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Tavaly ősszel, Visky András Pornó – Feleségem története című darabjának 
kolozsvári bemutatóján ültem legutóbb színházteremben. Előtte én is az online 
és a szabadtér lehetőségeivel éltem. Laptop előtt ücsörögve nehezebben 
érkezik a katarzis, mert nem zárhatod ki az „itt és most” varázsába beleszóló 
külső tényezőket: a tömbház mindennapi zajait, a kutyaugatást, saját 

figyelemzavaraidat, a lenémítatlan telefonod hangját. Az online színházlátogatás 
hátránya, hogy két-három órára nem szűnik meg az élet többi vonatkozása. Nagyon 
sok előadást néztem felvételről, és hazudnék, ha azt mondanám, nem örültem 
a lehetőségnek. Legnagyobb hatással a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának Sirály című produkciója volt rám, a járvány első olyan vállalkozása, 
amikor a színészek élőben játszottak az üres nézőtérnek, mi pedig otthonról néztük őket. 
Szamos-parti, szabadtéri előadásokkal is barátkoztam. Furcsa volt, ahogy a folyó és 
a közelben elhajtó gépkocsik hangja is zenei aláfestéssé lett, vagy ahogyan egy Karády-
dalba tetszésnyilvánításként bele-belefüttyentett egy arra sétáló fiatal. Nem zavar, ha 
a körülmények spontánul újrarendezik az előadást, csak ne bántsák az intim, drámai 
pillanatokat.

Körülbelül három hónapja nehezemre esik online eseményeket választani. Egy díjátadót, 
egy beszélgetést még meghallgatok, de akkor is bizarrnak tűnik, hogy három méterrel 
arrébb fő a zöldségleves, vagy dolgozik a mosógép. A kulturális eseményekhez – eddig 
legalábbis így volt – hozzátartozik, hogy felöltözünk, elmegyünk a helyszínre, beszélgetünk 
az ismerősökkel, a történések végén pedig véleményt cserélünk. Van egy szertatása 
a színházba vagy moziba járásnak. Ezek a szertartások kezdtek egyre jobban hiányozni. 
Barátokkal már azt terveztük, hogy felkerekedünk, és időnként elutazunk olyan városba, 
amelyik nem vörösödött be, ahol lehet játszani, vetíteni.

Kolozsváron adott pillanatban vagy négy napra átejtettek bennünket, azt hittük, 
visszatérünk az élethez. A nyitás csupán egy hosszú hétvégényit tartott, inkább érzékeltük 
átverésnek, mint ajándéknak. Ezért legutóbb, amikor arról nyilatkoztak a politikusok, 
hogy a járványügyi előírások betartásával Kolozsváron is lehet eseményeket szervezni, 
szkeptikus voltam. Aztán két-három nap után a hiányérzet követelőzni kezdett, és jegyet 
váltottam Ibsen Nórájára. Az előadás tere burokként hat (Nóra babaháza), a nézőtér 
és a színészek közötti fátyolszerű vetítővászonra animálják a történet számos kellékét 
(például a karácsonyi szaloncukrot vagy hópelyhet). A több hónap kihagyás után látott 
első előadásból így hiányzott az az elem, hogy közelről figyelhetem a színészek arcának 
rezdüléseit, testük remegését vagy megfeszülését. De ez a szervesen összefonódó digitális 
világ és valóság a jelenlegi helyzetünkről kezdett beszélni. A pandémia egyfajta buroklétre 
kényszerített bennünket. Azt hittük, hogy élünk, pedig csak kütyüknek köszönhetően 
kerültünk valóságközelbe. Összemosódtak a napok, a hetek, a jelenségek és az értelmezések. 
Ideje volt mindezt magunk mögött hagyni. 

A Nóra című előadásra alig harminc néző ülhetett be. Harminc ember tapsa soha nem 
lesz tapsorkánná, a tetszésnyilvánítás maximumává, mégis mágikus volt a pillanat. 
A színészek hosszú ideje nem hajolhattak meg a nézők előtt, a közönség végtelen ideje be 
sem tehette a lábát a kolozsvári színházba. Most ott voltunk együtt, és legszívesebben 
egyenként megölelgettem volna őket – ha hagyják az előírások.

Most ott tartok, hogy egyszerre akarok jelen lenni mindenütt. Rohangálnék színházból 
moziba, kiállítóteremből konferenciaterembe, és mindenütt hangosan örülnék annak, 
hogy hús-vér emberek ülnek a székeken. A következő időszakban az sem fog zavarni, 
ami eddig sok bosszúságot okozott: a legcsendesebb pillanatban kezdődő köhögőroham, 
a megszólaló telefon, a nejlontasak zizegése, a félhangos összesúgás. Egy ideig toleráns 
leszek, és mindenkit szeretni fogok. Csak hagyják…

Csiki-csuki kultúra
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onyolult, de lelkesedéssel teli időszak-
ban, 1942. augusztus 12-én született Al-
sócsernátonban nagy hivatástudattal 
megáldott néptanítói családban. Fiatal-
kori évei a háromszéki értelmiségi, ku-
riális családok sajátos korabeli sorsát 
is tükrözik. A szászrégeni középiskolá-
ban érettségizett 1960-ban, majd a kéz-
divásárhelyi mezőgazdasági iskolában 
poszt liceális képzésben vett rész 1961 és 
1964 között. Szakmai, néprajzos-muzeo-
lógusi ismereteit Bukarestben bővítette 
1982 és 1985 között. Pár éven át (1964–
1970) előbb Szászrégenben, majd rövid 
ideig a kézdivásárhelyi múzeumban 
dolgozott. Közben cselekvően részt vett 
az édesapja által megálmodott csernáto-
ni tájmúzeum alapításában, amely 1973. 
február 25-én nyitotta meg kapuit az al-
sócsernátoni Damokos-kúriában.

A represszív szervek zaklatásai 
1977-ben a múzeumalapító korai ha-
lálát okozták. Így az idős Haszmann 
Pál és Cseh Ida által évtizedeken át 
összegyűjtött kollekciók szakszerű 

múzeumi kiállításokba való szerve-
zése, folyamatos működtetése azután 
elsősorban ifjabb Haszmann Pálra és 
testvéreire, Haszmann Józsefre és La-
josra, valamint családjaikra hárult. 
Az utóbbi 45 évben a csernátoni tájmú-
zeumban számos látványos, szakmai-
lag megalapozott kiállítást szerveztek 
a háromszéki lófő családok sajátos élet-
módjáról, kúriáiról, lakberendezéseiről, 
jelesebb embereiről, festett bútorairól, 
kandallós tüzelőszerkezeteiről, textil- 
és viseletkultúrájáról, az 1848-as forra-
dalom és az első világháború helyi em-
lékezetéről, vonatkozásairól.

Az alsócsernátoni Damokos-kúria 
kertjében sikerült újra felépíteniük és 
berendezniük a háromszéki földműves 
családok legrégebbi reprezentatív haj-
lékait: például az albisi, a bélafalvi és 
a vargyasi lakóházat, a felsőcsernátoni 
vízimalmot, valamint számos monu-
mentális méretű háromszéki fakaput. 
Ugyanott a helyi környezetbe szerve-
sen beleillő, hiteles kiállítást szerveztek 
a régi háromszéki méhészetről, annak 
archaikus és korszerű eszközanyagá-
ról, alakulásáról és fejlődéséről. Szintén 
a kúria kertjébe menekítették a három-
széki székely családok pusztulásra ítélt 
sírjeleit, fejfáit és sírköveit is.

Már az 1980-as évek elejétől kezdő-
dően tudatosan gyűjtötték a három-
széki gazdálkodás, földművelés, állat-
tenyésztés, szállítás, közlekedés, 
ara tás-cséplés teljes eszközanyagát, 
amelyet folyamatosan és szakszerűen 
dokumentáltak. Egy melléképületben 
a 20. szá zad legismertebb audiovizuális 
eszközeiből (gramofonokból, rádiókból, 
telefonokból, magnetofonokból, televí-
ziókból stb.) szerveztek interaktív tár-
latot. A kúria pincéjében pedig újszerű 
kiállítást rendeztek a háromszéki polgá-
rosultabb családok öntött érckályháiból. 
Testvéreivel együtt 1977 után is követ-
kezetesen tovább folytatta, tovább örö-
kítette édesapjának kivételes emberi 

Haszmann Pál Péter 
(1942–2021)

Haszmann Pál (jobbról) ikertestvérével, Józseffel

B

Pozsony Ferenc
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vadrózsák

szellemiségét és intelmét: a múzeum 
önmagában csak holt tárgyak raktára, 
ha azt nem töltik meg rendre újabb és 
újabb emberi gondolatokkal, eszmékkel, 
tartalmakkal és jelentésekkel 

A múzeum kiállításait évente jelentős 
számú hazai és külföldi érdeklődő, isko-
lás, felnőtt, idős, erdélyi és magyarorszá-
gi, valamint az utóbbi években egyre több 
hazai román turista látogatja  A múze-
umban működő népfőiskola, a különbö-
ző táborok, képzések, szemináriumok, 
konferenciák messzemenően elősegítik, 
hogy a fiatal érdeklődők az intézmény-
ben módszeresen elsajátítsák a magyar 
népi díszítőművészet (fafaragás, bútor-
festés, szövés) tudományát, technikáit, 
rejtelmeit, megismerjék a székely kul-
túra és kulturális örökség legsajátosabb, 
legértékesebb elemeit. 

Sokoldalú ember volt: számos mo-
numentális székely nagykapu mo-
tívumainak körvonalát faragás előtt ő 
rajzolta meg, sokszor pedig vésőt raga-
dott kezébe. A kúriában kiállított régi 
festett bútorok motívumait az érdek-
lődők legtöbbször az ő útmutatásai és 
rajzai alapján festették meg újra. Szá-
mos publikációjában és konferen-
cia-előadásában szakszerűen elemezte, 
bemutatta a székely tárgyi kultúra sa-
játosságait és értékeit. A múzeum ud-
vara mindig tele volt kisgyermekekkel, 
akiket elragadott csodálatosan előadott 
meséivel, történeteivel. Testvéreivel 
együtt számos audiovizuális eszközt, 
mezőgazdasági gépet megjavítottak, s 

minden szeptemberben azokat műkö-
désbe hozták. 

Haszmann Pál Péter 1991-től kezdő-
dően minden év nyarán nagy-nagy sze-
retettel fogadta a kolozsvári és a ma-
gyarországi néprajzi intézetek fiatal 
egyetemistáit, rendszerint többórás le-
nyűgöző előadást tartott nekik tárlat-
vezetés vagy szakmai gyakorlat közben. 
Számos záró dolgozathoz, egyetemi 
disszertációhoz, alapkutatáshoz nyúj-
tott jól dokumentált, magas szintű, ön-
zetlen támogatást. Közel félévszázad 
alatt fenntartotta, tovább ápolta és gya-
rapította e hely, e múzeum csodálatos 
emberi tartalmát, szellemiségét.

Haszmann Pál Péternek nagy szere-
pe volt abban, hogy a csernátoni tájmú-
zeum napjainkban is fontos szerepet 
játszik a helyi, a regionális székely és 
az össznemzeti magyar azonosságtudat 
megerősítésében, folyamatos újrafogal-
mazásában. Az elmúlt hosszú, nagyon 
bonyolult évtizedek alatt testvéreivel és 
gyermekeikkel együtt jelentős szerepet 
vállalt Háromszék, Székelyföld kulturá-
lis örökségének szakszerű feltárásában, 
megőrzésében, múzeumi reprezentá-
ciójában és továbbörökítésében. Éppen 
ezért úgy vélem, hogy ez az intézmény 
nemcsak szakmai, hanem összmagyar 
szimbólum is, és igencsak megérdemli 
a hungarikum státuszt  

Haszmann Pál Péter emberi és szak-
mai hitvallását nemrég így fogalmazta 
meg: „A székely ember lelkében, hitében, 
gondolkodásában szabadnak született, 

egész cselekvését eszerint fogalmazta és 
élte meg. Ez a mi esetünkben sem tör-
ténhetett másképpen. A nehézségektől 
sohasem hátráltunk meg, nem riadtunk 
vissza. Kicsi gyermekkorunktól szüleink 
úgy neveltek, hogy a feladatoknak eleget 
kell tenni. Megalkudni semmi áron nem 
szabad. Az igazunk érvényesítéséért na-
gyon meg kell harcolnunk. Drága öröksé-
günket meg kell ismernünk, gazdagítani 
kell azt nap, mint nap, és át kell örökíte-
nünk e drága kincset nemzedékről nem-
zedékre. Ebbe nőttünk bele mi, a három 
fiútestvér, és ebben a szellemben egyen-
gettük a gyermekeink életútját is.”

Utolsó találkozásaink és beszélgeté-
seink alkalmával jelezte, legfontosabb 
terveit, életcéljait voltaképp szinte mind 
megvalósította, s hitt abban, hogy csa-
ládjának nagy hivatással és szakérte-
lemmel megáldott fiataljai azokat még 
korszerűbb formában, még nagyobb tu-
dással tovább is folytatják. Egy valami 
azért alapvetően nyugtalanította, s ez 
már nem csak családjára, hanem mire-
ánk, barátaira, tisztelőire és támogató-
ira tartozik: a múzeum ingatlanjainak 
tulajdonjogi rendezése. „Ez a mi mun-
kánk, és nem is kevés.”

Haszmann Pál 2021  április 10-én 
gyógyíthatatlan betegség miatt hir-
telen elhunyt. A Kriza János Néprajzi 
Társaság és a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Mgyar Néprajz és Antropológia 
Tanszékének nevében békés nyugodal-
mat kívánunk neki, szeretteinek pedig 
vigasztalást 

Haszmann Pál óvó tekintete kísérte mindig a múzeumba betérő csoportokat
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ékelyföldön, ezen belül Alsócsernáton-
ban létezik egy jellegzetes múzeum, 
amelyet immár fél évszázada keresnek 
fel a kíváncsi turisták a világ minden 
tájáról, mivelhogy ennek az élő-eleven 
múzeumnak a híre a világ minden tá-
jára eljutott  Olyan ez a múzeum, mint 
egy hagyományos, igazi székely porta, 
csak annál sokkal nagyobb. Az alsócser-
nátoni Haszmann Pál Múzeumról van 
szó, ahol nemcsak a múltidéző tárgya-
kat találsz, hanem azt is megcsodálha-
tod, ahogyan a mesteremberek mívesen 
faragott székelykaput készítenek, aho-
gyan a fiatalok fafaragást, bútorfestést, 
ács- és asztalosmesterséget tanulnak 

Néhány napja még itt, ebben a szo-
katlan székely gazdaságban találkoz-
hatott az ide betérő a múzeumalapító 
idős Haszmann Pál egyik fiával, ifjabb 
Haszmann Pállal is, aki hol gyümölcs-
fát ápolt, hol fúrt-faragott, vagy javított 
valamit. Pali bácsi, aki mindig szelíd 
örömtől ragyogó arccal fogadott, szom-
baton, 2021. április 10-én az Úr zsámo-
lya mellé távozott, de lelkének teljes 

jósága és gazdagsága itt maradt, hogy 
az édesapja nevét viselő múzeum min-
den zegzugát örökre beragyogja. 

Csernáton község Sepsiszentgyörgy-
től alig 25 kilométerre, Kézdivásárhely 
tőszomszédságában fekszik, a céhes vá-
rostól alig tíz kilométernyire. A község 
Felső- és Alsócsernáton egybeolvadá-
sából jött létre. A múzeumot megálmo-
dó és valóra váltó emberek azt akarták, 
hogy részben egy letűnt világot megörö-
kítő, részben a helyi, a székely közösség 
művelődési, társadalmi és gazdasági 
életét továbbvivő falumúzeumot hozza-
nak létre  Ennek a csoportnak az élén 
az idősebb Haszmann Pál (1902–1977) 
állt, aki még az élenjáró, igazi tanítók 
nemzedékéhez tartozott. 

Amint az bármelyik intézmény ese-
tében történni szokott, a csernátoni 
múzeum esetében is volt egy úgyneve-
zett csírázási időszak. Ennek első jelei 
az 1920-as években mutatkoztak meg, 
amikor idősebb Haszmann Pál közölte 
a helyiekkel abbéli szándékát, hogy lét-
re akar hozni egy falumúzeumot, ahova 
egybegyűjtené, ahol megőrizné, és ahol 
szellemi értelemben értékesítené mind-
azt, ami a térség, a környék székely kö-
zösségének történelméről, mindenkori 
életéről szól. Idős Haszmann Pál tehát 
egybegyűjtött sok-sok néprajzi, népmű-
vészeti, történelmi és kulturális tárgyat 
és emléket mindazokban a falvakban, 
ahol élete során tanított, illetve megfor-
dult, egyben arra buzdítva az embere-
ket, hogy ők is gyűjtsék össze mindazt, 
amit kötelező módon meg kell menteni 
az enyészettől. Így jött létre idős Hasz-
mann Pálnak az a gyűjteménye, amely 
numizmatikai emlékeket, régi pénze-
ket, hagyományos munkaeszközöket, 
festett bútordarabokat, házi szőtteseket 
és hímzéseket, cserépedényeket, régi 
üvegtárgyakat, ásványgyűjteményt, 
különféle írott forrásokat, régi köny-
veket, bélyegeket, végül, de nem utolsó 
sorban egykori mezőgazdasági gépeket 

Sz

Pali bácsi  
csodálatos öröksége

Nina Tînțar

A székelykapukon felfutó életfáról nemcsak mesélni tudott, hanem rajzolta és faragta is azokat 
többszáz kapura. Haszmann Pál Péter 1996-ban 
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és felszereléseket is magába foglalt. Ezt 
a gazdag gyűjteményt az évek során 
a néprajzi szakmai követelményeknek 
megfelelően osztályozták és rendsze-
rezték. Idős Haszmann Pál tisztában 
volt a gyűjtemény szellemi értékével, 
ezért azt akarta, hogy a nyilvánosság 
elé tárásával az mind a köznép közmű-
velődési elvárásainak, mind a néprajzi, 
műszaktörténeti szakma kutatási igé-
nyeinek megfeleljen. 

Idős Haszmann Pál álma 1973. febru-
ár 25-én teljesült. Ezen a napot nyitotta 
meg kapuit hivatalosan a Csernátoni Fa-
lumúzeum, több száz érdeklődő jelenlé-
tében. Ráadásul ugyanezen a napon két 
másik, rendkívül fontos közművelődé-
si intézmény is született: megalakult 
a csernátoni Bod Péter Művelődési Egye-
sület, valamint a Népfőiskola. A kom-
munista diktatúra legnehezebb éveiben 
a Népfőiskola fafaragó és kézműves is-
kola néven, közismertebb szóhaszná-
latban fafaragó és bútorfestő táborként 
működött. Ma is ekként működik to-
vább, hiszen ez az intézmény szervezi 
meg az évenkénti kézműves táborokat, 
ahova tavasztól őszig, vagyis áprilistól 
októberig olyan hatszáz bel- és külföldi 
fiatal tanulja a különféle hagyományos, 
kézműves mesterség fortélyait. 

