 
munkájuk, szorgalmuk eredményeit igazából csak hosszú évek elteltével lehet 
lemérni, értékelni. Ugyanakkor munkájuk értékteremtő, a műtárgyak értéke 
egyenes arányban van állapotukkal.

Lehetőségeink végesek, - úgy személyzetben, mint anyagiakban, 
- ezért ki kell emelnünk a konzerválás elsőrendű fontosságát. Meg kell 
őriznünk raktáraink minden egyes tárgyút addig is, míg restaurálásra 
nem kerülnek. Fontos a tárgyak egyedi konzerválása és a raktározás 
alapvető feltételeinek megteremtése, a fény-, hőmérséklet-, páratartalom 
paramétereinek optimális beállítása, a kártevők leküzdése. Minden 
múzeumi dolgozónak, - igazgatónak, muzeológusnak, kiállítás 
rendezőnek - ismernie kell ezeket. Egy műtárgyat bármikor lehet restau-

Restaurátor-konferencia, 2004
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Restaurált utazóláda

rolni, de csak ha megmarad, hu átvészelte a múzeumi „gondozás” nem mindig 
ideális feltételeit. Ebből következik a konzervátorok, restaurátorok mérhetetlen 
felelősége, különösen, hu ellentétbe állítjuk a kontárok, szélhámosok mérhetetlen 
felelőtlenségével. Mindig a legjobb technikát kell kiválasztani, a szakma legújabb 
eredményeit ismerni kell és azokat fel is kell használni. Nem lehet eléggé 
kárhoztatni az empirikus, át nem gondolt megoldásokat, rögtönzéseket.

A feladatokat csak jól felszerelt műhelyekben, képzett munkatársakkal 
lehet megvalósítani. Ezért fontos a Haáz Rezső Múzeum és a mellette működő 
Alapítvány kezdeményezése: az Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző 
Konferenciájának megszervezése 2000. októberében húsz kollega részvételével, 
melyet évente újabbak követtek. Közben a hallgatók száma több mint 
háromszorosára növekedett.

A konferenciák súlyát növeli, hogy ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 
címmel, első ízben, Erdélyben, magyar nyelven megjelentek a konferenciák 
előadásai. 2005-től ezek a világhálón is elérhetők a www.epa.oszk.hu/isis 
honlapon, így azok hatása megsokszorozódott. Az elhangzottak egybeszerkesztve 
most már egy alapkurzus szerepét is betölthetik. A kiadványok szolgálják az 
erdélyi magyar muzeológiát, de ugyanakkor az anyaországi restaurátorok, 
restaurátor hallgatók szakmai fejlődését. A már megjelent négy évkönyv szakmai 
színvonalát biztosítja, hogy szerzői elsősorban a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Tárgyrestaurátor Szakának tanárai. A kiadványokat sok-sok igényességgel Kovács 
Petronella szerkesztette, a kiváló könyvgrafika Bíró Gábor képzőművész munkája. 
Megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Múzeumi Kollégiuma, az Illyés Közalapítvány és az ICCROM 
Magyar Nemzeti Bizottsága támogatta. Készült a székelyudvarhelyi INFOPRESS 
Nyomdaipari Rt. üzemében.
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A székelyudvarhelyi múzeum és a Haáz 
Rezső Alapítvány kiadványai

I. Időszaki kiadványok:
• Székelység. A székelyföldet és népét ismertető folyóirat. Új folyam. 

1990.1-4, 1991. 1-4 sz.
• ISIS. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek. 1. 2001.; 2. 2002.; 3. 

2003.; 4. 2004.

II. Múzeumi Füzetek
 1. Lakatos István: Székelyföld legrégibb leírása. Latinból fordította és a 

bevezetőt írta Jaklovszki Dénes. 1990. 16 o.
 2. Hermann Gusztáv, id.: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen. 

