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zést a XI–XIV. század során keletről 
behozott díszes szőtt kelmék után (6. 
sz. kép) kapta, azok hasonló minta-
kincse alapján, melyet utánozni pró-
bált. Ezt a barokk, a rokokó és a ma-
nierizmus tobzódóvá tette, néha fríz-
szerűen, hétköznapi élet-, szüreti, sze-
relmi meg vadászjelenetekkel (7., 8. 
sz. képek) stb. De ismertek brokátpa-
pírok, melyek a Bibliából ihletődtek, 
szenteket jelenítettek meg. Döntő 
többségükben viszont a buja, rendkí-
vül finom vonalrajzú gyümölcs- és 
virágmotívumok uralkodnak (9. sz. 
kép). Ezeket színezték, gyakran sab-
lonokat is használva (10. sz. kép). A 
brokátpapírok esetében előszeretettel 
alkalmazták az aranyfüstöt, majd ké-
sőbb az ón- és rézfóliákat. Mindkét tí-
pusú papír esetében, a nyomómintás 
papírokhoz hasonlóan, hol a minta 
(11. sz. kép) jelentkezett aranyosan, 
hol a háttér (12. sz. kép). Mivel előál-
lításukhoz bonyolult és nagy aprólé-
kossággal kimunkált, egyedi, met-
szett nyomódúcokra (általában 36x40 
cm) volt szükség, a metszőművészek 
általában feltüntették a beazonosítá-
sukhoz és hírnevük terjesztéséhez 
szükséges adatokat (helység, mester 
neve, esetleg a dúc sorszáma) (7., 12., 
13. sz. kép). A legismertebbek közül 
említhetők: Johann Wilhelm Meyer, 
Joseph Christoph Stoy, Georg és 
Johann Reimund, Johann Carl Munck 
(mindannyian Augsburgból), Johann 
Kochel (Fürth), Isaac van Doorn (Ut-
recht). A brokátpapírok legszebb pél-
dányai nagyobb gyűjteményekben 
előforduló mintalapokon, illetve 
könyvtárainkban az értékesebb 
könyvkötéseken maradtak fenn. De az 
írtakkal ellentétben a szamizdat, 
pamflet (gúnyirat) kiadványokon 
terjedt inkább saját korában. Jelen 
ismertető illusztrációi a Csíki Székely 
Múzeum, a Székely Nemzeti Mú-
zeum és a Haáz Rezső Múzeum 
könyvtáraiból származnak. E helyen 
köszönöm Muckenhaupt Erzsébet és 
dr. Boér Hunor kollegiális segítségét 
állományaik tanulmányozásának le-
hetővé tételében.

Róth András Lajos
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Tárgyi örökségünk

„Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén 
tárják ki kapuikat az érdeklődők előtt azok a máskor is 
nyitva tartó, vagy kevésbé, esetleg ritkán, korlátozottan, 
netán egyáltalán nem látogatható középületek, magán-
házak, amelyek fontosnak tartják, hogy megmutassák 
magukat s felhívják a figyelmet az épített örökség értékeire, 
megőrzésére” – olvashatjuk a Kulturális Örökség Napjait 
évek óta szervező Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) honlapján. 

Az ötlet még 1984-ben született meg Franciaországban 
és Történelmi Műemlékek Nyílt Napja – Historic Monu-
ments Open Day – néven vált népszerűvé. Célja az volt, 
hogy a nagyközönség előtt ingyen kitáruljanak a híres mű-
emlék épületek kapui és ezeket az emberek szakszerű veze-
téssel bejárhassák.

„1991-ben az Európa Tanács fölhívta az európai orszá-
gok figyelmét, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, 
szenteljenek egy hétvégét az örökségvédelemnek. 1999 óta 
az Európai Unió is saját programjának tekinti, ajánlásokkal 
és koordinációs találkozókkal segíti az ingyenes épület-
látogatás programját Európa-szerte” – olvasható ugyan-
csak a KÖH honlapján. Az Európa Tanács és az Európai 
Unió ajánlásai nyomán néhány alapelvet sikerült rögzíteni 
a nyitott műemlékek napjával kapcsolatosan. Eszerint a 
Kulturális Örökség Napjait lehetőleg szeptember hónapban 
ajánlott megrendezni, általában a hónap 3. hétvégéjén, fon-
tos, hogy a helyszínekre ingyenesen lehessen bejutni, le-
gyen szakavatott épületbemutató és minden országban, 
minden évben legyen kiemelt, központi témája a rendez-
vénynek.