Az 1999 óta alapítója, id. Haszmann 
Pál nevét viselő falumúzeum a község 
felső részén, Damokos Gyula egykori 

birtokán található. Az alapgyűjtemény 
a Damokos-kúria több szobájában ka-
pott helyett. Az alapító és felesége, id. 
Haszmann Pálné Cseh Ida saját gyűj-
teményüket a csernátoni falumúze-
umnak ajánlották fel. Az alapító-ado-
mányozó levél szerint a Haszmann 
házaspár 8000 tételből álló magán-
gyűjteményét két feltétellel adta át 
az akkori Kovászna Megyei Múze-
umnak, az egyik feltétel az volt, hogy 
a gyűjteményt soha nem költöztethe-
tik el Csernátonból, a másik az, hogy 
a falumúzeum mindenkori őrei legye-
nek a Haszmann család vagy a közeli 
rokonság tagjai. Mindkét feltétel idős 
Haszmann Pál 1977-ben bekövetkezett 
halála után is érvényesült: az öröksé-
get a Haszmann fivérek, ifj. Pál és Jó-
zsef vették át és vitték tovább.

Édesapja nyomdokain haladva, 
ifj. Haszmann Pál, teljes nevén Hasz-
mann Pál Péter is gyarapította a mú-
zeum gyűjteményét, kapcsolatokat 
épített néprajzkutatókkal, muzeológu-
sokkal, egyszóval tudományos szak-
emberekkel, akik hozzájárulhattak és 
hozzájárultak az alapgyűjtemény kibő-
vítéséhez és a falumúzeum egész terü-
letének ötletes átrendezéséhez. Így vált 
a Haszmann Pál Múzeum Székelyföld, 
ezen belül Kovászna megye egyik leg-
kedveltebb idegenforgalmi látnivaló-
jává. A Damokos-udvarházhoz tartozó 

kéthektáros területen Székelyföld épí-
tett örökségének darabjai, így példá-
ul székely lakóházak és épületek, szé-
kely faragott kapuk, vízimalom, fából 
és kőből faragott síremlékek kaptak 
helyet. Kiemelkedő látogatottságnak 
örvend az Erdély-szerte páratlan sza-
badtéri mezőgazdasági szerszám- és 
gépgyűjtemény.

A múzeum számos gyűjteménye kö-
zött nagy értéket képvisel a magyar 
öntöttvasművesség szép tárgyait őrző 
gyűjteménycsoport, valamint a 2004-
ben megnyílt, A háromszéki rádiózás 
múltja elnevezésű technikatörténeti 
kiállítás is.

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum 
szellemi és dokumentációs értéke felbe-
csülhetetlen, miként felbecsülhetetlen 
Haszmann Pali bácsi hagyatéka is!

(Covasnamedia, 2021. április 13. 
Fordította: Benkő Levente)

Édesapja nyomdokain 
haladva, ifj. Haszmann Pál, 

teljes nevén Haszmann 
Pál Péter is gyarapította 

a múzeum gyűjteményét, 
kapcsolatokat épített.

Ízes történelemóra úgy, hogy minden korosztály számára élmény legyen. Képek a Haszmann család gyűjteményéből
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László Lóránt

Bolgárkertészetek 
Marosvásárhelyen  
és Erdélyben
Interjú Nagy Zsolt néprajzkutatóval, a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola doktoranduszával

ermekkoromban mindig csodálkoz-
va kérdeztem rá, hogy miért is hívják 
a Marosvásárhely városközpontja mel-
letti teret Bolgárok terének. „Mert bol-
gárkertészek éltek a környéken” – jött 
a válasz, de ennél többet sajnos sosem 
tudtam meg a szüleimtől. Jóval ké-
sőbb, tanulmányaim során hallottam 
arról, hogy Erdély több városában, így 
Kolozsváron is, sőt, ha jól tudom, Bu-
dapesten is voltak bolgárkertészek. Kik 
voltak ezek az úgynevezett bolgárker-
tészek, és honnan jöttek?
– Erre a kérdésre viszonylag egyszerű 
válaszolni, hiszen – amint a nevük is 
mutatja –, a bulgár- vagy bolgárker-
tészek Bulgária területéről érkeztek. 
Kertész szakemberek voltak tulajdon-
képpen, és valóban, a legtöbb erdélyi, 
illetve magyarországi nagyvárosban 
kisebb-nagyobb közösségeket alkottak, 
amire napjainkban a legtöbb helyen 
már csak az említett utcanevek, hely-
nevek utalnak. Szeged, Budapest, Te-
mesvár, Miskolc, Esztergom, Kolozsvár 
és más nagyobb városok esetében is, ha 
felütjük az úgynevezett városkalauzokat 
vagy vizsgáljuk a várostérképeket, akkor 
nagy valószínűséggel találkozunk olyan 
helynevekkel, mint Bolgárszeg, Bulgária 
telep, Bolgár negyed, és Marosvásárhe-
lyen is, az 1918-ban nyitott új utcák kö-
zül egyet Bolgár utcának, illetve egy te-
ret Bolgár térnek neveztek el. Kutatóként 
elsősorban nem az a fő kérdés, hogy 
honnan jöttek ezek a bolgárkertészek, 
hanem az a kérdés kell foglalkoztasson, 
hogy miért? Ez az a kérdés, ami jóval 
izgalmasabb számomra. Ez egy rendkí-
vül összetett, szerteágazó folyamatnak 
az eredménye, amit néhány mondatban 
talán nehéz is röviden összefoglalni, de 
azért megpróbálom. Nagyon leegysze-
rűsítve a dolgot, azt mondhatjuk, hogy 

a megjelenésüknek két fő oka volt. Bul-
gária egészen 1878-ig török megszállás 
alatt állt, és ez nagy mértékben meg-
határozta az ország fejlődését. Egyrészt 
az intenzív bolgár kertkultúrát és keres-
kedelmet is az Oszmán Birodalom ösztö-
nözte Bulgáriában. Tehát Bulgária bizo-
nyos területein létrejöttek úgynevezett 
kertészeti termelőközpontok, és ezek 
elsősorban a török hadsereg ellátását 
szolgálták  Fejlett termesztési kultúra 
honosodhatott meg ilyen módon. Ez vi-
szont 1878-tól kezdődően, a szabad ál-
lam létrejöttével hirtelen megszűnt, és 
felszabadult, így munkanélkülivé vált 
egy kertész réteg. Mindezt egyfajta to-
lóhatásként lehetne megemlíteni.

Másrészt viszont a magyar városok 
fejlődése, a növekvő városi népesség, 
az ipari munkásság biztos és jól jöve-
delmező piacot jelentett ebben a hely-
zetben ezeknek a bolgárkertészeknek, 
ami egyfajta húzóhatásként érvénye-
sült a vándorlásukban. És érdemes itt 
azt is megjegyezni, hogy Bulgáriában 
jóval később indul be az a fajta iparo-
sodás, ami magyar területeken. Tehát 
ilyenformán ez arra ösztönözte az ot-
tani bolgárkertészeket, hogy az egyko-
ri Magyarország területén próbáljanak 
szerencsét. Bulgáriából főként a tövis-
vári településekről érkeztek Erdélybe 
és Magyarországra vendégmunkások, 
már a 19. század első felében. Ennek egy 
másik egyszerű oka volt: Bulgáriában – 
szemben más közép-kelet-európai or-
szágokkal – a mezőgazdaság rendkívül 
szétaprózott volt, tehát a rendelkezésre 
álló birtokok, földterületek nem nyújtot-
tak elegendő jövedelmet a helyiek szá-
mára, és így tulajdonképpen vándorlás-
ra kényszerültek ezek a bolgárok. Előbb 
keresetükkel – a kétlaki életmódot vá-
lasztva – minden ősszel hazamentek, 

A növekvő városi 
népesség biztos 

és jól jövedelmező 
piacot jelentett 

a bolgárkertészeknek, ami 
egyfajta húzóhatásként 

érvényesült 
a vándorlásukban.

Gy
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majd két-három nemzedék alatt a ván-
dormunkás státuszból a középosztály 
soraiba emelkedve véglegesen letele-
pedhettek az itteni városokban, így Ma-
rosvásárhelyen, de Kolozsváron is. Nagy 
vonalakban talán így vázolható fel, ezek 
voltak azok a tényezők, amelyek elván-
dorlásra késztették a bolgárkertészeket. 
És így jutottak el nemcsak Erdélybe és 
Magyarországra, hanem Oroszország-
ba, Lengyelországba, de Németország, 
Ausztria területére is, sőt, a századfor-
dulón hajóval még Kanadába és az Ame-
rikai Egyesült Államokba is több bolgár 
kertészcsalád kiköltözött. Ez egy óriá-
si vándorlási hullámot jelentett abban 
az időszakban Európában. Képzeljük el, 
hogy az 1870-es évek közepén évente kö-
zel 18-19 ezer, elsősorban kertészettel, il-
letve erre épülő kereskedelemmel fog-
lalkozó bolgár hagyta el az országot. Itt 
csak viszonyítási alapként hadd mond-
jam el, hogy ebben az időben Marosvá-
sárhely teljes lakossága volt körülbe-
lül ennyi. Tehát azt mondhatjuk, hogy 
évente egy korabeli közepes városnyi, 
egy „marosvásárhelynyi” bolgárkertész 
kelt útra, és próbált szerencsét a nagy-
világban. Ebben a történelmi, gazdasági 
kontextusban kell elképzelni, elhelyezni 
az erdélyi megtelepedőket.

– Kertészeti tudásukat, szokásaikat 
ta lálékonynak nevezed. Miben áll ez 
a furfangosság? Miben különbözött 
a mezőgazdasági technológiájuk az Er-
délyben vagy Európa esetleg más ré-
szén megszokottól?
– Azt mondhatjuk, hogy szinte minden-
ben szokatlan, illetve furmányos volt. 

Hogy csak néhányat említsek, a lete-
lepedési helyük megválasztásakor két 
fontos tényezőt tartottak szem előtt. Ha 
ez a kettő adott volt, akkor szinte bizto-
san kisebb-nagyobb közösséget alkottak 
az adott településen. Az egyik az volt, 
hogy legyen bő és állandó vízhozamú 
folyóvíz, a másik pedig, hogy legyen 
gyárkémény. Először megmagyará-
zom az utóbbit, utána kitérnék röviden 
az előbbire. A képlet egyszerű, és ezáltal 
talán belelátunk a gondolkodásmódjuk-
ba. Ahol gyárkémény van, ott gyár van. 
Ahol gyár van, ott munkások vannak, 
akikről feltételezzük, hogy az idejük 
nagy részét a gyárakban töltik, tehát 
nincs lehetőségük megtermelni azokat 
az alapvető élelmiszereket, amiket a bol-
gárok nagyon jól meg tudtak termelni. 
Viszont ezek a munkások képesek meg-
vásárolni a terményeket, ugyanis fi-
zetésük van. Tehát, ahol gyárkémény 
van, ott érdemes letelepedni, érdemes 
termelni, mert el lehet majd adni a ter-
ményt. A bő vízhozamú folyóvíz meglé-
te a termesztésnél volt elengedhetetlen 
a bolgároknak. Az öntözés előtte – bár-
mennyire hihetetlen – nem volt ismert, 
elterjedt az erdélyi árutermelők köré-
ben. Tehát sarkítva egy picit azt mond-
hatjuk, hogy száraz időszakban silány 
terméssel elégedtek meg az erdélyiek, 
olyan években, amikor megfelelő meny-
nyiségű csapadék hullott, bőséges volt 
a termés. Esetenként kutakból öntöztek 
ugyan, úgynevezett szórásos öntözést 
alkalmaztak, kannákból öntöztek, de 
a bolgárok nem bízták ezt sem a vélet-
lenre, és tulajdonképpen egy furmányos, 
akkoriban forradalmian újnak számító 

technikát hoztak, mégpedig az úgyneve-
zett árasztásos öntözést. És azt is fontos 
kiemelni, hogy ők az élő vizeket részesí-
tették előnyben. Úgy kell ezt elképzelni, 
hogy a vízkiemelés a folyóból egy lánc-
vödrös bolgárkerék nevű szerkezettel 
történt. Ezeket részint ökrökkel, részint 
lovakkal működtették. A kertjeiket meg-
határozott rendszer szerint alakították 
ki, hogy a gravitációt kihasználva, meg-
felelő lejtésű területen árasztással ön-
tözhető legyen. Csatornákat építettek, 
ezekbe a folyóból kiemelt vizet belevezet-
ték. A vezércsatornákból mellékcsator-
nákat nyitottak a növénykultúrák felé, 
és tulajdonképpen egy egyszerű kapa 
segítségével, a föld mozgatásával nyi-
tották-zárták ezeket a folyósókat, a víz 
útját terelték, és ilyen módon öntöztek. 
És mivel a vizet nem a növény lombjá-
ra szórták, nem a levelére öntötték, egy 
jóval gazdaságosabb, jóval hatékonyabb 
öntözési formáról beszélünk. A növény 
jobban tudta hasznosítani ezt a faj-
ta öntözést, ugyanis az élő víz, a folyó 
hordaléka miatt egy-egy öntözés meg is 
trágyázta a növényeket, és ilyen módon 
évente 8–10 alkalommal öntöztek. Meg-
különböztettek fakasztó, érlelő, nevelő 
öntözést, így mondhatni egy nagyon 
összetett öntözési technikát hoztak ma-
gukkal. A másik, ami fontos szempont 

volt, hogy korán piacra tudjanak menni 
a termékeikkel, és emiatt a palántákat 
melegágyakban nevelték. Azelőtt ez is jó-
részt ismeretlen volt Erdélyben az áru-
termelők körében. A palántákat széltől 
védték, emiatt nádkerítéseket készítet-
tek. Előcsíráztatták a magokat. Marad-
tak fenn olyan feljegyzések, miszerint 
este a másnap elvetendő magot egy-
más között a családban szétosztották, 
és mindenki azzal a kis magcsomaggal 
bújt be az ágyba, tért nyugovóra. A testhő 
segítségével tehát igyekeztek gyorsítani 
a csírázási folyamatot. Kérdezem én, mi 
ez, ha nem furmányosság? Tehát ezért 
is nevezem furmányosnak ezeket a bol-
gárokat. Nagyon sok mindent lehetne itt 
még említeni, akár a különleges mun-
kaeszközeiket, amelyeket a mai napig 
bolgárkapaként, bolgár-ültetőfaként is-
mernek a helyiek, a hagymaásójukat, 
a kétágú kapáikat  Nagyon sok olyan 
eszközt hoztak, ami azelőtt Erdélyben 

...ahol gyárkémény van, 
ott érdemes letelepedni, 

érdemes termelni, 
mert el lehet majd adni 

a terményt. 

Bolgárkertész munkaközösség. Kép: Magyar Elektronikus Könyvtár
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teljesen ismeretlen volt  A kertészeti 
kultúrájuk mondhatni egy különleges 
munkaeszköztárral rendelkezett, ami 
nemcsak furmányos volt, hanem haté-
kony is 

– Pontosan ezt akartam kérdezni, illet-
ve mondani, hogy akkor ezek az em-
berek nem üres kézzel érkeztek ide 
Erdélybe…
– Így van, így igaz!

– Mikor jelentek meg az első bolgárker-
tészek Marosvásárhelyen?
– Az első bolgárok a 17–18. század folya-
mán már megjelentek Marosvásárhe-
lyen a letelepedők között, viszont róluk 
még nem tudjuk bizton állítani, hogy 
valóban kertészetből éltek volna, illet-
ve kertészkedéssel foglalkoztak volna. 
Amit viszont a korabeli statisztikákból 
és híradásokból kiolvashatunk, az az, 
hogy a 19. században, az említett 1870-
es években, ebben a kritikus időszak-
ban, amikor tömegesen kezdik elhagy-
ni Bulgáriát, akkor Marosvásárhelyre 
is nagy számban érkeztek bolgárok, és 
indították el azokat az intenzív terme-
lésen alapuló kertészeteiket, amelyek-
ről az előbbiekben már szót ejtettünk. 

Elsősorban az úgynevezett Hídvégtől, 
tehát a mai Maros-hídtól le-, illetve fel-
fele haladva alakították ki az árasztásos 
öntözésre alkalmas zöldség- és virág-
kertészeteiket. Talán érdemes megem-
líteni a legfontosabb családokat. A Kor-
csevek, a Velciovok, illetve az Ivanovok 
voltak a legismertebbek. Amint emlí-
tettem az interjú legelején is, a kutató-
nak mindig az a fő kérdése, hogy miért? 
Miért éppen Marosvásárhely? Amellett, 
hogy Marosvásárhelyen megvolt az em-
lített két fő kritérium, tehát volt gyár-
kémény – gondolhatunk itt a különböző 
cukor- és szeszgyárakra, később pedig 
a Bürger-féle sörgyárra –, illetve volt 
bő vízhozamú folyó (a Maros), minde-
mellett még két tényező is közrejátszott 
abban, hogy Marosvásárhely egy fon-
tos központja volt a bolgárkertészek-
nek. Az egyik a nevében is benne van 
a városnak: vásártartási joggal rendel-
kezett, és a város fekvése a bolgárker-
tészeknek kedvező volt. A legfontosabb 
utak kereszteződésénél fekszik Maros-
vásárhely, említhetjük akár a Régen–
Torda országutat a Maros völgyén nyu-
gat felé, vagy a délről észak felé vezető, 
Segesvárt Kolozsvárral összekötő utat, 
de ugyanakkor a Mezőségen át vezető, 
Kolozsvár fele tartó utak is mind érin-
tik és keresztezik a várost. Ez egy fontos 
szempont lehetett  Emellett azt is meg 
kell említenünk, hogy Marosvásárhe-
lyen ez a néhány említett nagyüzem, il-
letve gyár nem mindenkinek biztosított 
megélhetést  Ekkorra a városnak a né-
pessége már eléggé felduzzadt, és ilyen 
módon a kisiparban alkalmazottaknak 

a száma is nagy volt, de még nagyobb 
az alkalmi munkásoké. És ezek a bol-
gárkertészek napszámosokkal voltak 
kénytelenek dolgozni, hiszen óriási te-
rületeket műveltek meg, a család vé-
ges munkaereje megkövetelte azt, hogy 
napszámosokat is alkalmazzanak  Te-
hát a napszámosoknak rövid időn belül 
külön piaca is kialakulhatott Marosvá-
sárhelyen, ahol reggelenként alkudták 
ki a napibért a bolgár kerttulajdonosok, 
és ezt nevezzük ma Bolgárok terének.

– Rá szerettem volna kérdezni, hogy 
miért voltak eredményesebbek az Al-
só-Nyárád mentieknél, de azt hiszem, 
hogy erre adtál már egyfajta választ. 
Arról azonban esetleg beszélhetnél, 
hogy mikor volt a marosvásárhe-
lyi bolgárkertészek virágkora, és mit 
termeltek?
– Azt mondhatjuk, hogy az első világ-
háborúig tulajdonképpen ezek a bolgár 
közösségek zavartalanul működhet-
tek. Tehát az első és egyetlen virágkor 
valahol az 1870-es évek vége és az első 
világháború kezdete közé tehető, egy 
szűk 30–40 évről beszélhetünk. Na most 
a terményt nemcsak megtermelni kel-
lett, hanem azt el is kellett tudni adni, 
és ehhez a bolgárok nagyon is értettek. 
Talán bizonyos értelemben még a he-
lyi szászoknál, örményeknél, zsidóknál 
is jobban értettek a kereskedelemhez. 
Akár említhetjük itt a helyválasztást 
a piacon. Elsők között voltak mindig, 
a legjobb helyeket foglalták le. Mindig 
korábban jelen tudtak lenni a piacon 
egy adott terménnyel, tetszetős árujuk 
volt. Hogy miért tudtak eredményeseb-
bek lenni az Alsó-Nyárád mentieknél? 
Nem volt valódi verseny közöttük, hi-
szen valójában az, amivel a bolgárok 
foglalkoztak, annyira más volt, és any-
nyira egyedi, hogy azzal nem is tudtak 
volna versenybe szállni a helyiek. Amint 
a neve is mutatja, az úgynevezett Al-
só-Nyárád menti murokországi falvak 
elsősorban gyökérzöldségekre speciali-
zálódtak. Ezzel szemben a bolgárkerté-
szek inkább paprikát, paradicsomot és 
egyebeket termeltek, tehát nem alakul-
hatott ki közöttük versenyhelyzet. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem termesztet-
tek gyökérzöldségeket, sárgarépát, zel-
lert és hasonlókat. Leveszöldségek és 
gyökérzöldségek terén például a bolgá-
rok voltak Erdélyben az elsők, akik a pi-
acon úgy jelentek meg, hogy kötegelték 
a terményeiket. De szintén ők honosí-
tották meg azt a gyakorlatot, hogy egy 
levesre való adagot kötegeltek vegyesen 
sárgarépából, zellerből, hagymából, pet-
rezselyemből. Az, amit ma a nagy bevá-
sárló központokban előre csomagolva, 

Az első bolgárok  
a 17–18. század folyamán 

már megjelentek 
Marosvásárhelyen 

a letelepedők között.