1990. 24 o.
 3. Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár. 1991. 30 o.
 4. Kordé Zoltán: A székelykérdés története. 1991. 58 o.
 5. Erdély a Históriában. [Tanulmányok.] 1992. 198 o.
 6. Antal G. László [Entz GézaJ: Situatia minoritatii etnice maghiare in

Románia. [A magyar kisebség helyzete Romániában.] 1993. 56 o.
 7. Gergely András: Istoria Ungariei. [Magyarország története] 1993. 174o.
 8. Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1848-ban kiadott 

jegyzőkönyve. Reprint. [1994]. 8 o.
 9. Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete 

Nagyromániában. Reprint. 1994. 302 o.
 10. Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok. Bevezetővel és 

jegyzetekkel ellátta Zepeczaner ]enő. 1994. 114 o.
 11. Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út. (Válogatott írások). 

Közzéteszi György Béla. 1995. 220 o.
 12. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós: Egy forró nyár Udvarhelyszéken. (Az

udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi
mozgalma.) 1995. 46 o.

 13. Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din 
Ungaría.[Törvény a magyarországi nemzeti és etnikai kisebségek jogairól.] 
1996. 68 o.

 14. Kocsis Károly-Varga E. Árpád: Fizionomia etnica si confesionalá a
regiunii carpato-balcanice si a Fransilvaniei. [A Kárpátok-Balkán régió
és Erdély etnikai és felekezeti fizionómiája.] 1996. 134 o.

 15. Fekete Árpád-Józsa János-Szőke András-Zepeczaner Jenő:
Szováta 1573 -1898. 1998. 334 o.

 16. Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki 
eseményekhez. 1999. 274 0.

 17. Orbán Balázs kiadatlan fényképei. I kiadás Miklósi Sikes Csaba Ajánlásá
val közzéteszi Zepeczaner Jenő. 2000. 6+13 o.; II. kiadás 2001.

 18. Miklósi Sikes Csaba: Erdélyi magyar fényképészek és fotóműtermek.
1839-1919.  2001.418 o.

 19. Pál-Antal Sándor: Marosszék az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc idején. Okmánytár. 2001. 508 o.

 20. Veres Péter: A Haáz Rezső Múzeum Képtára. 2001. 73 o.
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 21. Miklósi Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. 2002.
      208.
 22. Miklósi Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat 

a 19. században. 2003. 365. o.
 23. Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység 

középkori történelméből. 2005. román és angol kivonat, 206 o. +46 
ábra, 54 sz. kép, sz. térkép

 24. Pál Antal Sándor-Zepeczaner Jenő: Az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc Udvarhelyszéken. Korabeli iratok, jegyzó’könyvek, 
lajstromok. Román, német és angol kivonat. 2005. 600.

III. Székely tájak, emlékek sorozat:
Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely. Műemlékek. [1994.] 16 o. 
Szabó András: Csíkzsögöd. Nagy Imre képtár. [1994.] 16 o. 
Veres Péter: Korond. Kerámia. [1994.] 16 o.
Zepeczaner Jenő: Székelyudvarhely. 
Haáz Rezső Múzeum. [1994.] 16 o. 
Róth András Lajos: Székelyudvarhely. Haáz Rezső Múzeum 
Tudományos Könyvtára. [1996.] 16 o.
Józsa András-Fekete Árpád-Szőke András-Zepeczaner Jenő: Szováta. 
Gyógyfürdő. [1996.] 16 o.

IV. Sorozaton kívül jelent meg:
Péter Attila: Keresztek Székelyudvarhelyen 1993-ban. 1994.168o. 
Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát... 
(Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagyhomoród mentén). 1995. 130 o.
Balla Árpád-Kiss A. Sándor: Magnézium a biológiában, 
magnézium a gyerekgyógyászatban. 1996. 450 o.
Kovács Piroska: Orbán Balázs kapui. Fotó: id. Kováts István, Zepeczaner 
Jenő. 2003. 48 o.

V. Katalógusok, ALKALMI KIADVÁNYOK:
A Haáz Rezső Kulturális Egyesület Tájékoztatója. 1995.
Néprajz a fotóművészetben. 1997.
László Gyula. 1999.
Székelyföld virágai. 2000.
Az én XX. századom fotókiállítás katalógusa. 2000.
Biró Gábor: Festmények. 2000.
First International Foto Sálon. Marosvásárhely - Székelyudvarhely. 2001.
Erdélyi magyar fotóművészek első meghívásos kiállítása. 2002.
Az udvarhelyiek kávéznak. 2003.
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Csíki Székely Múzeum

530132 - Csíkszereda Vár tér 2 sz.
tel/fax: 00-40-266-311727, tel. 0040-266-372-024
e-mail: miko@csszm.ro, www.csszm.ro
Az intézmény gyökerei 1930-ig nyúlnak vissza.
Alapítók: Domokos Pál Péter, Vámszer Géza, Nagy Imre.