Magyarországon 1999 óta szervezik meg az örökség-
védelemnek szentelt hétvégét és az ipari emlékektől kezd-
ve, az Árpád-kori templomokon, iskolaépületeken át, a 
várak, kastélyok világáig számos tematika került már napi-
rendre. Sőt, az utóbbi években egy adott kor vagy stílus 
szerinti csoportosítás is divatos volt (pl. a reformkor és a 
klasszicizmus építészete stb.).

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
2010-ben csatlakozott első ízben a programhoz, amikor egy 
szakmai tanácskozás keretében adtuk elő, vitattuk meg 
Székelyudvarhely fontosabb műemlékeinek helyzetét, sa-
játosságait. Tavaly két városi sétát szerveztünk Udvar-
helyen, délelőtt a gyerekeknek, fiataloknak, délután pedig a 
felnőtteknek. Főként a főtéri épületeket látogattuk meg (fe-
rences templom, belvárosi református templom, Szent 
Miklós-hegyi templom, Polgármesteri Hivatal, Benedek 

Kulturális Örökség Napjai 
2012

1. Felsőboldogfalva. P. Buzogány Árpád felvétele
2. A bögözi református templomban a kirándulás 

részvevői hallgatják Biró Endre lelkész 
ismertetőjét a templomról. Kovács Árpád felvétele

3. A nagygalambfalvi templom előtt vár minket 
Kányádi György lelkész. Kovács Árpád felvétele

4. Népes hallgatóság kiváncsi a nagygalambfalvi 
lelkész előadására. Kovács Árpád felvétele
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porttal meglátogattuk a felsőboldogfalvi, a bögözi, a nagy-
galambfalvi és a rugonfalvi református, illetve a székely-
keresztúri katolikus templomot. Az említett templomokban 
gyönyörű falképek vannak, emellett a jelenleg zajló felú-
jítási munkálatok fázisaival is megismertettük a látoga-
tókat.

Felsőboldogfalván a közelmúltban végeztek alapos fal-
képkutatást, itt megnéztük a tízezer vértanú mártírom-
ságának jeleneteit, Veronika kendőjének legendáját, illetve 
a Királyok imádását. Bögözben Biró Endre lelkész mesélt a 
templom történetéről, illetve Nyárádi Zsolt régész számolt 
be a jelenleg folyó régészeti ásatás eredményeiről. A temp-
lomban idén nyártól az Imago Picta Kft.-nek köszönhetően 
falképrestaurálási munkálatok is folynak. Nagygalambfal-
ván a templom hajójának északi falán látható gyönyörű 
falképeket tekintettük meg, az Árpád-házi Szent Erzsébetet 
betegek között ábrázoló négyalakos kompozíciót, Mária 
megkoronázását, valamint Szent Dorottya legendáját. A 
templomlátogatás hangulatát jól tükrözi egy lelkes rész-
vevő – Bálint Kinga Katalin – beszámolója: „Nagygalamb-
falván a kirándulók részletes és pontos képet kaphattak a 
falu múltbéli és jelenkori életkörülményeiről, a most is élő 
hagyományokról, őseik csavaros észjárásáról, ám a refor-
mátus lelkész néhány réges-régi, a faluban szájhagyomány 
útján fennmaradt humoros történetet is megosztott a cso-
porttal, amelyeket – tősgyökeres galambfalviként – hiteles 
gesztusokkal, szófordulatokkal tett még emlékezeteseb-
bé.” Utunkat a székelykeresztúri római katolikus templom 
meglátogatásával folytattuk, ahol Fülöp Lajos gondnok 
ismertette röviden a templomról fontos tudnivalókat (pl. a 
babiloni paráznát ábrázoló falképet), majd utolsó állomás-
ként Rugonfalvára érkeztünk, ahol Barabás Csaba lelkész 
avatott be a templom hajójának északi falán 1971-ben fel-
tárt Királyok imádása témájú falkép „rejtelmeibe”.

Kovács Árpád

http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20120911091315 (2012. 
szept. 18.)

Bálint Kinga Katalin: Barangolás térségünk műemlékei közt. In: Ud-
varhelyi Híradó, XXIII. évf. (2012. szept. 21–23.) 182. sz. 11.