A Bolgárok tere (Piața Bulgarilor) Marosvásárhelyen 1961-ben. Kép: Fortepan/Pálfi Balázs
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vadrózsák

kis tálcákon lefóliázva látunk, azt tu-
lajdonképpen a bolgárok már kitalál-
ták a 19. században, és ez a korabeli 
háziasszonyoknak nagyon is tetszetős 
volt. A bolgárkertészek és -kertészetek 
népszerűségének, sikerének titka tehát 
egyértelműen a szebb és olcsóbb ter-
mény volt. Folyamatosan tudtak termel-
ni, jó árat tudtak biztosítani a növekvő 
és igényes vásárlói kör számára, ezért 
az egész bolgár közösséget nagy meg-
becsülés is övezte az erdélyiek körében. 
Máig többen emlegetik például, hogy 
a paradicsomokat szinte egyenként vé-
gigsimították, és úgy tették csak a vevő 
elé  Nem volt selejtárujuk 

– Olvastam Dragomán György egyik 
bejegyzésében, hogy volt Marosvá-
sárhelyen egy nagy, híres bolgár 
spárgatermesztő.
– Igen, Korcsevéknek volt a legkivá-
lóbb minőségű spárgája. Ez abban 
az időszakban unikumnak számított, 
hisz akkor ismerkedett meg Marosvá-
sárhely lakossága a spárgával, mint 
terménnyel, mint termékkel  Nagyon 
korán, nagyon hamar meg is kedvel-
ték. Éppen ezért például már 1927-ben 
a marosvásárhelyi minorita szerzete-
sek Historia Domusában azt olvashat-
juk, hogy a rend saját maga számára 
igyekszik ellesni a termesztéstechno-
lógiát, és megtermelni a rendház szük-
ségletére a spárgát  Ennek aztán 
a szépirodalmi reprezentációja is na-
gyon érdekes. Itt Dragomán neve hang-
zott el, de egyébként több helyi költő, 
író verseiben, novelláiban feltűnik 
a marosvásárhelyi Korcsev család és 
a spárgatermesztés 

– Ha jól tudom, van egy hanyatlási 
periódusa is a bolgárkertészeteknek, 
ami rögtön 1918 után kezdődött, de még 
erősebben 1940 után következett be.
– Már említettem, hogy a bolgárkerté-
szetek dinamikus fejlődését és növe-
kedését az első világháború akasztotta 
meg. Ennek mi az oka? Bulgária hadat 
üzent Szerbiának, és többeket kato-
nai szolgálat teljesítésére hazahívtak 
Bulgáriába. A legtöbben nem is tértek 
vissza Erdélybe. Ehhez hozzájárult még 
az is, hogy a vándorutak egy része is 
lezárult a háború miatt. Ennek elle-
nére viszont az 1930-as népszámlálás 
szerint Marosvásárhelyen például még 
mindig jelentős volt a bolgár közösség. 
Nem tudjuk, hogy hányan voltak bol-
gárkertészek, de tudjuk, hogy 70 bolgár 
élt még a városban. Aztán jön rögtön 
a második világháború, majd az utolsó, 
végső tőrdöfést nem is a második világ-
háború jelentette, hanem a diktatúra 

időszaka, amikor a marosvásárhelyi, 
és általában az erdélyi bolgárkertész 
családokat is ellehetetlenítették, a he-
lyi társadalomba való beépülésüket 
a kommunizmus megtörte, a bérelt, 
illetve vásárolt földjeiket a termelőesz-
közökkel együtt elkobozták, kisajátítot-
ták. Ismerjük a történetet. A kertészek 
többségét kuláknak kiáltották ki. Pél-
daként akár lehetne említeni a Velciov 
családot. Már Marosvásárhelyen szüle-
tett ugyan, de az egykori röntgenorvos, 
Velciov Péter, az egyetem elvégzésekor 
32 éves volt, és ennek az az oka, hogy 
csak később vették fel orvostanhallga-
tónak, ugyanis a bolgár származású 
kertész szüleit kizsákmányolóknak te-
kintették  A ’40-es évek elején még 10–12 
bolgárkertész családról lehetett tudni. 
1979-ből van a következő adat, ekkor 
már csak két családról tudunk, ponto-
sabban három személyről: Ivan Odja-
kov, illetve az említett Korcsevék, Ne-
delko és a felesége, Mária. Így jutunk el 
szép fokozatosan addig, hogy az 1989-es 
eseményeket követő átmeneti időszak-
ra, illetve napjainkra már nincsenek 
bolgárkertészek egyetlen erdélyi nagy-
városban sem.

– Minden bizonnyal valamilyen hatá-
suk is volt a környezetükben élő ma-
gyarokra, románokra. Igaz-e ez?
– Elmondható, hogy a bolgárkerté-
szek olyan zöldség- és virágtermeszté-
si formákat, fogásokat, növényfajokat 
és -fajtákat hoztak magukkal, ame-
lyet nagyrészt a több száz éves török 
megszállásuk alatt sikerült átvenni-
ük. Aztán tőlük vettük át mi is ezeket. 
Többek között nekik köszönhető a pó-
réhagyma, a padlizsán, az úgynevezett 
csúcsos paprikafajták, a paradicsom-
paprikák, a karalábé, a kelkáposzta, 
a csillagtök széleskörű elterjedése Er-
délyben. Emellett számos zöldfűszert, 
dísznövényfajt hoztak magukkal. 
Mindez nemcsak a kertkultúránkat, 
de a gasztronómiánkat is gyökereiben 
megváltoztatta. Az egyik paprikatí-
pust egyébként máig bolgár papriká-
nak nevezik Marosvásárhely és Ko-
lozsvár piacain, és ilyen néven keresik 

a háziasszonyok  Annak ellenére, hogy 
a visszaemlékezések, feljegyzések sze-
rint rendkívül zárkózott volt a bolgár 
kertésztársadalom, nagyon hamar si-
került beilleszkedniük a helyi közössé-
gekbe, sőt, idővel a vegyesházasságok 
is létrejöttek. Ez a szakértelmüknek 
és a dolgosságuknak volt köszönhető. 
Az, hogy hamar elfogadták őket a he-
lyiek, illetve, hogy megbecsült helyet 
foglalhattak el a helyi társadalomban, 
csupán ennek volt köszönhető. Most, 
ami a konkrét hatások kérdését illeti, 
mindig érdemes beszélni egy lokális 
és egy általános hatásról, de ugyanígy 
érdemes kölcsönhatásról is beszélni, 
hiszen nemcsak mi vettünk át isme-
reteket tőlük, hanem bizony ők is vet-
tek át különböző ismereteket az erdélyi 
magyaroktól, románoktól, szászoktól, 
örményektől, zsidóktól. Legfontosabb 
általános hatásként említhetjük, hogy 
a korábbi erdélyi agrárgazdaságot, 
az addig ismert termesztéstechno-
lógiákat megreformálták. Ami pedig 
a lokális hatást illeti, hadd említsek 
egy példát: az udvarfalvi virágterme-
lő körzet kialakulása. Az, amit ma Ud-
varfalvaként és udvarfalvi virágként 
ismernek a marosvásárhelyiek, illet-
ve az erdélyiek, szintén – részben – 
a bolgároknak tulajdonítható, ugyanis 
az udvarfalvi asszonyok a múlt század 
elején napszámosként dolgoztak e ker-
tészeknél. Erdélyi Lajos egyébként úgy 
fogalmaz egy korabeli cikkében, hogy 
Marosvásárhely környékén, illetve Ud-
varfalván jóravaló román és magyar 
kollektivista asszonyokból nevelték ki 
az újabb bolgárkertészeket. A falubeli 
adatközlők azt is elmondták például, 
hogy az interjú elején is már példaként 
említett Bolgárok terén minden reggel 
udvarfalvi asszonyok sorakoztak fel, 
és a bolgárkertész vállalkozók közülük 
választották ki az aznapi napszámosa-
ikat, mégpedig úgy, hogy az asszonyok 
keze és körme alapján ítélték meg, al-
kalmasak-e a fizikai munkára, illetve 
kertészeti munkák elvégzésére  Tény 
tehát, hogy mai napig érezhető, doku-
mentálható az egykori bolgárkertészek 
és kertészetek hatása. E bolgár kertek 
példaként szolgáltak a diktatúra évei-
ben – az egyének életében is fontossá 
váló – háztáji kertek esetében, illetve 
az állam szemében is – a mindenek 
fölé helyezett – kollektív gazdaságok 
számára 

(A Marosvásárhelyi Rádió Múlt-
kereső című történelmi műsorában 
2020. szeptember 5-én elhangzott in-
terjú sajtó alá rendezett, szerkesztett 
változata.)

Az egyik paprikatípust 
egyébként máig bolgár 

paprikának nevezik 
Marosvásárhely és 

Kolozsvár piacain, és 
ilyen néven keresik 

a háziasszonyok. 
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Egyed Emese

Értelmezés tudománnyal, 
művészettel
A kolozsvári „kőszínház” tágas évfordulóján

emrég, márciusban tartották meg 
A színház közös tere – a közös tér színhá-
za című többnapos rendezvénysorozatot 
– csak részben Kolozsváron, és főként 
az online térben –, amelynek időzíté-
sét a magyar színházművészet céljaira 
szánt, egykori Farkas utcai épület, a kő-
színházként emlegetett teátrum felava-
tásának-megnyitásának kétszázadik 
évfordulója indokolta.

A magyarul, románul, angolul, né-
metül zajló eseményeket a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem (BBTE) négy 
karának – a Színház (ennek magyar 
Színházi Intézete), a Film és Média, 
a Bölcsészettudományi, illetve a Refor-
mátus Tanárképző- és Zeneművésze-
ti Kar – szervezésében, partnerségben 
több kolozsvári tudományos és művé-
szeti-kulturális intézménnyel  Arra, 
hogy mi mindent jelent a színház, a je-
len körülmények között is mennyire 
fontos a művészet, a tudomány, vala-
mint minden azt képviselő ember és 
intézmény, változatos események során 
kerestük a válaszokat.

Az az épület, amelynek komoly po-
litikai és anyagi előkészítése 1803-tól 
kezdődően csaknem két évtizedig tar-
tott, fizikai valójában ma már nem léte-
zik. Színházi működése évtizedei alatt 
kétszer is komoly átalakításra szorult. 
A modernebb és reprezentatívnak szánt 
új épületben 1903 után – miután tűzve-
szélyessé nyilvánították – már csak bú-
csúelőadást tartottak, tulajdonost vál-
tott, lebontották, részben átépítették. 
Ma a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
népes közönségnek szánt, reprezenta-
tív eseményeinek ad otthont, egyszers-
mind a Kolozsvári Transilvania Állami 
Filharmónia koncertjeinek. Egy próba- 
és előadóterem, amelynek oldalszár-
nyaiban ma irodák, egyetemi tanári 
szobák, társalgók vannak – közvetlenül 
mellette, az egykori színészlakásokban 
étkezde kapott helyet.

A THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi 
Színpad ebben a kolozsvári Farkas utcai 
„kőszínházi térben” tartott évfordulós 
ünnepi előadást, az egészségügyi meg-
szorítások miatt összesen 25 személy 
tartózkodhatott az egyébként ezer fé-
rőhelyes teremben. Kevesen láthatták 
a hangulatos bevonulást a Farkas utcá-
ból az előcsarnokon át fel a lépcsőkön. 
A sort a Palocsay Kata tanárnő által irá-
nyított, II. éves színinövendékek csapa-
ta vezette; náluk voltak a színházépület 
makettjének elemei  (Azzal a makettel 
néhány nappal korábban már fordul-
tak néhányat a város központjában, 
kérdezgetve a járókelőket, mit tudnak 
arról, hogy a Farkas utcában színház 
is volt valaha.) Míg diákok a színpadon 
szorgoskodtak az épületmakett össze-
rakásán, az emeleti páholyokban kez-
dődött a színházi tárgyú, „veretes” szö-
vegek felolvasása. Az előadást Egyed 
Emese állította össze Kótsi Patkó Já-
nos-, Csokonai-, Berzsenyi-, Petőfi-szö-
vegekből, azért lett Páholyosztás a címe, 
hogy emlékezzünk az épület megépíté-
sét támogatókra – akik valaha, a még 
befejezetlen épületben ötven évre bé-
reltek maguknak és családjuknak pá-
holyt. (Ötven páholy talált gazdára 1821 
márciusáig, a 25  éppen Wesselényi 
Miklósné Cserey Helénát és családját 
ihlette!) Most volt, aki egyenesen kö-
zönségszerepet vállalt a nézőtér első 
soraiban – vagy egy páholyban… Aztán 
a családias publikum körülvette a szín-
padon egy asztalra felállított papírma-
sé-színházacskát, megtekintette a játé-
kos, zenés előadást: apró mécsesek és 
jobb híján telefonok fényénél… (Ennek 
a kartonból készült, egykori plakátok-
kal díszített épületnek a létrehozása és 
általa a bábozásba való beavatódás egy 
kisfilm és egy jó szakmai beszélgetés 
témája is lett március 17-én )

Színháztörténeti témájú ismerke-
dő játék következett, ezt ötletgazdája, 

N

Az az épület, amelynek 
komoly politikai és anyagi 

előkészítése 1803-tól 
kezdődően csaknem két 
évtizedig tartott, fizikai 

valójában ma már  
nem létezik.
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színpad

Györgyjakab Enikő színművésznő irá-
nyította – az igen visszhangosnak bizo-
nyult emeleti előcsarnokból a színpad-
ra „kényszerülve” – a színinövendékek 
és a THÉ-Trupp tagjai bevonásával. Ez 
a közös játék arra is rímelt, hogy valaha 
nehezen felépült kolozsvári kőszínház 
megnyitásában a támogatók nem csak 
nézőként voltak jelen. 1821 március 12-én 
az általuk már korábban előadott Zrínyi-
vel szerepeltek a Farkas utcai színpadon, 
ezt Theodor Körner német nyelvű szöve-
géből Petrichevich Horváth Dániel for-
dította, ő maga alakította a hadvezért. 
A főúri társulat másnap nemcsak a he-
lyet adta át a hivatásosoknak, hanem 
az előadásra készült értékes öltözékeket 
is, mintegy megalapozva a historikus 
színházi ruhatárat. Másnap is történel-
mi tárgyú darabot láthatott a díszes kö-
zönség, mégpedig Szentjóbi Szabó Lász-
ló Mátyás királyát  Ennek (az alkalomra 
rövidítette szövegű) érzékeny magyar 
darabnak felolvasására szintén a THÉ-
Trupp Egyetemi irodalmi Színpad tag-
jai vállalkoztak, szintén az Egyetemiek 
Háza termében 2021 március 13-án.

Azt a darabot szerzője 1790-ben írta, 
királykoronázásra szánta, sikerült meg 
is jelentetnie. Tudjuk azonban, hogy 
íróját költőként tartják számon, egyéb-
ként egy ígéretes, töredékben maradt 
regény, a Mária magyar királyné szer-
zője – ő a Martinovics-féle összeeskü-
vési-felségsértési per vádlottjai között 
szerepelt, és Kazinczyval, Batsányi Já-
nossal együtt került börtönbe, Kufstein-
ban halt meg 1795 októberében. A darab 
felolvasószínházi jellegű bemutatásá-
ban a következők vettek részt: Bartha 

Katalin Ágnes színháztörténész, a BBTE 
Színház- és Film Kara adjunktusa; Tar 
Gabriella Nóra, a BBTE BTK Germanisz-
tika Karának docense; Kokoly Zsolt jo-
gász, a Sapientia EMTE adjunktusa; 
Soós Amála, a BBTE oktatója; Cseh Kata-
lin költő, kolozsvári középiskolai tanár; 
Nagy Katalin Emese, a Sapientia EMTE 
munkatársa; valamint Ferencz Csaba 
újságíró, Fekete Réka újságíró (mind-
ketten a Háromszék munkatársai), Fe-
rencz Júlia és Egyed Emese. 

Ez a második nap egyébként Tom-
pa Gábor, a kolozsvári Állami Magyar 
Színház igazgatója, illetve Egyed Emese 
irodalomtörténész rövid emlékezéseivel 
kezdődött. Aztán az Egyetemiek Háza 
homlokzati falán a kolozsvári magyar 
nyelvű hivatásos színjátszás emléké-
re 1992-ben elkészült, de csak 2012-ben 
elhelyezett emléktáblánál koszorúztak 
a BBTE és a kolozsvári Állami Magyar 
Színház nevében.

E színházi teres héten a kolozsvári 
Állami Magyar Színház a Három nő-
vér című, Tompa Gábor által rendezett 
Csehov-darabot vetítette. A Livada de 
vișini (Cseresznyéskert) című Csehov-da-
rabot is bemutatták – Harag György 

rendezte a marosvásárhelyi román 
színtársulat számára 1985-ben, erről 
az előadásról és rendezőjéről beszélge-
tést szerveztek az irányításával. Kovács 
Irisz, harmadéves, színházi rendező 
szakos hallgató két munkáját is vetí-
tették (színi növendékek vizsgaelőadá-
sait), ezeket Radu Nica egyetemi docens 
osztályában vitatták meg.

Harag György kolozsvári rendező em-
lékét idézte Barta Lajos Szerelem című 
előadásának (Marosvásárhelyi társulat, 
1973) levetítése is.

Több szakmai beszélgetést is tartot-
tak, az első kettőnek megszervezésé-
ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület Böl-
csészet-Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztálya is részt vett  Szilágyi Palkó 
Csabát, a BBTE Színház és Film Karának 
tanára, a Magyar Színházi Intézet vezető-
je szakmai krédójáról és a színészképzés-
ről beszélt március 12-én, másnap Nagy 
Csenge, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 
Elméleti Líceum magyar nyelv, irodalom 
és világirodalom tanára A siker konjunk-
túrája. Kao Hszing-csien A buszmegálló 
című darabja a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházban (1989) című, 2018-ban készült, 
a BBTE Magyar Irodalomtudmányi Inté-
zetében 2018-ban megvédett szakdolgo-
zatát foglalta össze az előadás két egyko-
ri szereplője, Rekita Rozália és Bíró József 
színművészek jelenlétében. A fiatal ta-
nárnő nem láthatta élőben az előadást, 
a színművészek saját emlékeikkel egé-
szítették ki a kutatási eredményeket.