Állandó kiállításaink: • A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő’ műhely 
(1676-2001) • Csíki egyházművészet (középkori és koraújkori szakrális fafa-
ragványok, oltárképek) • Hargita megye állat- és növényvilága • Régészeti 
emlékeink • Restaurált és tisztított fegyverek • Nagy Imre festészete (Nagy 
Imre Galéria) • „Népi mesterségek régen és ma” néprajzi alapkiállítás 
(júniustól, a 8-as teremben) • Babák csíki népviseletben

Időszakos kiállításaink: • Miseruha kiállítás (július-augusztus) • Válogatás Szász 
Endre képzőművész életművéből (augusztus) • Gy. Szabó Béla jubileumi 
emlékkiállítás (május).

Rendezvények 2005: • Játszóház (havonta) • XXVII. Régizene-fesztivál • 
Városnapok: koncertek, színházi előadások • Művelődéstörténeti előadássorozat 
(havonta) • Lovaglás, íjászat, lovaskocsizás (havonta) • Régészeti konferencia 
(október)

Kiadványok 2005: • Csíki Székely Múzeum Évkönyve • Restaurált fegyverek - 
katalógus • Néprajzi kiállítás - katalógus • A Csíkszeredai Mikó-vár története.

Nyitvatartás: április 16-november 14.: naponta 9-16, hétfőn zárva, 
november 15-április 15.: naponta 9-17, hétfőn zárva.

Belépőjegyek, díjak: felnőtt: 50.000, kedvezményes ár: 25.000, fotózás: 100.000, 
videózás: 200.000, idegenvezetés: 100.000 ROL (magyar, román, angol)

Kiállítóhelyek: Nagy Imre szülőház és galéria • Borvízmúzeum - Tusnádfalu.

Tarisznyás Márton Múzeum

535500 - Gyergyószentmiklós, Rákóczi F. út 1 szám, 
Tel./Fax: 0266-365229, e-mail: muzeum@knet.ro

Állandó kiállítások: • Az erdő néprajza • A Gyergyói-medence állatvilága • 
Bányavirágok, ásványok • Elekes Vencel képzőművészeti gyűjtemény • 
Karácsony János állandó tárlata • Vízzel hajtott ipari szerkezetek.

Időszakos kiállítások: • Felsőháromszéki és gyergyói miseruhák • 
Képzőművészeti tárlatok.

Kiállítóhely: Vízimalom, Békény u. 77 sz.
Nyitvatartás: Kedd-péntek: 9-18 (május 15-szeptember 15 között), szombat-

vasárnap: 9-16 (május 15-szeptember 15 között). Csak bejelentkezés 
alapján szeptember 16-május 14 között, hétfő: - zárva,

Belépőjegyek: felnőtt 30 000, kedvezményes 15 000 lej.
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Molnár István Múzeum
535400 Székelykeresztúr, Szabadság tér 45. sz.
Tel.: 0266-242580, Fax: 266 - 112 106
keresztúr@hrline.ro - a város honlapján olvashatunk a múzeumról.

Nyitvatartás: hétfő kivételével mindennap 10-17 óráig. 
Belépti díjak: gyerekek 5.000, felnőttek 10.000 lej.
Állandó kiállítások: • helytörténet-régészet • természetrajz • szabadtéri-néprajzi, tájházak 

• népi-ipari szerkezetek csarnoka • időszaki képzőművészeti kiállítások.
A múzeum erőssége a gazdag középkori régészeti anyag, amelyek tudomá-nyos 

feldolgozása állandó folyamatban van, ezenkívül változatos néprajzi gyűjteményei, 
amelyek Székelykeresztúr és környékének ritka tárgyi emlékeit őrzik. Számottevő a 
természettudományi és képzőművészeti részlege.