Elek Pedagógiai Líceum, Tamási Áron Gimnázium stb.). 
Ezen a sétán bebizonyosodott, hogy az átlagemberek szá-
mára sokkal kézzelfoghatóbb, vagyis nagyobb élmény a 
helyszínen megtekinteni az adott műemléket – leülni egy 
székre és megpihenni, elhúzni a függönyt, kinyitni az abla-
kot –, mint egy vetítettképes előadáson bóbiskolni. Ugyan-
akkor kiváló lehetőség volt arra nézve is, hogy a városlakók 
további információkat szerezzenek azokról az épületekről, 
amelyeket naponta látnak, amelyek előtt naponta elsé-
tálnak. A gond az, hogy ezekről sok esetben még annyit sem 
tudnak a városban élők, mint az ide látogató turisták. Tehát 
azon túl, hogy kétségtelenül ismeretterjesztő jellege van az 
ilyesfajta sétáknak, arra is hangsúlyt fektettünk, hogy egy 
adott kor (pl. a dualizmus) építészetét is megismertessük. 
Más városokkal ellentétben Udvarhelyen nem a középkori, 
a történelmi városközpont maradt fenn, hanem a barokkos 
szellemben épült templomok és a dualizmus korában épült 
iskolák, vagy éppen a mai polgármesteri hivatalnak helyet 
adó egykori vármegyeháza épülete, melyek a mai napig 
meghatározzák a városképet. 

Idén, Székelyudvarhelyről kilépve, a Nagy-Küküllő és a 
Nyikó menti falvak műemlék templomait vettük célba. In-
gyenes autóbuszos kirándulás keretében, egy 50 fős cso-

A székelykeresztúri római katolikus templomban.
P. Buzogány Árpád felvétele

A rugonfalvi református templomban 
Barabás Csaba lelkészt hallgatjuk. 

P. Buzogány Árpád felvétele

A babiloni paráznát ábrázoló falkép részlete 
a keresztúri római katolikus templom hajójának 
északi falán. Geréb Ibolya felvétele
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Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai hivatalának kezelésében 15.

A Székelykeresztúri Múzeum iratgyűjteménye (I.)

Az Örökségünk előző két számában a Székelyudvarhelyi 
Múzeumnak a csíkszeredai Levéltárban őrzött iratgyűjtemé-
nyét mutattam be, soron következő, kétrészesre tervezett írá-
somban pedig a Székelykeresztúri Múzeum iratgyűjteményét 
ismertetem. A két iratképző intézmény létrejöttében és mű-
ködésében megfigyelhető párhuzamok, a keletkezett irata-
nyagok „műfaji” hasonlósága, illetve a két gyűjtemény átvé-
teli körülményeinek azonossága mind-mind amellett szóltak, 
hogy a két múzeum iratgyűjteményét egymás után érdemes 
ismertetni.

A Székelykeresztúri Múzeum kezdetei, alapításának kö-
rülményei sok hasonló vonást mutatnak a székelyudvarhelyi 
testvérintézmény születésével. Itt is adott egy nagy múltú fe-
lekezeti iskola, a város unitárius főgimnáziuma, amely másfél 
évszázados működése folyamán a 20. század derekára, lelkes 
tanárok és diákjaik sok-sok generációja által gazdag iskola-
múzeumot alakított ki, színvonalas néprajzi, természetrajzi, 
régészeti, művészettörténeti gyűjteményekkel, illetve adott 
egy energikus, szervezőkészséggel megáldott ifjú pedagógus, 
Molnár István (1910–1997), aki udvarhelyi kollégájához, 
Haáz Rezsőhöz hasonlóan az iskolai kereteken túlnőtt gyűj-
teményt 1946-tól kezdődően önálló intézménnyé szervezte. 

„Jóllehet nem szünetelt egy pillanatra sem a pártoló közönség 
támogatása, a múzeumalapítás tulajdonképpeni terhe mégis 
az ügy leglelkesebb támogatójára és vezetőjére, Molnár Ist-
vánra nehezedett, aki 1956-tól egész tevékenységét a mú-
zeum szolgálatába állította. A több évtizedes irányító-szer-
vező, tudományos, oktató-nevelő munka meg is hozta a maga 
eredményét: a környék egyik legkisebb városkájának mú-
zeuma nemcsak a vidéken, hanem a határon túl is ismertté 
vált.” – írja múzeumismertetőjében Sándor-Zsigmond Ibolya 

1könyvtáros-muzeológus.  Gazdag néprajzi gyűjteményének 
és különösen értékes népi építészeti emlékeinek köszönhe-
tően a Székelykeresztúri Múzeum megbecsült helyet vívott ki 
magának az erdélyi művelődési intézmények sorában. A táj-
múzeum 1997 óta az alapító Molnár István nevét viseli.

Miután az Államtanács 1971/472., illetve 1974/206. szá-
mú rendeletei értelmében az iratbegyűjtés az Állami Levéltár 
hatáskörébe került, a Székelykeresztúri Múzeum iratgyűj-
teménye – akárcsak a Székelyudvarhelyi Múzeumé – két 
részletben került Csíkszeredába. Az 1978. május 30-i kel-
tezésű, Fülöp Lajos múzeumigazgató és Király István levél-

I. Rákóczi György Székelykeresztúr városának adott 
kiváltságlevele 1632-ből (1627. sz. irat)
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