A fiatal rendezők, színészek, filme-
sek teljesítményére vetítések és az azok-
ra visszautaló „értelmező órák” is fel-
hívták a figyelmet. Csibi László, Bartha 
Katalin Ágnes, Sófalvi Emese és Kala-
már Gábor irányításával, a BBTE Film 
és Média Intézete hathatós hozzájárulá-
sával kolozsvári színháztörténeti kisfil-
mek készültek, a kutatást is beleértve; 
a dramaturg film szakos hallgatók e cél-
ra készített szakmai gyakorlati munkái 
a következők voltak: Déryné és kolozsvári 
közönsége (Kerekes Barbara, Gáspár-Bar-
ra Szilárd, Menyhárt Krisztina Henriet-
ta), A Farkas utcai színház első színpadi 
fotói. Az élőképek (Ozsváth Zsuzsa, Kere-
kes Ákos, Sárosi Áron); Színházépületek 
változóban. A favázas színkör és a nyá-
ri színkör (Csüdöm Henrietta, György 
Laura, Nagy Janka); Kótsi és a színházi 
törvény paragrafusa (Daradics Hannah, 
Illyés Klaudia); Fények a színpadon (Ba-
lázs Ádám, Kali Anna); Déryné és Csáky 
Rozália fiktív zoom-beszélgetése (Holpár 
Anna, Ozsváth Zsuzsa). Budrala Hanna 
és Bölöni Anna, a Református Tanárkép-
ző- és Zeneművészeti Kar zeneszerző di-
ákjai egészítették ki a kisfilmeket zené-
vel, az operatőri munkálatokat Surányi 

A fiatal rendezők, 
színészek, filmesek 

teljesítményére vetítések 
és az azokra visszautaló 

„értelmező órák” is 
felhívták a figyelmet.

A kolozsvári kőszínház egykori épülete a Farkas utcában. Kép: a Játéktér honlapja
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Roland, Almássy Csongor, Székely Péter 
végezte. A forgatási színhely a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház Dokumentációs 
Tára volt, jelenlegi felelősét, Kocsis Tün-
dét is illesse szakmai hozzájárulásáért 
köszönet. Mert például a Tárban őrzött 
gitárt talán Déryné is pengette, az érté-
kes könyvtár a színházi élet folyamatos-
ságát tanúsítja – szellemi tér a titokza-
tos tárgyak, nyomtatványok, könyvek 
sugárzásában.

A színház és a fim kapcsolata je-
gyében, 2018-as kolozsvári némafimek 
2019-es rekonstruált változatának leve-
títésére is sor került. A métely (Conta-
giunea) és A kancsuka hazájában című 
filmekről Zágoni Bálint filmtörténészt 
és Pál Emőke színésznőt Bartha Katalin 
Ágnes színháztörténész faggatta.

Tar Gabriella Nóra tanárnő felvilá-
gosodás-romantika óráján az egykori 
és a mai színházak, illetve játékterek 
megismertetésére a hallgatók Színhá-
zi térképek címen rendeztek projektbe-
mutatót: Daniela Bezuhanici  (Rădăuți), 
Maria Bucșea (Marosvásárhely) Consu-
ela Chivari (Szatmárnémeti), Oana Ci-
cur (Nagyszeben), Oana Coroiu (Temes-
vár), Raluca Macovei (Marosvásárhely), 
Corina Preda (Brăila), Anastasia Streng 
(Nagyvárad), Maria Zeicu (Kolozsvár) 
lakóhelyük színházi épületeit és tereit 
mutatták be német nyelven.

Többnyelvű tudományos konferencia 
vizsgálta a művészi teljesítmény, az él-
mény és a térbeliség összefüggéseit. 
A hazai előadók (kutatók, tanárok, dok-
toranduszok) mellett Ausztria, Horvát-
ország, Lengyelország, Magyarország, 
Németország színházkutatói mutatták 
be tudományos eredményeiket – remél-
ve, hogy a tudományos dolgozatok majd 

kötetben is hozzáférhetők lesznek. A Far-
kas utcai színház megnyitásához és ké-
sőbbi működéséhez kapcsolódó kutatá-
sok mellett erős volt a színházi műfajok, 
rendezők, társulatok, és a drámatémák 
vizsgálata, Kolozsvárnak mint színházi 
városnak a megközelítése, érdekes pár-
huzamok is körvonalazódtak: például 
a Hunyadi (ma Avram Iancu) téri szín-
házépület lengyelországi és horvátorszá-
gi „párjai” – ugyancsak a bécsi építész-
vállalat, az a ifjabb Ferdinand Fellner 
és Hermann Helmer hasonló munkái – 
révén  

A rendezvénysorozat zenei elemei 
a BBTE Református Tanárképző- és Ze-
neművészeti Karán kezdődtek musi-
cal-workshoppal: a meghívott F. Chrip-
kó Krisztina szoprán volt, korrepetitora: 
Lokodi András; majd a rendezvény Sel-
meczy György A kortárs színpad zenés 
műfajai című online előadásával foly-
tatódott – az utolsó előtti napon pedig 
a Kolozsvári Magyar Opera ismét mű-
sorra tűzte archívumából az első ma-
gyar operákból létrehozott operafilmjét 
(Ruzitska József: Béla futása) 

A színház mint közösségi tér című ke-
rekasztal-beszélgetés meghívottai a kö-
vetkezők voltak: ZUG.zone, Reactor de 
Creație și Experiment, ZIZ art and so-
cial area, Create Act Enjoy, Tranzit Ház, 
Kolozsvári Állami Magyar Színház, 
Puck Bábszínház (ennek magyar és ro-
mán tagozata), Lucian Blaga Nemze-
ti Színház, Centrul de creație MAIDAN. 
Az online beszélgetés, amelyet Bogdán 
Zenkő, Miki Braniste és Sebesi István 
vezetett, román és magyar nyelven zaj-
lott angol tolmácsolással. Az online be-
szélgetések a jelenlegi színész- és ren-
dezőképzésről, illetve a színtársulatok 

helyzetéről a az állami intézmények és 
a független színházak anyagi helyze-
tének különbségére hívták fel a figyel-
met a nyilvános előadások vírusveszély 
(és karanténviszonyok) miatti lehetet-
lensége, a társulatok anyagi ellehetet-
lenülése idején. A szinkrontolmácsolás 
lehetősége nagy értéke volt a beszélge-
tésnek, valamint a március 19-i tudo-
mányos konferenciának is.

A Kolozsvári Nemzeti Színház az Idi-
otul (A félkegyelmű) című, Dosztojevsz-
kij nyomán Anna Stigsgaard és Ște-
fana Pop-Curșeu által írt, 2012-ben 
előadott, román nyelvű darab vetítésé-
vel is részt vett az eseménysorozatban. 
(A darabot rendezte: Anna Stigsgaard.)  
Az elhunyt színészekre, színhá-
zi szakemberekre a Házsongárdi te-
mető tematikus sétáján emlékeztek 
a résztvevők.

A sorozat zárónapján a szervezők 
tényleges eredményeket foglalhattak 
össze, bár rendezvény egésze és az on-
line közvetítések hatását most még nem 
is lehet felmérni. A kőszínház avatója 
alkalom volt tehát közös és a színház 
nyelvén elmondható dolgaink újbóli fel-
vetésére. Reméltük, hogy színházunk 
és egykori nagy erőfeszítésekkel létre-
hozott társulata, majd épülete, a szín-
házunk értékességét hirdető informá-
ciók minél többekhez eljut. Az egyetem 
ezennel többféle intézmény, több nyelv 
és kultúra számára nyújtott együttmű-
ködési és gondolkodási terepet.

A tanév szorgalmi időszakában zaj-
ló tartalmas napok különös céljaként e 
színházas – és a virtuális kapcsolattar-
tásra erősen építő – hétnek a fiatalság 
megszólítását jelölhetjük meg. A nyílt 
órák (Selmeczi György zeneszerző előa-
dása Sófalvi Emese óráján, Tar Gabri-
ella német projektjén, a színinövendé-
kekkel való beszélgetés Palocsay Kata, 
Bartha Katalin Ágnes vagy Radu Nica 
óráján), a BBTE és a Sapientia EMTE fil-
mes szakembereinek, diákjainak bevo-
nása a munkába, beleértve a szervezést 
és a dokumentálást, a mostoha körül-
mények közötti lehetőségek érdemi 
használatára adtak példát.

Vannak szimbólumok, amelyek ösz-
szekötnek… Merjünk a jövőbe nézni.

A tanév szorgalmi 
időszakában a tartalmas 
napok különös céljaként 

e színházas hétnek 
a fiatalság megszólítását 

jelölhetjük meg. 

A kolozsvári BBTE színművészetis hallgatói újrahasznosított anyagokból készítették el a színházépület 
makettjét Palocsay Kata vezetésével. Kép: Bíró István
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„És a kövek igazat mondanak. Csak igazságot 
és talán csak ők mondanak igazságot.” 

(Kós Károly) 

kő az emberiség fejlődésének fontos kí-
sérője volt az emberré válás kezdetétől 
napjainkig. Tudatos felhasználása és 
megmunkálása az első kőszerszámtól 
a mai legkülönfélébb hasznosításáig 
évmilliókat ölel fel; a régészeti feltárá-
sok során előkerült kőleletek megcá-
folhatatlan tanúi és bizonyítékai törté-
nelmünknek. Évmilliók teltek el, míg 
a kezdeti kőből készült fegyverektől és 
szerszámoktól az ember eljutott a kő 
építőanyagként való felhasználásáig. 
Kezdetben a különböző kultikus (mű-
vészeti) és egyéb építmények kivitele-
zésére csak természetes formájában 
hasznosították a követ, a szerszámok 
tökéletesítése csak jóval később tette 

lehetővé a megmunkálását. Ezzel egy 
időben egy új szakma is megjelent, a kő-
míves (innen ered a mai értelemben 
vett kőműves szavunk), későbbi nevén 
kőfaragó szakma, amelynek művelői 
az építkezések egyik legfontosabb része-
seivé váltak. A kőfaragó műhelyek ele-
inte a nagyobb építkezések (várak, na-
gyobb templomok stb.) helyén alakultak 
ki, majd a települések fejlődésével vala-
mikor a 15. században aztán létrejöttek 
a városi és a magán kőfaragó műhelyek, 
illetve a kőfaragók érdekeiket képviselő 
céhek is 

Kolozsváron a kőfaragásnak régi ha-
gyománya van, az első műhelyeket már 
az Árpád-korban létrehozták. Jelenlé-
tük és fejlődésük akkor vált még inkább 
hangsúlyosabbá, amikor Zsigmond ki-
rály 1405-ben Zágrábban kelt engedélye 
értelmében megkezdődött a városfa-
lak, a kaputornyok és a bástyák építése. 
A kolozsvári kőfaragók fontos szerepet 
töltöttek be a város életében, ugyan-
is céhük az elsők között már 1525-ben 
megalakult. Az elkövetkező századok-
ban fontosságuk a városi építkezések-
ben (templomok, hidak, iskolák, főúri 
paloták és polgári házak stb.) vállalt 
szerepükkel tovább erősödött.1 Kolozs-
vár mai arculatának megformálása 
a 18. és a 19. század fordulóján kezdő-
dött, majd a dualizmus korában teljese-
dett ki. Ebben a folyamatban, a külön-
böző építő szakágak mellett a kőfaragó 
műhelyekre és mesterekre is fontos 
szerep hárult. A népes kolozsvári kőfa-
ragó mesterek között az egyik legismer-
tebb dinasztia a Reimann család volt, 
amelynek tagjai a 19. század első évti-
zedeitől egészen a 20. század közepé-
ig folytatott tevékenységükkel és máig 

Nagy Béla

A kolozsvári Reimann 
kőfaragók hagyatéka

A

A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia északi homlokzata. Kép: Magyar Nemzeti Digitális Archívum
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is létező munkáikkal kitörölhetetlenül 
beírták nevüket Erdély ipar- és művész-
történetébe.

A Reimann család 
kolozsvári ága
A kolozsvári Reimann család alapí-
tójának minden valószínűség szerint 
az 1787-ben született Reimann János 
(Joannes vagy Johannes) kőfaragó te-
kinthető, bár a „családi hagyomány 
szerint az első Reimann (János apja) 
Németországból érkezett több társával 
együtt Bánffy György kormányzó 1774–
1786 között épült palotáján dolgozott, 
és Kolozsváron telepedett le”2. E felte-
vés helyességének bizonyítására, azon 
kívül, hogy a Házsongárdi temetőben 
levő Reimann sírkő felirata szerint a Re-
imannok már 1825 óta ide temetkeztek, 
nem sikerült semmilyen hiteles okira-
tot vagy forrást fellelni. Az igaz ugyan, 
hogy a híres barokk palota kivitelezését 

irányító würzburgi származású Johann 
Eberhard Blaumann csapatában dolgoz-
tak nagyszebeni és kolozsvári kőfaragók 
is (mint pl. Gottfried Hartmann, Josef 
Edlinger, Josef Hoffmayer), de Reimann 
nevű kőfaragóra nincs utalás.3

Reimann (más névváltozat szerint 
Raimann) János életéről és tevékenysé-
géről sokat nem tudunk. Egyes kutatók 
tudni vélik, hogy 1826-ban Kolozsváron 
élt, és dolgozott. Valamikor 1830 körül 
megözvegyült, és a temetési költségek-
re 12 forint kölcsönt vett fel, majd 1833-
ban azzal a kéréssel fordult a városi 

tanácshoz, hogy gazdaasszonyt tart-
hasson. Ezekből arra következtethe-
tünk, hogy Reimann János a városi kő-
faragó (lapicida) műhely szolgálatában 
volt; 56 éves korában, 1842. október 21-én 
hunyt el 4 Károly nevű fia 1821-ben szü-
letett5, de erre vonatkozólag anyaköny-
vi bejegyzést nem sikerült találni. Van 
azonban a kolozsvári római katolikus 
egyház születési anyakönyvében egy 
bejegyzés, amely szerint Reimann Já-
nosnak Rosalia Müller nevű feleségétől 
1823. szeptember 12-én Franciscus név-
re keresztelt gyermeke született,6 így 
minden valószínűség szerint Károly-
nak is ő volt az édesanyja. Reimanné 
Müller Rosalia röviddel 1823 után meg-
halt. Reimann János második feleségé-
től, a szintén fiatalon elhunyt Theresia 
Műllerintől is született egy gyermeke 
1826  március 2-án, akinek a kereszt-
neve viszont nincs bevezetve az anya-
könyvbe, és nem kizárt, hogy születése 
után nem sokkal meg is halt 7 

Az 1821-ben született Reimann Károly 
kitanulva a kőfaragó mesterséget, 1843 
megnősült, majd saját műhelyt ren-
dezett be. Reimann Károlynak két há-
zassága volt, ezekből több gyermeke is 
származott. Kováts Anna nevű első fe-
leségétől egy gyermeke született, akit 
az anyja után szintén az Anna névre ke-
resztelték (1844. október 24.) Felesége ko-
rai halála után újranősült. Zeiler (Seiler) 
Mária nevű második felesége több gyer-
mekkel is megajándékozta: József Ágos-
ton (1850. augusztus 17.–?), Jozefa (1853. 
március 3 –?), Rozália és Eszter ikrek 
(1860. január 18.–?), József (1863. május 
6 –?) és János (1866  január 14 –?)  Volt 
még egy Károly nevű fia is, aki a csalá-
di hagyomány megfelelően szintén kő-
faragó lett, de az ő születési adatait nem 
sikerült kideríteni. Ifjabb Reimann Ká-
roly valamikor 1850 előtt láthatta meg 
a napvilágot, mert az anyakönyvi ada-
tok szerint 1871. január 22-én megszü-
letett Sándor Kálmán névre keresztelt 
első gyermeke. Györgyica Mária nevű 
felesége, tudomásunk szerint, a továb-
biakban még a következő gyermekek-
nek adott életet: legifjabb Károly (1874. 
december 7.–1952), József (1877. novem-
ber 12–?), János (1880. május 1.–?), Ro-
zália (1883  január 18 –?) és Ilona Erzsé-
bet (1891. október 14.–?).8 A gyermekek 
közül Sándor Kálmán és Károly, foly-
tatva a családi hagyományt, szintén 
kőfaragók lettek. Az 1943. évi Kolozsvá-
ri lak- és címjegyzékben szerepel még 
egy Reimann Árpád nevű, a Mussoli-
ni/Kül-Monostor út 52. szám alatt lakó 
kőfaragó mester is, akinek az életrajzi 
adatairól azonban semmilyen informá-
cióval nem rendelkezünk. 

A Bánffy-palota emeleti kerengője. Kép: maszol.ro

A kolozsvári Reimann 
család alapítójának 

valószínűleg az 1787-ben 
született Reimann János 
(Joannes vagy Johannes) 

kőfaragó tekinthető.



LXXIV. évfolyam 2021. május • 17

enciklopédia

A Reimann dinasztiából kikerü-
lő kőfaragók öt nemzedéken keresztül 
a kincses város legismertebb kőfaragó 
mesterei közé tartoztak. Nevüket a szó 
szoros értelmében bevésték a város 
épített örökségébe. A 19. századtól kez-
dődően egészen a 20. század derekáig 
a következő Reimann nevet viselő kő-
faragók éltek és tevékenykedtek Kolozs-
váron: János (sz. 1787.), id. Károly (sz. 
1821.), ifj. Károly (sz. 1850 körül), József 
(sz. 1863.), János (sz. 1866.), Sándor Kál-
mán (sz. 1871.), legifj. Károly (sz. 1874.) és 
Árpád (?). Közülük a három Károly apa, 
fiú és unoka nevéhez fűződik a legtöbb 
fennmaradt írásos, illetve tárgyi em-
lék, így minden bizonnyal ők voltak 
a legismertebb Reimann kőfaragók.