2005. március 15-én nyílt meg a Petőfi emlékszoba, a Gyárfás-kúriában. A kiállítás 
Petőfi Sándor városunkban töltött 14 órájának a krónikája. Helyet kaptak a keresztúri 
Petőfi-legendakör és a Petőfi-kultusz ápolásának a tanúságai is. Az emlékszoba kinyitását 
a kúriábanlévő gyermekelhelyező központ irodájában lehet kérni, vagy a múzeumban 
igényelni.

Székely Nemzeti Múzeum
Székely Nemzeti Múzeum (Székhely) - Sepsiszentgyörgy 
520055 - Kós Károly u. 10 sz., tel/fax: 0040-267/312442 
e-mail: office@szekelynemzetimuzeum.ro titkárság® 
szekelynemzetimuzeum.ro Vezetés: angol, német nyelven is

„Egy tudományos központtal kell nekünk bírni ...” 
(Vasady N. Gyula - Nemere, 1876. június 24.)

A Székely Nemzeti Múzeum, általános gyűjtőkörű, székelyföldet felölelő 
gyűjtőterületű, a székelyföldi tudományosság és kulturális élet regionális 
jelentőségű közintézményeként jött létre.

Mérföldkövek az időben

• 1875. június - Imecsfalvára, a Cserey-kúriába érkezik házitanítónak
Vasady Nagy Gyula a gyűjtemény első rendezője, szervezője, gyarapítója.

 • 1877. március 10. - Csereyné Zathureczky Emília (1824 - 1905) alapítóleve
le: „Az intézet ’Székely nemzeti múzeum’ czimet viseljen (...), az összes Szé-
kelység közönségének közvagyonát képezi, választmánytagjai (...) ezen
megyékből választassanak és azok által ellenőriztessenek.””

 • 1879. szeptember 15. - Valóra válik az Alapító kezdeményezése: Sepsiszent
györgyön, a Székely Mikó Kollégium épületében a székely megyék képviselői
átveszik a gyűjteményt. Ekkortól datálható a Székely Nemzeti Múzeumnak,
mint a teljes Székelyföldet képviselő múzeumi közintézménynek a létrejötte.

• 1901 - 1936 - az SzNM legeredményesebb korszaka: a történelem viszon
tagságai ellenére, a László F. - Csutak V. múzeumőr-páros tevékenységé
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nek köszönhetően számtalan tudományos és intézmény-szervezési ered
mény születik.

•1911-1912.- Kós Károly tervei alapján, fölépül az intézmény székhelye
 • 1968 - Az intézményt megfosztják sajátos jogállásától, és mint Kovászna

Megyei Múzeum igyekszik átmenteni a felhalmozott tárgyi és szellemi érté
keket.

 • 1990-ben, az új lehetőségeket kihasználva visszaveszi eredeti nevét.

Pantheon

A Székely Nemzeti Múzeum létrejöttében, további intézményes-szakmai 
fejlődésében a következő személyiségek játszották a legkiemelkedőbb szerepet: 
Vasady N. Gyula (első múzeumőr, 1879-1881), Nagy Géza történész-régész 
(múzeumőr: 1881-1889), dr. László Ferenc régész (múzeumőr: 1901-1927), 
Csutak Vilmos történész (múzeumőr-igazgató: 1908-1936), Herepei János 
történész (igazgató: 1938-1945), Székely Zoltán régész (igazgató: 1947-1990)

Gyűjtemények: ereklyék, tárgyak, kordokumentumok.

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményei, az intézmény alapítástörténetéből 
következően, székelyföldi (Háromszék, Csíkszék, Udvarhelyszék) reprezentativitással 
bírnak. A Székhely és a külső részlegek jelentős néprajzi (kerámia, textil, ácsolt- 
és festett népi bútor, stb.), történelmi (céhes emlékek, az 1848-’49-es forradalom 
és szabadságharc ereklyéi), régészeti, természetrajzi, numizmatikai, és könyvtár-
kézirattári gyűjteményekkel rendelkeznek.