Idős Reimann Károly – az apa

Az 1821-ben született Reimann Károly 
minden valószínűség szerint édesapja 
mellett tanulta ki a kőfaragás mester-
ségét, mert ez azzal az előnnyel járt, 
hogy „a lapicidák fiai (…) kivételesen 
csak 4 évig kellett inaskodniuk”, míg 
egy idegen mesternél a mesterség el-
sajátítása 5 évig tartott.9 Mindössze 
23 éves korában, 1843-ban megnősült, 
majd két évvel később saját műhelyt 
rendezett be. A költségek fedezésére 120 
ezüstforintot vett kölcsön, amire lekö-
töte az apjától örökölt Külső Szén utcai 
telekrészét, a Hójában levő 3 fertály 
szőlőjét és a Szén utcai sikátor mellett 
levő házát, valamint telkét.10 Az 1854-
es Kolozsvári Naptárban Reimann 

Károly (Külső Szén u. 40.) neve is sze-
repelt az olyan kolozsvári kőfaragó 
iparosok neve között, mint Nagy Jó-
zsef (Külső Szén u. 51.), Strammer Fe-
renc (Külső Szén u. 54.), Telegdi Samu 
(Külső Szén u. 36.), Tímár Mihály (Kül 
Monostor u. 110.), Hess Traugott (Libutz 
u  28 ) 11 Amint a fenti listából kitűnik 
a hat kőfaragó közül négynek a mű-
helye a Külső Szén utcában volt, szinte 
egymás szomszédságában. A 19. század 
második felében (egy 1905. évi reklám12 
tanúsága szerint valószínűleg 1875 kö-
rül) a műhelyt áthelyezte a Kül-Torda/
Petőfi (ma Avram Iancu) utcába, a Há-
zsongárdi temető és a Biasini szálloda 
közötti, mai számozás szerinti 22–24. 
szám alatti telekre  A tágas telek há-
rom oldalára, az utcai front kivéte-
lével, különböző műhelyhelyiségek, 
irodák és raktárak mellett több lakás 
is épült a család tagjai, illetve bérlők 
számára. Hosszú évtizedeken keresztül 
ez volt a város legismertebb, az akkori 
viszonyoknak megfelelően gyárnak is 
nevezhető kőfaragó műhelye. A műhely 
háromnegyed évszázadon keresztül, 
megalakulásától az 1948-as évet köve-
tő államosításig a Reimann család bir-
tokában volt és működött, a kőfaragó 
Reimannok szakszerű vezetése alatt. 
Ebben a hosszú időszakban a gyárból 
számtalan síremlék, emléktábla és 
különböző rendeltetésű kőfaragvány 
került ki, amelyek közül sok még ma 
is létezik, akárcsak azok a helyi, illet-
ve más városbeli épületek, amelyeknek 
kőfaragói munkálatait a Reimann cég 
végezte el  

Ifjabb Reimann Károly – a fiú 

Az ifjabbik Károly az apja mellett tanulta 
ki a mesterséget, és egy ideig a temető 
melletti műhelyben dolgozott. Valamikor 
az 1880-as évek elején a szintén kőfaragó 
ifj. Nagy Jánossal – annak a Nagy János 
kőfaragó fiával, akivel id. Reimann Ká-
roly több közös munkálat elvégzésében 
is érdekelt volt – közös kőfaragó vállalko-
zást indítottak el.13 A kőfaragó műhelyt 
az apja műhelyével átellenben, a Kül- és 
Bel-Torda utcák sarkán levő, a várostól 
bérbe vett un. „kőfaragó telken” rendez-
ték be. (Később ezen a telken épült fel és 
került átadásra 1910. szeptember 24-én 
a kolozsvári Egyetemi Diákasztal, azaz 
a Mensa Academica, röviden a „Menza” 
palota 14). Az 1890-as évek elején ifj. Rei-
mann Károly egy különálló sírkőraktárt 
is létre hozott a Szamoson átívelő, nem-
rég felépült új Vashíd északnyugati lábá-
nál. A raktár a „Gerendai és Fia jó hírű 
márvány- és műszobrász gyárából (…) 
sienit, gránit, tiroli, sziléziai, carrarai, 
dioritis vörös márvány fajokból sírem-
lékeket 8 frttól egész 3000 frtig” kínált 
a nagyérdemű közönségnek, de emellett 
„építkezési munkálatokat,  mauzóleu-
mokat, kálváriákat, szent szobrokat, úti 
kereszteket, keresztelő medencéket, sír-
szegélyeket is elvállal ”15

A Házsongárdi temető melletti kő-
faragó műhely teljes körű irányítását 
a 20. század első évtizedében az alapí-
tó id. Reimann Károly átadta fiának, ifj. 
Reimann Károlynak, aki számos mű-
szaki beruházást eszközölt a műhely 
hatékonyságának növelése érdekében. 
Egy 1905-ből származó reklám szerint 
Reimann „gőzerőre berendezett már-
vány, gránit, syenit, andezit, homoksír-
kő és bútormárvány gyára” a következő 
termékeket és szolgáltatásokat ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe:

„Elvállalok minden e szakmába vágó 
munkálatokat, úgymint: sírkövek, krip-
ták, mauzóleumok, kálváriák, szent 
szobrok, úti keresztek, temetői keríté-
sek (vasráccsal vagy a nélkül), földalatti 
kripták készítését saját, vagy bárki által 
készített tervek után pontosan és jó ki-
vitelben, valamint temetői javításokat 
a legjutányosabb árak mellett. 

A csíksomlyói Katolikus, ma Márton Áron Főgimnázium (belső részlet). Kép: Romániai Magyar Lexikon

A Reimann dinasztiából 
kikerülő kőfaragók öt 

nemzedéken keresztül 
a kincses város 

legismertebb kőfaragó 
mesterei közé tartoztak. 
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Különösen figyelmébe ajánlom saját 
termelésű hazai fekete gránit köveimet, 
mely úgy keménységre, mint fénytar-
tósságra nézve felül múlja az összes 
külföldi gránitokat, ugyanebből a kőből 
készletben tartok nagy mennyiségű jár-
da kockaköveket, amit bármily meny-
nyiségben, jutányos árban árusitok. To-
vábbá készítek úgy hazai, mint külföldi 
legszebb márvány-fajokból bútormár-
vány mosdó- és éjjeli szekrény lapokat 
galleriával, vagy a nélkül, fürdőkáda-
kat, teraszburkoló lapokat, villanyte-
lep lemezeket, valamint mérlegeket és 
mérleglapokat a legszebb kivitelben, 
igen olcsó árak mellett  

Elvállalok bármily nagyszabású 
építkezési kőfaragó munkálatokat sa-
ját termésű, legjobb minőségű bácsto-
roki közép kemény mészköveimből, va-
lamint bánpataki kemény mészkőből, 
vagy dévai trachitból, úgyszintén dur-
va anyagok szállítását is saját bányá-
imból.”16

Legifjabb  
Reimann Károly – az unoka
A Reimann márkanév a 19. század vé-
gére Erdély-szerte ismertté vált, a cég 
termékei és szolgáltatásai iránt igen-
csak megnőtt a kereslet, különösen 
Székelyföldön. A megrendelők minél 
jobb és gyorsabb kiszolgálása érdekében 
a 20. század első éveiben a Reimann cég 
Marosvásárhelyen is nyitott sírkő rak-
tárt és kőfaragó telepet, melyet legifj. 
Reimann Károly, a dinasztia alapító 

Reimann János dédunokája vezetett. 
Egy 1906-ból származó reklám szerint 
legifj. Reimann Károly az újonnan léte-
sült telepet e szavakkal ajánlotta a le-
hetséges megrendelők figyelmébe:

„Van szerencsém tisztelettel a nagy-
érdemű. közönség becses tudomására 
hozni, hogy Marosvásárhelyt, a mai 
kor igényeinek megfelelő sírkő raktárt 
és kőfaragó ipartelepet létesítettem. Kő-
faragó telep és raktár: Főtér 39. sz. Cor-
só-kávéház épületében.”17

Hogy meddig működött Marosvásár-
helyen a kőfaragó műhely, nem tudjuk 
pontosan, de az első világháború végén 
még biztosan megvolt. Egyébként nem 
csak a kőfaragó műhely működött sike-
resen, hanem maga a tulajdonos, legifj. 
Reimann Károly is nagy közkedveltség-
re tett szert a város polgárai körében. 
Így aztán nem csoda, hogy még a hábo-
rú befejezése előtt a frontról megtért és 
sebesüléseiből éppen csak felgyógyult 
hős katonát a város előkelőségei, élü-
kön Bernády főispánnal, meleg fogad-
tatásban részesítették:

„Már a háború legelső idejében 
a harctérre került Reimann Károly kő-
faragó mester, népfelkelő hadnagy, 
aki az orosz fronton, legutóbb pedig 
az olasz fronton küzdött a hazáért, míg 
egy olasz srapnell súlyosan megsebesí-
tette. A derék katona hosszas betegsé-
ge után először jelent meg polgártársai 
közt, a Transilvániabeli szombati ösz-
szejövetelen, ahol meleg ünneplésben 
volt része. Bernády főispán figyelmes 
szeretettel és elismeréssel üdvözölte 
külön felköszöntőben Reimann Károlyt, 

akit a főispáni üdvözlet után lelkesen 
megéljeneztek.”18

Az impériumváltást követő időszak-
ban legifj. Reimann Károly hazatért 
Kolozsvárra, és átvette apjától a Pe-
tőfi utcai kőfaragó gyár irányítását. 
A második világháború után őt érte 
az a „megtiszteltetés”, hogy az államo-
sítást követően 1951-ban „lemondhatott 
a népi hatalom” javára a Reimannok ál-
tal alapított és hosszú évtizedeken ke-
resztül üzemeltetett kőfaragó gyárról, 
annak teljes felszerelésével, épületeivel 
és anyagkészleteivel együtt.19 

Emléktáblák, síremlékek, 
épületek
Az alsóvárosi református templom – 
A köznyelvben kétágú templomként is-
mert egyházi épület 1828–1879 épült fel 
(bár 1851. október 12-én már felszentel-
ték), s az építők között id. Reimann (Raj-
mann) Károly kőfaragó neve is szerepel. 
Egy 1852. március 8-án készített elszá-
molás szerint „a belső oszlopok faragott 
kővel való újrafedését Rajmann Károly 
kőfaragó végezte el”.20

Keller (Kéler) Ilona (1860–1880) sír
emléke (1883) – A kolozsváriak köz-
kedvelt színművésznőjének Házson-
gárdi sírjánál felállított ion stílusú 
emlékkövet Pákei Lajos műépítész ter-
vei alapján id. Reimann Károly és id. 
Nagy János kőfaragók, valamint Klösz 
József kőszobrász közösen készítették. 
A fiatalon elhunyt művésznő emlékét 
megörökítő bácsi kőből készült sírkő 
ünnepélyes felavatását 1883. október 
29-én tartották Keller Ilona édesanyja 
és nővére, a síremlék bizottsági tagok, 
a Nemzeti Színház tagjai és számos 
kolozsvári polgár jelenlétében. Beszé-
det tartottak Szacsvay Imre a Nemzeti 
Színház rendes tagja és Hegedüs István 
az emlékkő-létesítő bizottság helyettes 
elnöke.21

Sámi László (1817–1881) síremléke 
(1884) – A zilahi származású kolozs-
vári református főiskolai tanár emlé-
kére emelt síremlék sziléziai szürke 
márványból készült gúla alakú osz-
lop, amelynek nyugati oldalát díszítő 

A Mátyás király szoborcsoport talpazata. Kép: Wikipédia

A Reimann márkanév 
a 19. század végére Erdély-
szerte ismertté vált, a cég 
termékei és szolgáltatásai 

iránt igencsak megnőtt 
a kereslet.
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enciklopédia

„Sámi Lászlót ábrázoló domborművet 
– Veress Ferenc fényképe alapján – car-
rarai márványból Carlo Nicolo farag-
ta, és készen szállították le 1884 júliu-
sában Kolozsvárra”. Az emlékoszlop és 
a síremlékhez vezető díszes lépcső ki-
vitelezése Lorentz Ferenc, id. Reimann 
Károly és id. Nagy János kőfaragóknak 
köszönhető.22 Az emlékművet ünnepé-
lyes keretek között 1884. október 15-én 
leplezték le Sámi László özvegye (Király 
Janka) és két fia, valamint nagyszámú 
tisztelője és barátja jelenlétében. Sámi 
László egykori barátja, gr. Teleki Sán-
dor által írt emlékbeszédet Szász Gerő 
református esperes olvasta fel, az átadó 
beszédet pedig Hegedüs István egyete-
mi tanár, a síremlék bizottság elnöke 
tartotta 23 

Kolozsvári Kereskedelmi Akadé-
mia (1886) – A magyar állam, Kolozsvár 
szabad királyi város, valamint a Keres-
kedelmi és Iparkamara által közösen 
fenntartott 1875-ben alapított intézet 
1886-ban új épület kapott. A város ál-
tal ingyen felajánlott Sétatér (Bartha 
Miklós/Emil Isac) utcai telkén Maetz 
Frigyes tervei alapján felépített új épü-
let kivitelezésében ifj. Reimann Károly 
kőfaragó is közreműködött. Az új épü-
letet, amelynek kivitelezését Pákei La-
jos felügyelte, ünnepélyes keretek kö-
zött 1886. szeptember 5-én adták át, 
mely alkalommal az alapkő letételére 
is sor került. Finály Henrik, a felügyelő 
bizottság elnöke által mondott ünnepi 
beszédet követően Kiss Sándor, az in-
tézet igazgatója felolvasta azt az ok-
iratot, amelyet üvegszekrénybe zárva 

az épület észak felőli főbejáratának kü-
szöbe alapfalába helyeztek el. Az érde-
kesség kedvéért hadd idézzük a Magyar 
Polgár 1886. szeptember 6-i számából 
az okirat azon részét, amely felsorolja 
mindazon vállalkozók és iparosok ne-
veit, akik az építkezési munkálatokat 
végezték:

„Horváth 
Gy., Oriold 
és Endstras-
ser czég

föld s kő-
műves 
munkát

43982,45 frt.

Horváth Gy , 
Oriold és 
Endstrasser 
czég

cserepező 
munkát

1670,91 frt.

Horváth Gy , 
Oriold és 
Endstrasser 
czég

különféle 
munkát

999,92 frt.

Kaukál test. 
és társuk

ács 
munkát

5390,86 frt.

Bertha M  
és Kristóf

szobrász 
munkát

427,30 frt.

Bak Lajos asztalos 
munkát

6882,80 frt.

Seemann 
József

lakatos 
munkát

1930,40 frt.

Seemann 
József

vas 
munkát

4740,78 frt.

Viski Imre mázoló 
munkát

1032,40 frt.

Fankiss 
János

üveges 
munkát

1217,36 frt.

Fankiss 
János

kályha 
munkát

 2170,00 frt.

Kajetán 
Endre

bádogos 
munkát

891,52 frt.

ifj. Nagy 
János és 
Reimann

őfaragó 
munkát

4591,78 frt.

Összesen 75931 frt. 46 krc.”

DuretLaporte Celestina síremléke 
(1891) – A szerény sírkövet „a megboldo-
gult Duret-Laporte Calestine elhunyta 
alkalmából, ki helybeli ma gán leány-
nevelő intézetének fáradatlan buzgó-
ságú igazgatónője volt”, a tanítványok 
által indított gyűjtésből befolyt összeg-
ből állították fel. Az 1891. május 19-én 
felavatott sírkövet, valamint a sírt kö-
rülvevő vasrácsot ifj. Reimann Károly 
készítette. 24 A sír helye ma már, tudo-
másom szerint ismeretlen  

Bem József emléktábla (1898) – Ifj. 
Reimann Károly díjmentesen készí-
tette – valószínű Papp Gá bor (1872–
1931) fes tő mű vész ter vei25 alapján – azt 

az emléktáblát, amelyet 1898. december 
25-én lepleztek le Bem tábornok, mint 
a „felső erdélyi hadsereg” fővezére győ-
zelmes csapatai élén történt kolozsvá-
ri bevonulásának fél évszázados emlé-
kére  A hős hadvezér egykori kolozsvári 
szállásának helyt adó, a Főtér és Bel-Kö-
zép /Dávid Ferenc utca sarkán levő gr. 
Teleki Domokos háznak (ma Eroilor 
utca 1. szám) az utcára néző frontjára 
felszerelt svéd gránitból készült és ter-
méskő kerettel körülvett táblán ez ol-
vasható:

E HÁZBAN VOLT SZÁLLVA
BEM JÓZSEF

HONVÉD TÁBORNOK
1848 

DECZEM BER
25-IKI

GYŐZEDELMES BEVONULÁSAKOR.

Az emléktábla a kolozsvári országos 
Történelmi Ereklye-Múzeum, a kolozs-
vári 1848-49-es honvéd egylet és a Tud. 
Egyetemi Kör által rendezett emlékün-
nepség keretében került leleplezésre, „gr. 
Béldi Ákos főispán, Szvacsina Géza pol-
gármester, Esterházy László főjegyző, gr. 
Teleki László, Deáky Albert ereklye-mú-
zeumi elnök, Szabó Samu honvéd-egyle-
ti elnök, Háry Béla,” és nagyszámú ko-
lozsvári polgár jelenlétében.26

Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) 
síremléke (1902) – A Házsongárdi te-
metőben nyugvó hányattatott sorsú 
könyvnyomtató és betűmetsző sírja 
felújításának gondolata már 1892-ben 
felvetődött. Dr. Gyalui Farkas javasla-
tára a kolozsvári nyomdászok élükön 
Ruzicska Gyulával lelkes gyűjtési akci-
óba kezdtek, de a síremlék megvalósí-
tására csak egy évtized multával kerül-
hetett sor. Az impozáns új síremlék egy 
kőlapokkal burkolt szarkofág, amely-
nek tetejére a régi, eredeti tumba került 
elhelyezésre. Az építmény kivitelezését 
Endstrasser Benedek építőmester vál-
lalta magára, a kőlapok ifj. Reimann 
Károly gyárából kerültek ki. A síremlé-
ket körülvevő vasrácsot Demjén Ágos-
ton lakatosmester készítette.27 A sír-
emlék felavatása a neves nyomdász 
halálának 200. évfordulója alkalmá-
ból 1902. május 19-én került sor. A he-
lyi nyomdász egyesület által szervezett 
avató ünnepségen Ruzicska Gyula deb-
receni nyomdaigazgató mondott beszé-
det.28 A síremléken a kővetkező feliratok 
olvashatóak:

Elől: „M.TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
1652–1702”

Hátul: „AZ EREDETI SÍREMLÉK MEG-
TARTÁSÁVAL HALÁLÁNAK 200-DIK ÉV-

FORDULÓJÁRA EMELTÉK A KOLOZSVÁRI 
KÖNYVNYOMTATOK 1902.V/19”

Keller Ilona síremléke. Kép: László Miklós
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Baloldalt: „EURÓPAI HÍRŰ KÖNYV-
NYOMTATÓ ÉS BETŰMETSZŐ.

MAI HELYESÍRÁSUNK MEGALAPÍTÓJA”.
Jobboldalt: „IGAZSÁGÁÉRT Ő IS SZENVE-

DETT, BÚSULT LELKE
SZÁZADOK UTÁN ÖRÜL DIADALA”.

A régi koporsó alakú sírkő felirata: 
„Tótfalusi Miklós nyugoszik ez helybe;
Magyarország szülte, Erdély felnevelte

Hollandia betűmetszésre s öntésre
Sok nemzetek nyelvén hírrel készítette.

Mondjad utón járó, Nyugodjék 
meg teste!

Búsait lelkének lőtt Isteni ékessége
Idegenségünket az Isten ne nézze;

Támasszon hazánknak inkább mást 
helyette!”29 

Mátyás Király emlékmű talpazata 
(1900–1902) – A Pákei Lajos építész ál-
tal tervezett talpazat kivitelezésében ifj. 
Reimann Károly alvállalkozóként vett 
részt. A „bástya” kivitelezése 1900 tava-
szán kezdődött el, de csak 1902 nyarán 
lett teljesen kész  A munkálatok elhú-
zódásának oka a talpazat anyaga körül 
kirobbant vita, illetve a pénzhiány volt. 
Eredetileg a Pákei tervek szerint a tal-
pazat a föld felszínéig süttöi kőből ké-
szült volna, a föld feletti rész pedig bá-
csi kőből, ugyanabból az anyagból, 
amelyből a város középkori falait is épí-
tették. A talpazat anyaga körüli vitáról 
a helyi sajtó részletesen is beszámolt: 
„Mikor a munkával szeptember elején 
a földből kikerültek, s a bástya hatal-
mas faragott kövei szemmagasságnyi-
ra emelkedtek, az érdeklődő és kíván-
csi közönség bizony csalódással látta, 

hogy a talapzat nem lesz márványból 
való, fényesre csiszolt piedesztál, ha-
nem közönséges mészkő, amelyből 
a régi várfalak vannak rakva. Kezdték 
hirdetni, hogy a felhasznált kő nem 
bírja meg a nehéz érc szobrot és »nem 
lesz szép«  Emiatt Szvacsina Géza pol-
gármester szept. 16-án gyűlést hívott 
össze, s utasításainak híven szept. 19-
én dr. Szádeczky Gyula, az egyetemün-
kön a geológia tudós tanára és Polcz 
Mihály városi főmérnök, majd Herczeg 
Lajos főmérnök, államvasúti felügyelő 
is megvizsgálták a talapzatot, bejárták 
a kőfaragó műhelyeket, s a monostori 
és bácsi-toroki kőbányákat. Tüzetes és 
a pedánságig lelkiismeretes eljárásuk-
ról szept. 25-én terjesztettek be jelen-
tést a városhoz,  mely azt a szombaton 
délután tartott szoborbizottsági ülés elé 
terjesztette. A szakértői jelentés ezeket 
mondja: A szobor talapzatának alsó ré-
széhez, melyre a mellékalakok fognak 
állítatni, a használt faragott kövek süt-
tői, édesvízi mészkőből vannak készít-
ve. Ez a mészkő úgy szilárdság, mint 
tartósság tekintetében megfelel a cél-
nak. (...) Arra a kérdésre, hogy a monos-
tori és bácsi-toroki durva mészkő elég 
kemény, szilárd és tartós-e? A szakér-
tők véleménye az, hogy az anyagréteg-
ből kikerülő kövek a kívánalmaknak 
meglelnek. Azonban van egy nehéz-
ség. Tudniillik ez az anyagréteg csak 
55 cm. széles, már pedig a művész 90 
cm. széles köveket is tervezett fölhasz-
nálni. E miatt a bástya felső részéhez 
vagy olyan, hasonló minőségű kő-
anyagot kell, hogy válasszon Fadrusz, 

amely 90 cm. széles rétegben is előfor-
dul, vagy a terveken kell ak ként mó-
dosítania, hogy kisebb méretű kövek 
fölhasználásával építtessék a bástya 
oromzata. A szoborbizottság ilyen ér-
telemben határozott, s az eddigi mun-
kát teljes megnyugvással elfogadja, 
a továbbiakra nézve Fadruszhoz fordul 
a szakértők véleményének figyelembe 
vételéért. A talapzatnál a munka szü-
netelt egy pár napig, még pedig azért, 
mert a kőfaragó vállalkozó, Reimann 
Károly, be akarta várni a szakértők vé-
leményét a köré nézve, mielőtt a mun-
kába vett hatalmas tömböket kifarag-
tatta volna.”30 A talpazat kivitelezését 
Fadrusz János is figyelemmel követte, 
e célból több alkalommal személyesen 
is ellátogatott Kolozsvárra. Még a bronz 
szobrok leszállítása előtt, 1902. július 
4-én is megtekintette a talapzat álla-
potát, amelyről, a Magyar Polgár újság-
írója szerint „a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott és tekintettel arra, hogy 
a talapzat építése rövid idő alatt befeje-
zést nyer, sürgősen intézkedik az iránt, 
hogy a szobor öntvénye mihamarabb 
Kolozsvárra szállíttassák.”31 

Salamon János (1824–1899) hege-
dűprímás síremléke (1903) – Salamon 
János, Kolozsvár közkedvelt zenésze32 
tiszteletére emelt síremlék Klösz József 
szobrász és ifj. Reimann Károly közös 
munkája. Az 1903-ban közadakozásból 
felállított emlékkő elkészítésének előz-
ményeiről és körülményeiről a Magyar 
Polgár így számolt be:

„Négy esztendeje már, hogy Sala-
mon János, a magyar népzene ihletett 
lelkű tolmácsolója, ott pihen a kolozs-
vári temető csendes rögei alatt. A sza-
badságharcz honvéd zenészének 1899 
márcziusában történt elhunyta után 
egy társaság gyűlt össze Magyary Mi-
hály szerkesztő házánál. E társaság-
ban, mely jórészt írók, hírlapírók és 
művészekből állott, Nagy Gábor, a „Köz-
ponti Szálloda” hazafias lelkű, áldozat-
kész tulajdonosa, ki a zeneművészet 
ügyének mindenkor lelkes pártolója és 
művelője, szóba hozta, hogy Salamon 
János hamvai fölé a hazafiak adakozá-
sából emlék állíttassék. A maga részé-
ről mindjárt 40 koronát ajánlott fel e 

Misztófalusi Kis Miklós síremléke. Kép: László Miklós
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czélra. A jelen levők Kuszkó István hír-
lapíró ajánlatára bizottsággá alakul-
tak, gyűjtőíveket adtak ki, s a közönsé-
get a tervezett emlék létesítéséhez való 
hozzájárulásra felhívták. Nagy Gábor 
pénztáros kezeihez máig összegyűlt 
az emlék czéljaira az 1902. deczember 
31-ig kitüntetett kamatokkal együtt 
594 korona 35 fillér. A gyűjtés folyamán 
Klösz József kolozsvári szobrász elké-
szítette Salamon János szobor  képének 
mintáját, valamint az emléken látható 
hegedűt, s azt a bizottság megtekinté-
se után gipszbe öntötte. Ez év folyamán 
Reimann Károly sírkő gyáros és kőfa-
ragó mester tervet és költségvetést ké-
szített a létesítendő emlékre is. A jegyző 
s pénztáros befolyására tetemes en-
gedményével az összegyűjtött össze-
gért Klösz József szobrász és Reimann 
Károly kőfaragó mester elvállalták a 4 
méter magas, szép emlék felállí tását. 
A gondosan kifaragott emlékmű ma 
már fel van állítva a temető középső út-
jából kiinduló első középút mellett levő 
sírhalmon. A csinos emlékoszlopon Sa-
lamon domborművű arczképe van, alá 
vésve: Salamon János 1825–1899 (a szü-
letési év tévesen lett bevésve, helyesen: 
1824 – szerk. megj.). Alatta babérág-
gal körített hegedű domborművű képe. 
A talapzaton a következő felírás: „Nép-
zenész volt és az 1848–49-iki önvédelmi 
harczban Bem hadseregének kedvelt ze-
nésze. Emlékét megörökítette a közön-
ség kegyelete 1903.”33 

Bocskai István (1557–1606) erdélyi 
fejedelem emléktáblája (1906) – Er-
dély egykori fejedelmének tiszteletére 

és a bécsi béke 300. évfordulója alkal-
mából rendezett nagyszabású ünnep-
ség keretében 1906. május 20-án került 
sor. Az emléktáblát, az akkor Reményik 
Károly tulajdonában levő, a fejedelem 
óvári szülőházának falára szerelték fel. 
Az ifj. Reimann Károly munkájának tu-
lajdonítható (ennek igazolására sajnos 
nem áll rendelkezésünkre írásos bizo-
nyíték) emléktáblán az alábbi szöveg 
volt vésve: 

„ITT SZÜLETETT
BOCSKAI ISTVÁN

FEJEDELEM 
EMLÉKÉT KEGYELETTEL ÜNNEPELTE
A BÉCSI BÉKE 300-IK ÉVFORDULÓJÁN

1906. MÁJUS 20.
A KOLOZSVÁRI HÁROM PROTESTÁNS 

EGYHÁZ.
Emléktáblával megjelölte: a Reményik 

család”.34

Csíksomlyói Római Katolikus 
Főgimnázium (1909–1911) – A ma Már-
ton Áron Főgimnázium nevet viselő 
oktatási intézmény szecessziós ingat-
lanát – Alpár Ignác előzetes elképze-
lése szerint Pápai Sándor mérnök ál-
tal kidolgozott végső tervek alapján, 
a bejáratánál levő fekete márványtáb-
la szerint – az erdélyi római katolikus 
státus építette a „Wusinczki Testvérek 
és Preiszner József építőmesterek köz-
reműködésével”. Az építkezési mun-
kálatok nagy részét végző előbb emlí-
tetteken kívül a kivitelezésben számos 
más erdélyi iparos és vállalkozó is részt 
vett, köztük kolozsváriak is: Hunwald 
Gyula üvegező, Makkay József bádogos, 
Spáda János (cementpadozat), Kapcza 

Imre (vaskerítés). A kőfaragó munká-
kat ifj. Reimann Károly és ifj. Nagy Já-
nos közös cége végezte.35

Pállya István emléktábla és dom-
bormű (1942) – Legifj. Reimann Károly 
készítette a kolozsvári Zágoni Mikes 
Kelemen római katolikus gimnázium 
(ma Báthory István elméleti líceum) 
és a Piarista Diákszövetség felkérésé-
re. A kegyes tanítórend 300. évfordu-
lója alkalmából rendezett négynapos 
ünnepség során az „intézet második 
emeleti feljárójánál, a falon elhelye-
zett gyönyörű kivitelű, dombor művű 
emléktáblát Ákontz Miklós, a kolozs-
vári Piarista Diákszövetség ügyvezető 
elnöke adta át rövid beszéd kíséretében 
az intézet nek”. A Dr. Boga Alajos kano-
nok, pápai prelátus által megáldott 
„finom kivitelű emlék táblát”, amely 
a szelíd életű és nagy tudású Pállva 
Istvánnak, az első kolozsvári piarista-
házfőnök-igazgatónak arcképét ábrá-
zolja, az intézet nevében dr. Kari János 
igazgató vette át 36 Az 1945 után eltávo-
lított tábla szövege:

„A KEGYES TANÍTÓREND MA-
GYARORSZÁGI

Salamon János síremléke. Kép: László Miklós Sámi László síremléke. Kép: László Miklós A Reimann család síremléke. Kép: Nagy Béla
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LETELEPEDÉSÉNEK HÁROMSZÁZADIK 
ESZTENDEJÉBEN

A SZELÍD ÉLETŰ ÉS NAGYTUDÁSÚ
PÁLLYA ISTVÁN

A NEMES TUDOMÁNYOK, A DRÁ-
MAÍRÁS ÉS

FORDÍTÁS BUZGÓ MŰVELŐJE, AZ ELSŐ
KOLOZSVÁRI PIARISTA IGAZGATÓ 

(1776–1782)
EMLÉKÉNEK

HÁLÁS KEGYELETTEL
AZ ÖREGDIÁKOK

REIMANN K. 1942”37

Az említett alkotások és munkák 
csak töredékét képezik a Reimann kő-
faragók másfél évszázados folyamatos 
tevékenységének. Sok mára már eltűnt, 
nem létezik, az enyészet és az emberi 
hanyagság vagy egyenesen rosszindu-
lat martalékává lettek. Minden bizony-
nyal azonban még számtalan síremlék, 

épület áll még ma is Kolozsváron, de 
Erdély fontosabb városaiban úgyszin-
tén, melyek a Reimann kőfaragók keze 
munkájának köszönhetik meglétü-
ket, és ha még névtelenül is, de hirde-
tik a kolozsvári kőfaragó iskola dicső 
múltját 
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endkívül jelentős az képanyag, ame-
lyet a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum 2021 évi kiállításaira össze-
gyűjtött, és Székelyudvarhelyen, illetve 
Csíkszeredában kiállított. Jelentőségét 
az teszi megalapozottá, hogy Haáz Fe-
renc Rezső2 képzőművészeti munkáit 
mindeddig ilyen mennyiségben ösz-
szegyűjtve nem láthatta a közönség. E 
képanyag kiállítása és többszöri bemu-
tatása azért is fontos, mert feltár egy 
értékes életművet, továbbá tudatosítja 
a gyűjtők és a Haáz-alkotásokat őrző 
családok körében azt, hogy miért szük-
séges Haáz Rezső eddig feldolgozatlan 
festészeti hagyatékát összegyűjteni, 
kutatók elé tárni, tanulmányozni, va-
lamint elhelyezni a festészet történe-
tében. Id. Haáz Sándor képzőművész, 
rajztanár, etnográfus és koreográfus 
elkészített egyfajta összesítést az édes-
apja munkáiból, ennek eredményekép-
pen 796 festményt és 486 rajzot leltáro-
zott fel. Mindebből csak egy kis szeletet 

állíthattak ki a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeumban. Biztató, hogy a ki-
állítási időszakban Székelyudvarhelyen 
folyamatosan bővült a gyűjtemény, 
sőt, a csíkszeredai állomására érkezett 
anyag ismét frissen gyarapodott egy 
újabb festményadománnyal.

Haáz Rezső élete a nevét viselő szé-
kelyudvarhelyi múzeum következe-
tes népszerűsítő munkája révén elég-
gé közismert. A továbbiakban főként 
a képzőművészetéhez kapcsolódó rész-
letekre térnék ki 

A felvidéki szepesi szász család-
ból származó, német, magyar és szlo-
vák kultúrán felnőtt Haáz Ferenc Rezső 
1901-ben érettségizett az iglói magyar 
gimnáziumban. A jó rajztehetséggel 
megáldott ifjú Budapesten folytatta ta-
nulmányait az egykori mintarajzta-
nodában, amely ma a Képzőművésze-
ti Egyetem nevet viseli  Az tanári szak 
végzése közben, a tananyag elsajátí-
tása mellett alkalma volt több tanul-
mányi kiránduláson is megcsodálni 
az észak-olaszországi városokat, mú-
zeumokat, műemlékeket. Osztályve-
zető tanára a kolozsvári születésű, ki-
váló pedagógus Székely Bertalan3 volt, 
aki nemcsak technikailag, hanem el-
méletileg, esztétikailag is a kor egyik 
legműveltebb mestere volt, és aki a ta-
nításhoz szükséges minden adottság-
gal rendelkezett. A magyar történelmi 
festészet egyik legkiválóbb megtestesí-
tője akadémizmust és romantikát egy-
beolvasztó stílusban festett. A realista 
magyar portréfestészet remekeit alkotó 
képzőművész-tanár kétségtelenül ha-
tással volt az ifjú Haáz Rezső formáló-
dására. Az akadémikus komponálás, 
pszichikai jellemzés és a naturalisz-
tikus anyagábrázolás, a kompozíci-
ós rendszer és színvilág kimunkálása 
lendületes vázlatokon, rajz- és színta-
nulmányokon érlelődött, mindemel-
lett művészi elkötelezettségre tanítot-
ta diákjait. Szinyei Merse Pált4 1905-ben 

Lőrincz Ildikó

Festészeti kiállítás  
Haáz Rezső munkáiból
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nevezték ki az Országos Mintarajziskola 
és Rajztanárképző igazgatójának. Ő mű-
vészi munkásságával modernebb törek-
véseket támogatott, a magyar festészet 
egyik legkiemelkedőbb mestere tökéle-
tes kompozícióval, képei átütő erejével, 
üdeségével, merész színhasználatával 
és kiváló természetábrázoló tehetségé-
vel tudott hatni. 

Szinyei akkoriban már igencsak is-
mert volt Budapesten, így hatása két-
ségtelen az 1905-ben sikeresen záró-
vizsgázó Haáz Rezsőre, aki a kötelező 
egyéves katonai szolgálat után a Szé-
kely ud varhelyi Református Kollégi-
umban meghirdetett rajztanári állást 
pályázta meg. 1906-ban már helyettes 
tanárként kezdte pályafutását a Nagy-
küküllő menti városban. 

Minden bizonnyal egy lelkes, dina-
mikus, elkötelezett és tehetséges tanár-
ral gazdagodott a székely anyaváros. 
Az iskolai kötöttebb tananyag mellett 
önként vállalkozó diákok számára el-
kezdte a szabadkézi rajz, az emlékezés 
utáni festés tanítását. A meseillusztrá-
ciók készítését, síképítmények, levelek, 
lepkék, geometriai formák, gipszépít-
mények, fejek, csendéletek rajzolását, 
festését is gyakorolhatták vele diákjai 
ceruzával, szénnel, ecsettel  Az egyéves 
gyakorlati idő elteltével a fiatal rajzta-
nár továbbra is a kollégiumban maradt. 

Buzgalmával, munkabírásával, jó szer-
vezőkészségével elnyerte az iskola, 
a város hatóságainak tetszését és meg-
elégedését. Ennek eredménye az lett, 
hogy 1909-ben a református kollégium 
rendes rajztanárává nevezték ki.

Az 1910. évi iskolakezdéskor A festé-
szet újabb irányai címmel tartotta meg 
tanári székfoglaló értekezését. Dolgo-
zata címe jelzi, hogy miután az első 
világháború után Székelyudvarhe-
lyen maradt, a tanári munkája mel-
lett a szélesebb körben történő vizuá-
lis nevelést is feladatának tekintette. 
Rendszeresen tartott vetített képes 
előadásokat a székely népművészetről, 
a magyar és egyetemes festészet nagy-
ságairól. Az iskolán kívüli esztétikai 
nevelést felkaroló előadásokat a Polgá-
ri Önképző Egylet szabadlíceumi előa-
dássorozatain tartotta, mindig telt ház 
előtt. És itt szükséges megemlítenünk, 
hogy már a 19. században ébredő nem-
zeti érzés, a történelmi témák megfo-
galmazásai az akkori vizuális kultúra 
részét képezték  A portré, az életkép, 
a szobabelsőfestés és a tájkép, a gon-
dosan megmunkált életképek mel-
lett a népies életkép megfestése iránti 
igény is megjelent  A népéletkép a 19  
századi magyar művészet egyik ke-
vésbé feltárt szelete. Korszerű és hi-
teles megközelítését nehezíti, hogy 

a korabeli írott források többnyire 
szűkszavúan szólnak e tárgyról. A táj, 
az életkép, mint a nemzeti karakter 
alapvonásainak őrzője a két világhá-
ború közötti erdélyi művészet alaku-
lásában is kulcsszerepet kap. A vidék 
jellegzetes tárgyi toposzait megrajzo-
lók aprólékos, részletes leltárát adták 
a népéletnek  Magyarországon Lotz 
Károly és Munkácsy Mihály Alföld-ké-
pei például ide sorolhatók. Báró len-
gyelfalvi Orbán Balázs író, néprajzi 
gyűjtő, fotográfus ilyen irányú mun-
kásságát ismerhetjük. A nagybányai 
iskola, továbbá Kós Károlytól Szervá-
tiuszig az erdélyi magyar képzőmű-
vészek munkáit már számos fórumon 
bemutatták. A két világháború közöt-
ti időszak alkotóinak nagy szerepük 
volt a magyar kultúra és kulturális 
élet megőrzésében, egy olyan történel-
mi kontextusban, ahol a változás sze-
le nem mindig volt kedvező számukra 
vagy a magyarság számára. Kevésbé 
ismert azonban a Kiskunfélegyházán 
született Huszka József munkássá-
ga, aki rajztanári képesítéssel jelentős 
szerepet tölt be a művészettörténet-
ben, az etnográfiában, a magyar nép-
művészet tudományos kutatásában és 
népszerűsítésében. Ő volt az, aki ta-
lán elsőként szánta élete jelentős ré-
szét az erdélyi népművészeti kincsek 
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felkutatására, lerajzolására. Különö-
sen foglalkoztatta a székelység élő 
népművészete. Huszka Sepsiszentgyör-
gyön a polgári leány- és fiúiskola rajz-
tanáraként kutatta Háromszék és Csík, 
illetve Udvarhely vármegyék falvait, 
ahol állítása szerint „a régi magyar 
kultúra, az ősi civilizáció megbecsül-
hetetlen kincseire talált”5  Lepusztult 
utakon kellett döcögnie Székelyderzs-
re, Székelydályára vagy Homoród-
szentmártonba, magával cipelve sú-
lyos fényképezőgépét, fölszerelését, 
amely akkor 50 kg-nál többet nyomott. 
Igyekezett megmenteni mindent, amit 
lehetett. Szőtteseket, népi cserépedé-
nyeket, bútorokat gyűjtött. Lerajzolta 
a 18. században faragott-felállított szé-
kely kapukat. Feltáró-, rajzoló- és gyűj-
tőmunkáját 1890-ig végezte, amikor is 
elhagyta a Székelyföldet, ám Magyar-
országra visszatérve kutatásait hét 
műben összegezte – a Magyar Néprajzi 
Múzeum törzsanyagának jelentős ré-
sze az ő gyűjteményéből származik. 
Az ő pályájához hasonló az a munkás-
ság, amit Haáz Rezső Udvarhelyszéken 
végzett. De megemlíthetjük a jászkisé-
ri Csete Balázs etnográfust, rajztanárt 
is, aki a diákokat 1893 és 1958 között 
a rajz és a népi kultúra megbecsülé-
sére oktatta, továbbá munkája során 
kapcsolatba került a kor vezető nép-
rajzkutatóival is. A legapróbb részle-
tekre is kiterjedő rajzvázlatot készí-
tett a kapukról és a fejfákról, valamint 
a fafaragás vizsgálatáról, a népszoká-
sok, a népi vallásosság és a temetés té-
maköréből is gyűjtött adatokat.