Kiállítások - Kiállítóhelyek.

 • Az 1848 - ’49-es forradalom és szabadságharc (Háromszék önvédelmi
harca).

 • A néprajzi állandó kiállításban a népi mesterségek eszköztára és termékei,
a szövés-fonás termékei, valamint különböző tájegységek enteriőrjei kerül
nek bemutatásra.

 • Régészeti állandó kiállítás (teljes felújítása folyamatban): a tájegységünk
területén fellelhető kultúrák kronológiai bemutatása

 • Természetrajzi kiállítás: kőzet-ásvány, háromszéki élővilág.
Az 1970-es -1980-as években a megyei rangú intézmény számos külső 

múzeumi részleggel gyarapodott.

A Székely Nemzeti Múzeum Képtára - 
Sepsiszentgyörgy

Eredetileg a képzőművészeti gyűjteménynek is a múzeum székhelye, majd 
részben a mögötte található múzeumőri lakás adott otthont. 1981-től a gyűjtemény 
önálló elhelyezést kapott a városközponti Bazár (műemlék, épült 1854-1856 között) 
épületében. Jelentős mesterek munkái lelhetők itt föl: Barabás Miklós, Gyárfás 
Jenő, Nagy Imre, a nagybányai iskola mesterei, stb. A képtár állandó kiállítása, a 
Pantheon, ezeknek állít emléket.
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Céhtörténeti Múzeum - Kézdivásárhely

Kézdivásárhelyen, az 1930-as évekre visszavezethető előzmények után 
(Ikafalvi Diénes Ödön múzeumalapítása), 1972-ben, az SzNM részlegeként, 
az egykori Tanácsházban (épült 1857-ben) nyílt meg a Céhtörténeti Múzeum. 
Gazdag céhtörténeti, kézműipari gyűjteménnyel rendelkezik. Különleges értéket 
képviselnek az Andris és Zsuzsibaba népviseleti kiállítás, valamint az önkéntes 
tűzoltók tárgyi emlékei.

Haszmann Pál Tájmúzeum - Csernáton

A tájmúzeum 1973-ban nyitotta meg (székely) kapuit a látogatók előtt. 
Létrejötte, id. Haszmann Pál tanító áldozatos munkájának köszönhető. Híres 
skanzen (házak, malmok, székely kapuk), valamint rendkívül gazdag mezőgép- 
és öntöttvaskályha gyűjteménnyel rendelkezik.

Címek - elérhetőségek - szolgáltatások - nyitvatartás

Az SzNM belépőjegy árai, valamint szolgáltatásainak díjszabása, a múzeum 
székhelyén és a megye területén található külső múzeumi részlegein, egységes. 
Hétfőn mind a székhely, mind a külső részlegek zárva vannak.

Belépődíj: teljes árú: 30.000 lej. Félárú: 15.000 lej (kiskorúak, nyugdíjasok,
egyetemisták, sorkatonák). - 7 éven aluli gyermekek: ingyenes 

Fotózás: 100.000 lej, filmezés: 200.000 lej, tárlatvezetés: 80.000 lej

Nyitvatartás:
május 15-szeptember 14. ű naponta: 10:00-18:00 
szeptember 15-május 14. - naponta: 9:00-16:00

A Székely Nemzeti Múzeum Képtára - Sepsiszentgyörgy
520003, Szabadságtér 2 sz., Tel: 0267-314367
e-mail: office@gallery.educv.ro
nyitvatartás: kedd - péntek: 9:00-16:00, szombat - vasárnap: 10:00-14:00
Vezetés: angol nyelven is

Céhtörténeti Múzeum - Kézdivásárhely
525400, 10 sz. Udvartér, Tel. 0267-361748
e-mail: cehmuzeum@easynet.ro
nyitvatartás:
kedd-péntek: 8:00-16:00, szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: 9:00-14:00
Vezetés: angol nyelven is

Haszmann Pál Múzeum - Csernáton
527070, Múzeum u. 330. sz., Tel. 0267-367566 
e-mail: haszmannpmuzeum@freemali.hu 
nyitvatartás: naponta 8:00-20:00 Vezetés: 
német nyelven is

48