Ezek azok az előzmények, amelyek 
felvetették a néphagyomány és a nép-
művészet feltárásának, illetve a min-
dennapi életbe való eljuttatásának le-
hetőségeit Haáz Rezsőt megelőzően, 
valamint az ő korában. Haáz Rezső fi-
gyelmét a székely népi kultúra jelentő-
ségére, esztétikai értékeire tanártársai, 
Viski Károly, és elsősorban dr. Hoffer 
András hívta fel a figyelmet, aki egész 
életét ennek az ügynek szentelte, év-
tizedeken keresztül fáradhatatlanul 
dolgozott a népművészet, a néphagyo-
mányok feltárásáért és megőrzéséért, 
a nemzetiségi tudat ébren tartásáért.

Szabadidejében sokszor utazott sze-
kérrel a távolabbi falvakba, ahová Nyi-
rő József író és Kováts István fényké-
pész barátai rendszeresen elkísérték, 
és a diákok segítségével, folyamatosan 
bővülő helyismeretének köszönhetően 
gazdag tárgyi gyűjtőmunkát folytattak. 
Az 1920–30-as években színes ceruza-
rajzain jelenítette meg a népviseleteket, 
akvarelljein, pasztelljein és olajfestmé-
nyein pedig megörökítette az egykori 
faluképet házaival, kapuival, a népszo-
kásokat, az embereket, a munkaeszkö-
zöket, háztartási tárgyakat, s általában 
a népélet jellegzetes mozzanatait 

A gyűjtőmunka mellett fontosnak 
tartotta a népművészeti gyűjtemény 
bemutatását is. 1913-ban iskolai kiál-
lítást szervezett a kollégiumban, ahol 
közzétette addig összeállított népmű-
vészeti gyűjteményét. Az 1920–1926-as 
időszakban végzett kutatásai alapján 
szénrajzokon és akvarellben készített 
sorozatot Régi diákélet címmel, amely-
ben többek között olyan képekkel talál-
kozhatunk, mint a Lustra, Cipóosztás, 
Ládán alvó diák, Székely harisnyás is-
kolás gyerek, a Tógátus, a Kecsetkisfa-
ludi Kis Zsiga kollégista székely haris-
nyás képei, Zsombori Mátyás Béla egész 
alakos festménye, Tanulmány a kollé-
giumi diákélet megjelenítésével vagy 
a Kalodában apró részletességgel meg-
rajzolt iskolai illusztrációja  A civilizá-
ciótörténet iskolai illusztrációit alkot-
ta meg. Hosszú időn át egyik kedvelt 
tevékenysége volt a kollégiumi és más 

műkedvelő színielőadások díszletei-
nek, az előadók ruházatának tervezé-
se, kivitelezése, de könyvgrafikával is 
foglalkozott, Tompa László 1923-ban 
megjelent Éjszakai szél című kötetének 
címlapját rajzolta meg, ezenkívül egy 
turistakalauz címlapját tervezte, és ex 
libriseket is rajzolt.

Első egyéni tárlatát 1922-ben rendez-
te a református kollégium tornatermé-
ben, ahol a következő évek során szá-
mos más képzőművészeti és háziipari 
tárlatot mutattak be. 1927 áprilisában 
Berlinbe vihette és bemutatta az addig 
összeállított néprajzi gyűjteményét, 
ami ma is a múzeum egyik alapanya-
ga. Vámszer Géza erdélyi néprajzkuta-
tó, művészettörténész, középiskolai ta-
nár így emlékezik róla: „1926–29 között 
Székelyudvarhelyen éltem. E három év 
alatt végre közelebbről is megismer-
hettem a székely népet, a székely falu-
si és városi életet  Szerencsémre már 
évek óta itt élt a Szepességből szárma-
zó és itt benősült rajztanár Haáz Fe-
renc Rezső, aki szabadidejében bejárta 
a környék falvait és ott néprajzi, nép-
művészeti adatokat gyűjtött, tárgyakat 
rajzolt és festett. Tanulmánya is jelent 
meg a lövétei népviseletről a sepsi-
szentgyörgyi múzeum Emlékkönyvé-
ben (1929). Falujárásai közben tanítvá-
nyai segítségével sok népi használati 
tárgyat és népművészeti alkotást gyűj-
tött össze, amelyeket a Ref. Kollégium 
egyik üres tantermében helyezett el.”6 
A székely népi kultúra elkötelezett ku-
tatója, a tárgyi néprajz szerelmese ak-
varelljein, festményein néprajzi hű-
séggel örökítette meg a székely ember 
otthonát, életmódját. A két világhá-
ború közötti időszakban készült több 
száz szemléltető rajza, festménye kö-
zül kiemelkedik a Székelytámadt vár 
rekonstrukciós fantázia-olajfestmé-
nye és Orbán Balázs térdképe. További 
olajfestményein Benedek Elek mellett 
olyan udvarhelyi neves személyisé-
gek láthatók, mint Gönczi Lajos, Soly-
mossy Endre, Imre Dénes vagy Sza-
káts Péter. Nagyon sok művészi értékű 
iskolai szemléltető tusrajzot, akva-
rellt készített. Kedvenc technikája volt 
az akvarell 

Állandó szakmai kapcsolatban állt 
Viski Károllyal és Malonyai Dezső-
vel. Az ő hatásukra képzőművésze-
ti munkásságának jelentős része 
az etnográfiával kapcsolatos. Fél ezerre 
tehető azoknak az A6-os mérethez kö-
zelítő tárgylapoknak a száma, amelye-
ket múzeumi leltári nyilvántartásnak 
szánt gyűjteménye anyagának számba-
vételére. E lapok egyik oldalának felére 
az adott tárgy pontos rajzát készítette 

A gyűjtőmunka mellett 
fontosnak tartotta 

a népművészeti 
gyűjtemény bemutatását 

is. 1913-ban iskolai 
kiállítást szervezett 

a kollégiumban.
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el, míg a másik fél oldalon a tárgy fon-
tosabb karakterisztikáit írta le.

Ezek a tárgylapok, azon túl, hogy lel-
tári információt tartalmaznak, a ko-
rabeli grafika jeles példái, hatásukban 
ugyanolyan művészi értékkel bírnak, 
mint a kor más képzőművészeinek al-
kotásai. Dokumentumértékű rajzait, il-
lusztrációit felhasználta Györffy István 
etnográfus, illetve dr. Viski Károly A szé-
kely népművészetről című tanulmányá-
ban és A magyarság néprajza című ösz-
szefoglaló munka tárgyi néprajzról 
szóló első köteteiben. Levelezőlap for-
májában sokszorosított sorozatot készí-
tett, megrajzolva a székely népviselet fe-
ledésbe merült ruhatípusait, hitelesen, 
pontosan mentve át azokat az utókor 
számára. Székelyföldi viseletekről ké-
szült ceruzarajzai és akvarelljei többek 
között a homoródalmási, peteki, szé-
kelymuzsnai, kecseti, gyulakutai-sik-
lódi, kisfaludi, lövétei, lövéri román, 
bátosi szász, gyergyóvidéki, csíkvidéki, 
gyimesfelsőloki, felsőrákosi női és férfi 
viseleteket örökítik meg.

A református kollégiumban 1927-ig 
tanított, majd a Református Tanítókép-
ző Intézetben 1927 és 1945 között volt ta-
nár, az 1946–1948-as időszakban a kollé-
gium fiúgimnáziumának az igazgatója 
volt, ezt követően az ő gyűjteménye lett 
az alapja Székelyudvarhely Municípiu-
mi Múzeumának, amelynek 1948-ban 
megszervezője és első igazgatója (1948–
1951) volt  Az 1989-es romániai változá-
sok után az ő nevét viseli a székelyud-
varhelyi múzeum 

Az itt megtekinthető képek műfa-
jilag több területet is érintenek: ceru-
zarajzok, akvarellek, olajfestmények, 
pasztellképek, de itt van a Pipázó szé-
kely vagy az iskolás agyagszobra, 
sőt a korabeli rekámgrafika bravúr-
jai is láthatóak. A klasszikus stílus-
ban megfestett portréi mellett itt van 
az Öreg Csicsa zenészcigányt ábrázo-
ló, egész alakos festménykompozíció-
ja, a különféle lakásbelsők, az Udvar-
hely körüli falvak néprajzi valóságát 
bemutató képei, csendéletek vagy zsá-
nerképek, de néhány, az impresszi-
onizmus határmezsgyéjét súroló, fi-
noman árnyalt színekkel megrajzolt, 
harmonikus kompozíciójú tájképét is 
láthatjuk a Szarkakőről, parkrészlet-
tel, a szentegyházi vashámorról, Kiri 
néni kertjével  Az életképeken érzel-
mes jelenetek elevenednek meg. Stí-
lusa a romantikát is megidézi, olykor 
a biedermeier tükörsima technikával 
festett portréira emlékeztet, gondosan 
megmunkált életképeit inkább jel-
lemzi a valóság szabatos ábrázolása, 
semmint a nemzetközi életképfestés 
idealizáló sablonja. Finoman árnyalt 
színekkel, a megvilágítás iránti nagy 
fogékonysággal festette elsősorban fi-
atal nőket és gyermekeket ábrázoló 
portréit 

1983-ban a születésének 100. évfor-
dulója alkalmából 80 munkájából nyílt 
kiállítás a Székelyudvarhelyi Műve-
lődési Ház kiállítótermében, ahol szí-
nes ceruzarajzokat, festményeket ál-
lítottak ki. A jelen kiállítás anyaga 

az akkori kiállítás bővült változata, 
a képek egy része a Haáz Rezső Múze-
um tulajdonát képezik, gazdag anyag-
gal rendelkezik a jogutód Haáz család 
is, és néhány alkotást gyűjtőktől, ma-
gántulajdonból kölcsönöztek. Festé-
szetét messze nem tudja kimerítően 
bemutatni egy-egy ilyen tárlat. Mivel 
Haáz Rezső a műveit barátainak, is-
merőseinek, a múzeum vendégeinek 
adományozta, minden korábban is-
mert vagy máig ismeretlen mű felbuk-
kanása tovább gazdagítaná ezt a pá-
ratlan életművet. Fontosnak tartom, 
hogy ez az anyag tovább bővülve egy 
monográfiában is megjelenhessen, és 
a képekről készült reprodukciók ál-
tal egy állandó tárlat maradjon be-
mutatásra a székelyudvarhelyi mú-
zeumban.

„Haáz Rezső 1906-ban, amikor Szé-
kelyudvarhelyre érkezett, egy életre el-
kötelezte magát rajztanári hivatásával, 
a székely anyavárossal és Udvarhely-
székkel. Itt alapított családot és élete 
végéig itt kifejtett munkásságával egy 
olyan maradandó, sokágú, értékes szel-
lemi és tárgyi életművet hagyott maga 
után, melyre nemcsak a kollégium, 
a város, de egész Székelyföld is büszkén 
tekinthet és vallhatja magáénak” – írta 
Veres Péter, e kiállítás kurátora a Lust-
ra 2020-as lapszámában, hangsúlyoz-
va Haáz Ferenc Rezső rendkívüli jelen-
tőségét7 

Jegyzetek
1 A szöveg a 2021. április 29-én a csíksze-
redai Megyeháza Galériában elhangzott 
kiállítás megnyitószövegének átdolgozott 
változata 
2 Haáz Ferenc Rezső (Szepesbéla, 1883. au-
gusztus 12. – Székelyudvarhely, 1958. júli-
us 29.) képzőművész, rajztanár, etnográ-
fus, pedagógus. 
3 Ádámosi Székely Bertalan (Kolozsvár, 
1835  május 8  – Cinkota, 1910  augusztus 
21.) magyar festő, a magyar történelmi 
festészet egyik legnagyobb képviselője.
4 Szinyei Merse Pál Kristóf Ágoston Ulrik 
Félix (Szinyeújfalu, 1845. július 4. – Jernye, 
1920. február 2.) magyar festő. 
5 Huszka József (Kiskunfélegyháza, 1854. 
november 20. – Budapest, 1934. március 
31.) tanár, néprajzkutató. Fő művei: Ma-
gyar díszítési motívumok a Székely földön, 
A székely ház, Honfoglaló őseink orna-
mentikája, Magyar ornamentika, Az is-
tenfa, Magyar díszítő styl, Régi magyar 
ornamentika.
6 Vámszer Géza: Néprajzi vonatkozású 
mozgalmak csíkban a két háború közti 
években. Erdélyi Magyar Adatban, 41-46.o. 
In: https://adatbank.transindex.ro/
7 Veres Péter: Haáz Ferenc Rezső képzőmű-
vészeti munkásságáról. Lustra. VII. évfo-
lyam, 1, 2020  24–29  o 

Haáz Rezső: Orbán Balázs, olaj, vászon

Haáz Rezső: Gábor Áron őrnagy, tus, 
papír. Képek: Haáz Rezső Múzeum, 
Székelyudvarhely
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Nagyszebenben főleg a 19. 
század közepétől fejlődött 

a magyar kultúra. Noha 
a magyarok létszáma 

az első világháború után 
apadt, gazdag magyar 
kulturális tevékenység 

bontakozott ki.

N

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

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let, ezen belül a KözépErdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői románi-
ai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában lapunk 
a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó 
dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.

agyszeben (románul Sibiu, németül 
Hermannstadt, latinul Cibinium) tör-
ténelme a 12. században kezdődött. 
II. Géza magyar király alapította 1150 
körül, amikor szászokat telepített le 
Erdélynek ezen a részén. A város első 
írásos említése 1191-ből való. Kiemelt 
figyelmet érdemel a már 1528-tól eu-
rópai hírű nagyszebeni könyvnyomta-
tás. A szebeni nyomdából 43 könyv ke-
rült ki, ezek közül 18 magyar, 24 latin 
és egy német nyelvű. Arra is büszkék 
lehetünk, hogy a nagyszebeni Állami 
Levéltárban őrzik az 1568-as tordai or-
szággyűlés eredeti iratait. Ugyanakkor 
a Brukenthal Múzeumban őrzik az er-
délyi rendi országgyűlés néhány fontos 
dokumentumát.

Városunk egyik, talán legfontosabb 
eseménye az volt, amikor Petőfi Sán-
dor és a legendás hírű Bem tábornok 
a szabadságharc idején itt járt. Petőfi 
1849  április elsején érkezett Nagysze-
benbe, szállása az egykori Wiesengas-
se utca 23. szám alatti házában volt. 
Ezt az utcát az osztrák–magyar kiegye-
zés (1867) után Petőfi utcának nevezték 
el, majd a kommunizmus idején Tipo-
grafilor (Nyomdászok) utca nevet kap-
ta. A Petőfi szebeni jelenlétének em-
lékét megörökítő dombormű az első 
világháború viharában eltűnt, majd 
1948-ban a szebeni városi tanács két 
magyar tanár javaslatára magyar és 
román nyelvű emléktáblát helyezett el 
az épület homlokzatán. 2007-ben a vá-
rosi tanács a Szent Ferenc rendi iskola 

mögötti parkot Petőfiről nevezte el. Eb-
ben a parkban állítottak Petőfi emlék-
művet a szebeni magyarok ugyanab-
ban az évben. A Petőfi parkban szerették 
volna felépíteni a Kós Károly stílusában 
tervezett Magyar Pavilont, de ezt a ter-
vet az akkori polgármester nem hagy-
ta jóvá 

Nagyszebenben főleg a 19. század 
közepétől fejlődött a magyar kultúra. 
Noha a magyarok létszáma az első vi-
lágháború után apadt, gazdag magyar 
kulturális tevékenység bontakozott ki 
napjainkig, s főképp az 1989. decemberi 
rendszerváltás után. Sok jelentős ma-
gyar tudós, író, képzőművész és zene-
művész élete és tevékenysége kapcsoló-
dik Nagyszebenhez. 

A 19. század második felének egyik 
fontos eseménye volt, amikor 1887-
ben Kós Károly édesapját áthelyezték 
Temesvárról Nagyszebenbe főtávír-
dásznak. Ez a város nem volt idegen 
számára, mert néhány évig az itteni 
jogakadémia hallgatója volt. A család 
a felsővárosi Reispargasse (Rizs kása, je-
lenleg Avram Iancu) utca 19  szám alatt 
a régi várfalba épített emeleten lakott 
1893-ig, amikor az édesapát Kolozsvár-
ra helyezték át. Szebeni egyik szobájuk 
hatszögletű toronyszoba volt, öles fa-
lakkal, kis helyiségeknek is beillő ab-
lakmélyedésekkel. Ebből is ihletődött 
Kós Károly, amikor a sztánai Varjúvárat 
megtervezte és felépítette. Valószínű-
leg Kós Károly felnőtt korában többször 
meglátogatta gyermekkorának kedves 

Tettekben a lényeg
Serfőző Levente, a kapitány és csapata

Molnár Brigitta, Serfőző Betti, 
Zárug Hanna
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színhelyét, Nagyszebent és annak kör-
nyékét. Ezt bizonyítja egyik, A Szebeni 
havasok között című útleírása.

Nagyszebenben kezdte meg festésze-
ti tanulmányait Barabás Miklós (Már-
kosfalva, 1810 – Budapest, 1898) festő, 
grafikus, fényképész, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja.

A huszadik századi jelesek közül is 
hadd emeljünk ki néhányat. Nagysze-
benben született Vámszer Géza (1896–
1976) néprajzkutató, művészettörténész, 
Bács Ferenc színművész (1936). Váro-
sunkban született a magyar szobrá-
szat és grafika nemzetközi hírű alakja, 
a gyergyócsomafalvi családból szárma-
zó Borsos Miklós (1906–1990), aki itte-
ni élményeit a Visszanéztem fél utamból 
című önéletrajzi regényében rögzítette. 
Innen ismerhetjük meg egyebek mellett 
a 20. század eleji Nagyszebent, annak né-
met, magyar és román lakosait, a mú-
zeumokat, a színházi előadásokat. 

Szeben zenei életének fontos ese-
ménye volt Liszt Ferenc és Bartók Béla 
vendégszereplése. Borsos Miklós nagy 
lelkesedéssel írta le Bartók Béla sze-
beni koncertjét. „Az 1922-es tél végén 
a  Musikverein Hermani (Zeneművészetű 
Társulat) kirakatában (a mai Filarmoni-
cii utca) megpillantottam egy fényképet: 
Bartók Béla. Álltam, néztem az arcot. 
Ilyen művészfejet még nem láttam, pe-
dig sok világjáró művész járt Nagysze-
benben. (…) Bartóknak akkor fiatalem-
ber arca volt, de erősen őszülő haj, szép, 

fekete csokornyakkendő, a szeme pedig 
olyan volt, hogy nem tudtam betelni 
vele. Csodálattal, tisztelettel néztem… 
Azt éreztem lényéből, hogy a művész, 
a művészet valami rendkívüli és na-
gyon komoly dolog, s kételyek támadtak 
bennem, hogy én ilyen nagy dolgokra 
képes lehetek-e valaha is?” – írja. Meg-
tudta, hogy Pesten Bartókot botrányosan 
fogadták, Szebenben viszont a többnyire 
szász közönség ünnepelte.

Városunkban élt és alkotott Bodor 
Mária Rozália (1933–2004), a nagyszebe-
ni Állami Színház jelmez- és díszletter-
vezője, akinek legértékesebb művészi 
al kotásait a Brukenthal Múzeum őrzi. 
Ugyancsak itt töltötte életének egy sza-
kaszát Incze Ferenc (1910–1988) gyergyó-
szentmiklósi születésű festőművész, 
Orth István (1945, Nagyszékely) grafi-
kus, aki tanulmányai elvégzése után 
a Brukenthal Múzeum főrestaurátora 
volt 1976-tól 2000-ig 

Nagyszeben leghíresebb turisztikai 
látnivalói közé tartoznak a templomok, 
a Brukenthal Múzeum, a város Nagypi-
aca, a Hazugok hídja, amely az ország 
első vasból öntött hídja. 

A helyi Filharmónia 1949-ben ala-
kult, azóta 31 magyar zenész volt a tag-
ja. 1956 óta 14 magyar zenetanár dolgo-
zott Nagyszebenben, ennek ellenére a 
15. számú általános iskolában mégis ro-
mán zenetanárok tanítottak a magyar 
osztályokban. A katolikus és a reformá-
tus egyháznak vegyes kórusa van, kar-
vezetőjük Bajka Ödön kántor és Fekete 
Ibolya tanárnő. A Tháliának kettős sze-
repe van: önvédelmi épületnek épült és 
átalakították kulturális központtá, mi-
vel már nem volt szükség önvédelmi 
bástyára. 

Hétköznapi hőseink: a HÍD

A HÍD csapata már kezdettől fogva iga-
zi család volt. Minden tagja szabad 
idejében segítette és segíti az egyesü-
let működését. A csapaton belül na-
gyon jó a hangulat, sok a szép emlék  
Nagyszeben létezik a Polgári Magyar 
Művelődési Egyesület, a HÍD velük pró-
bált együttműködni, de mivel ez nem 
jött létre, utóbbiak külön szervezetet 
alapítottak, és elkezdtek magyar kon-
certeket és színházi előadásokat hoz-
ni Nagyszebenbe. Az alapítók a követ-
kezők: a Guttmann család, Fám Erika 
(1973–2021), Bándi István, a Márton csa-
lád és a Serfőző család. A csapat 2004-
ben jött létre, és 2005-ben jogilag is be-
jegyeztették a HÍD–Szebeni Magyarok 
Egyesületet. A HÍD-Szebeni Magyarok 
Egyesülete elnökéül Serfőző Leven-
tét választották, tervezni és szervezni 
kezdtek, az első esemény az Ars Hunga-
rica volt 2006-ban, amikor három na-
pon át hat rendezvény zajlott. Első nap 
kiállítás-megnyitó, második nap kon-
cert, harmadik nap konferencia szere-
pelt a műsoron.

Serfőző Levente Szászrégenben szüle-
tett 1971. december 28-án, de nagysze-
beninek tartja magát, hiszen mindösz-
sze párhetes volt, amikor a szülei ide 
költöztek. Gyermekkorában sokat spor-
tolt, úszott, 28 évig focizott. Ifistaként 
tagja volt Románia UEFA-89 és az UEFA-
90 keretének, előbbiben egy, utóbbiban 
három meccsen jutott neki szerep. Eb-
ben az időszakban kereste meg édes-
anyját az egri futballcsapat vezetősége, 
de édesanyja kikötötte: előbb végezze el 
az iskolát. Aztán az 1989-es rendszer-
változás után úgy alakult, hogy még-
is maradt, és a nagyszebeni Interben 
ifjúságiként, a medgyesi Gazmetan 

Szeben zenei életének 
fontos eseménye volt Liszt 

Ferenc és Bartók Béla 
vendégszereplése. 

Borsos Miklós nagy 
lelkesedéssel írta le Bartók 

Béla szebeni koncertjét.

Serfőző Levente
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B osztályos csapatában, a mârșai Car-
pați, valamint a nagyszebeni Șoimii 
IPA C osztályos felnőtt csapataiban ker-
gette a bőrt, csatárként. Felesége fo-
cistaként ismerte meg, boldog családi 
életet élnek, két gyermekük van, Bet-
ti és Tamás. Serfőző Levente az ifjúsá-
gi szervezetben kezdte kultúraszerve-
ző munkáját, de már gyermekkorában 
„szervezett” trükköket, diákcsínyeket, 
rövid bulikat. Ő a HID egyesület elnöke, 
de emellett más munkahelye is van. 
Ezt úgy választotta ki, hogy idejét tud-
ja beosztani. Már volt rá példa, hogy el-
veszített munkahelyeket, amiatt hogy 
többet foglalkozott ezekkel az esemé-
nyekkel 

A közművelődési eseményekhez 
visszatérve, 2007-ben partnereket ke-
restek, így az EMKÉ-hez fordultak se-
gítségért és tanácsokért. Ennek köszön-
hetően fejlődni kezdett az egyesület. 
2008-ban anyagi gondok miatt kérdé-
sessé vált a nagyszebeni magyar feszti-
vál fennmaradása, s rájöttek, hogy két 
külön fesztivált kéne szervezni. Ezért 
kettéválasztották az eseményeket: 
a könnyebb műfajú események sorába 
illesztették a gasztronómiát és a nép-
táncot, a nehezebb műfajú rendezvé-
nyek közé pedig az irodalmat, és általá-
ban a művészeteket. Így született meg 
a nyári fesztivál, a Hungarikum, ahol 
gasztronómiát, néptáncot, népviseletet, 
kézművesség szerepel a kínálatban, il-
letve az Ars Hungarica elnevezésű no-
vemberi rendezvénysorozat, amelyen 
a komolyabb hangvételű rendezvények 
játsszák a főszerepet. 

Nagyszeben magyar társadalma ösz-
szetett, hiszen a más vidékekről érke-
zők hozták a maguk szokásait és íz-
lésvilágukat, amelyeket össze kell 

hangolni a helyi sajátosságokkal. Elő-
fordult, hogy Levente, illetve, ahogy be-
cézik: Sery, olyan tervet vagy műsort 
indított el, ami nem tetszett feltétle-
nül a közönségnek, de ez nem jelen-
tett nagy bajt, mert a hibáiból tanult. 
Szerinte, ami nem megy, azt nem kell 
erőltetni. 

De azért, ami összejött, az összejött. 
A nagyszebeni magyarok például hű-
ségesen ápolják Kós Károly emlékét, 
így 2007-ben a HÍD–Szebeni Magyarok 
Egyesülete és az Erdélyi Országépítő 
Kós Károly Egyesület Serfőző Levente és 
Guttmann Szabolcs közreműködésével 
Kós-emléktáblát helyezett el a Rizská-
sa utcai épület főbejáratánál. Az ün-
nepségen Makovecz Imre is jelen volt  
Ugyanakkor a Híd egyesület nagyon so-
kat tett Borsos Miklós emlékének ápo-
lásáért. 2007-ben a Kutyahát utcai ház 
bejáratánál emléktáblát helyeztek el. 
2006-tól napjainkig több alkalommal 
megemlékeztünk Borsos Miklósról, sok 
művét láthatta kiállítva a szebeni ma-
gyarság. Többször voltunk Gyergyócso-
mafalván is a Borsos Miklós Emlékház 
előadásain és kiállításain. A nagysze-
beni városi köztemető római katolikus 
részében nyugszik a szobrász édesany-
ja és egyik leánytestvére. A sír felújítá-
sát 2012-ben a Híd egyesület közösön 
végezte el a budapesti és a csomafalvi 
egyesületekkel. Ezen a síron ma is lát-
ható az a tölgyfakereszt, amelybe a 14 
éves fiú bevéste az édesanyja és a le-
ánytestvére nevét. A felújított síremlé-
ket Kozma Imre atya, a magyarországi 
Máltai Szeretetszolgálat elnöke szen-
telte fel.

Megtörtént párszor, hogy egy-egy 
rendezvényre, előadásra kevesen jöt-
tek el. Ez sosem keserítette el őt, mert 

olyan események is vannak, amelyek 
nem igényelnek nagy közönséget. Vol-
tak kudarcok is, amikor a kiválasztott 
időpont vagy helyszín, illetve az időjá-
rás nem volt megfelelő. De ezekből is 
tanul, levonja a következtetéseket, és 
nem követi el ugyanazt a hibát még 
egyszer  

A szüreti bálokat régebb az iskolások 
szervezték  Erre az alkalomra megta-
nultak egy táncot is, s kiválasztottak 
egymás közül a csőszkirályt. Napjaink-
ban már hagyományos bálokká változ-
tak a farsangi és a szüreti bálok, ame-
lyeket a fesztivál báljainak nevezünk. 

Serfőző Levente ma már Erdélyben 
és Magyarországon is ismert szakértő-
je a kulturális műsorok szervezésének. 
Erről tanúskodik a 2006 óta megrende-
zett Ars Hungarica, a Hungarikum Na-
pok, a filmfesztiválok.

Tudni kell, hogy Nagyszebenben lé-
teznek „nem hivatalos” csoportok is. 
A multicégek vezetői minden szerdán, 
a magyar férfiak minden csütörtö-
kön összegyűlnek, ennek a csoportnak 
a neve: Gyere sörözni. Emellett a fia-
talok is gyakran találkoznak  A HÍD 
egyesület kezdeményezésére és a Petőfi 
program nagyszebeni ösztöndíjasainak 
irányítása alatt ugyanis megalakult 
a Folk csapat, két éve pedig létrejött egy 
másik projekt, a Csodavár, ami sikere-
sen működik.

Sery mai csapata

Takács Gyöngyi a szakmáját tulajdon-
képpen ebben az egyesületben kezdte. 
Számára ez egy időben munkahely is, 
szórakozóhely is, baráti kör is, egy kis 
család is. Rengeteget tanult a pályázat-
írás, a szervezés, a források elszámolá-
sa, az események népszerűsítése során. 
Itt szerette meg a város magyarságát  
Rájött, hogy mi, nagyszebeniek az át-
lagosnál gazdagabbak vagyunk, mert 
három kultúrában részesülünk: a ma-
gyarban, a románban és a szászban. 

A legnagyobb vitája Seryvel 2007-
ben volt, az akkori Ars Hungarica ide-
jén  Már nem emlékszik pontosan, 
hogy mi volt a vita tárgya, de tény, hogy 
Nagyszeben és Vízakna között, a mező 

A szebeni Nagypiac régi képeslapon

A magyar férfiak 
minden csütörtökön 
összegyűlnek, ennek 
a csoportnak a neve: 

Gyere sörözni.
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közepén Gyöngyi kiszállt a kocsiból. Ké-
sőbb a rendezvényen találkoztak, s na-
gyon könnyen kibékültek, mert Seryvel 
nemcsak összeveszni lehet könnyen, 
hanem kibékülni is. Gyöngyi szerint 
Sery egy bipoláris személy, de ugyan-
akkor kitartó, és nagylelkű ember, aki 
rengeteget tud dolgozni, és a többieket 
pozitívan befolyásolja; rá tudja venni 
a szebeni magyar társaságot hogy te-
gyenek valamit a magyarság fennma-
radásáért. Gyöngyi véleménye szerint 
Serynek egyik fő jelszava a „Tettekben 
a lényeg”.

Páll Ákos az egyik legrégebbi ön-
kéntes a csapatból. Ő 11 évvel ezelőtt 

ismerte meg hősünket, amikor Nagy-
szebenbe került. Ákos el volt keseredve, 
hiszen nem találkozott még magya-
rokkal, s úgy döntött, hogy a Szeben.ro 
honlapon küld egy e-mailt, hogy sze-
retne kapcsolatba kerülni a magya-
rokkal  Pár nap múlva választ kapott, 
és találkozott Serfőző Leventével, s mi-
vel ez pont az Ars Hungarica fesztivál 
idején volt, csatlakozott az önkéntes 
csapathoz. A beilleszkedéssel nem volt 
gondja, csapattársai hamar befogad-
ták  Leventét vicces személynek tartja, 
de ugyanakkor nagyon komolynak is, 
szerinte egy ilyen összetett személyi-
séget, mint Levente csak személyesen 

lehet igazán megismerni. Főnőkként 
nagy nyomás alatt nagyon szigorú 
tud lenni, de csak azért, hogy minden 
rendjén legyen, s hogy a fesztiválból 
a legjobbat tudja kihozni. Habár sok-
szor összeveszett Leventével rengeteget 
tanult tőle a szervezésről. Ákos három 
szóban jellemzi hősünket: pontosság, 
gyorsasság, humorérzék, szerinte Le-
vente tele van energiával, és minden-
áron tenni akar valamit a magyar-
ság megmaradásáért. A fesztiválok 
alatt sokszor elfáradt, és arra gondolt, 
hogy abba kéne hagyni, de pár nap 
után már várta a következő eseményt. 
A tenni akarás a magyarság fennma-
radása érdekében tartotta – ez tartja 
vissza, hogy ne hagyja abba az önkén-
tességet, hiszen ez a csapat neki is egy 
második család. 

Simon Andrea Petőfi-ösztöndí-
jasként került Nagyszebenbe. A Pe-
tőfi-program lényege, hogy a fiatalok 
a szórványban élő magyarok körében 
segítsék az identitástudatot erősítő 
kezdeményezések létrejöttét, szerve-
zését, lebonyolítását. Andrea annyi-
ra örült a nagyszebeni kinevezésnek, 
hogy amikor új ösztöndíjas érkezett, ő 
nem ment haza Magyarországra, ha-
nem tovább maradt. Számára az elején 
nehéz volt az új környezethez alkal-
mazkodás, de rövid időn belül meg-
szokta. Andrea tapasztalt a szervezés 
terén, de a helyi sajátosságokat nem 
ismerte annyira, mint Levente  Leven-
tével dolgozni kihívás volt számára, 
de sikeresen együttműködtek. Andrea 
szerint Levente így jellemezhető: okos, 
jó kapcsolatteremtő és kitartó.Serfőző Levente az Ars Hungarica egyik rendezvényén

Takács Gyöngyi Simon AndreaPáll Ákos
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hétköznapi hőseink

Lózer László Csaba már négy éve tag-
ja az önkéntes csoportnak. Serfőző Le-
ventét egy szerda este ismerte meg egy 
közös találkozás által. Nagyon kommu-
nikatívnak és jókedvűnek látta, ezért 
hamar összebarátkoztak. Csaba szorgo-
san segít az események szervezésében. 
Volt olyan pillanat, hogy abba akar-
ta hagyni, de visszatartotta az a tény, 
hogy sosem hagy semmit befejezetle-
nül. Serfőző Leventét sok mindenben 
segíti, főleg az események világhálós 
népszerűsítését, leírását. Az önkén-
tes csapatot ő is egy második család-
nak tekinti, szerinte a csapatban meg-
van az összhang, mindenki számíthat 

a másikra. A korkülönbség ellenére is 
nagyon jól egyezik Leventével mind 
szakmai, mind baráti téren. Számára 
Serfőző Levente példakép.

Kovács Géza (2021 márciusában el-
hunyt – szerk. megj.) 1964-ben szüle-
tett. Gyermekkora óta szebeni, hiszen 
már negyedik osztályt Nagyszebenben 
végezte, miután édesapját a medgye-
si törvényszékről a Szeben megyei tör-
vényszékhez helyezték át. A középisko-
lát az Octavian Goga-líceumban, a jogi 
egyetemet Budapesten végezte. Buda-
pestről hazaköltözött Nagyszebenbe. 
Egy igen érdekes útikalauzt szerkesz-
tett Nagyszebenről, a város érdekessé-
geiről, de a kötetben mélyebben merít 
a történelemből, és a szebeni turista-
csalogató fesztiválokat is bemutatja. 
Kovács Géza szerint Nagyszebenben kö-
zel 3000 magyar él, folyamatos a be-
vándorlás Medgyesről, Székelyföldről, 
de egyre több a vegyes házasság. 

Géza sok mindenben segített a sze-
beni magyarság megmaradása szem-
pontjából. Kedvenc fesztiváleseménye 
az István, a király rockopera itteni be-
mutatója (2007), valamint Tamás Gábor 
koncertje volt. Szerinte Serfőző Levente 
nagyon jó szervező, gondolkodásmód-
juk abban is hasonlít, hogy fiatal éve-
ikben mindketten fociztak, és csatárok 
voltak. Leventét így jellemezte: jó hu-
morú, jó focizó, ügyes.

Serfőző Leventének nagyon sokat 
segítenek az egyesület tagjai, akik-
nek mottója: „Tettekben a lényeg”. 
Sery szerint 20–30 önkéntessel simán 
le lehet bonyolítani egy fesztivált. Sok 
önkéntes diák és egyetemista száll 
be, de vannak idősebbek is, akik már 

évek óta Sery mellett állnak  Emellett 
családja is nagyon sokat segít, édes-
anyja, félesége és gyermekei is. Az ő 
életében is előfordult, hogy el akart 
költözni a városból, amikor még nem 
voltak gyermekei. Minden kész volt 
ahhoz, hogy kiköltözzenek Magyaror-
szágra, de feltette magának a kérdést, 
hogy tényleg külföldön akar-e élni, és 
rájött, hogy nem lenne a legjobb dön-
tés  Hiszen Sery annyira szerelmese 
Nagyszebennek, hogy amikor félesége 
megkérdezte tőle: őt vagy Nagyszebent 
szereti-e jobban, azt válaszolta: a fele-
ségét Nagyszebenben. 

Sery szerint nincs rossz vagy jó ön-
kéntes, mert azzal, hogy valaki be-
áll önkéntesnek, már segít neki. Sery 
olyankor szokott felmérgelődni, amikor 
az önkéntesek nem szólnak neki, ha 
késnek, vagy ha nem tudják elvégezni 
a kiosztott munkát. Azt mondja: „Szép 
dinamikus életet élek”. A fesztiválok 
után nem kap fizetést, sőt néha a csa-
lád pénzéből is elvesz, hogy meg tudja 
szervezni az eseményt. Mindezt azért 
csinálja, mert számára ez hobby. 

Serfőző Levente számunkra példa-
kép, mert kitartó, s mert neki semmi 
sem túl nehéz  Hálásak vagyunk a sok 
tanácsért és tapasztalatért, amit áta-
dott, mert mindezek hasznunkra vál-
nak nemcsak most, hanem a jövőben 
is. Ő nem lenne önmaga, ha nem szer-
vezne valamit. Reméljük, hogy soha 
nem fogja abbahagyni. Amit mi meg 
tudunk ígérni az, hogy teljes szívünk-
ből segítünk neki.

(Az írás készültekor, 2019-ben, a 
szer zők a nagyszebeni Octavian Go-
ga-líceum diákjai voltak. Ma Mol nár 
Brigitta a nagyszebeni Lucian Bla-
ga Egyetem menedzsment sza kos, 
Serfőző Betti a Babeș–Bolyai Tu do-
mányegyetem földrajz, Zárug Hanna 
pedig szintén a BBTE pszichológia sza-
kos hallgatója. Csoportvezető: Serfőző 
Betti.)

Ákos el volt keseredve, 
hiszen nem találkozott 

még magyarokkal. 
A Szeben.ro honlapra írt 

üzenetet. Pár nap
 múlva találkozott 

Serfőző Leventével,  
így csatlakozott 

az önkéntes csapathoz. 

Könyvbemutató az Ars Hungaricán

Lózer László Csaba




