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Arányosan oszlik-e el a ha-

táron túli műemlékvéde-

lemre szánt magyar kor-

mánytámogatás? Sür-

gősségi szempontok sze-

rint megfelelő helyre kerül-

nek-e a leosztott pénzek? 

Ezekre a kérdésekre ke-

restük a választ az Ér sem-

jénben zajlott műemlékvé-

delmi konferencián.

Magyarország több csatornán 
keresztül juttat állami támo-
gatást határon túli műemlé-

kek helyreállítására. Jelentős forrás-
nak számít az Emberi Erőforrá sok 
minisztériuma (EMMI) Egyházi Kap-
csolatokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkársága által minden évben 
meghirdetett pályázaton elnyerhe-
tő pénz, amelynek összege 2015-ben 
14,8 milliárd forint volt. Itt a hatá-
ron túli egyházi műemlékek restau-
rálására is lehet támogatást igényel-
ni. A 2015-ben Nagyváradon bemuta-
tott Rómer Flóris Terv a Teleki Lász-
ló Alapítványon keresztül 2016-ban 
mintegy 150 millió, 2017-ben 45 mil-
lió forintból gazdálkodott, emellett 
9 millió forintot fordítottak a vihar-
károkat szenvedett erdélyi műemlé-
kek helyreállítására. 2018-ban eddig 
negyven műemléképület állagmegőr-
zésére és restaurálására fizetett ki 
az alapítvány 160 millió forintot.

Bukaresti kulturális diszkrimináció

Szakemberek szerint az erdélyi mű-
emlékeket csak úgy lehet megmen-
teni és megóvni az enyészettől, a fo-
gyasztói társadalom és a tömegturiz-
mus veszélyeitől, ha a műemlékvéde-
lem felkészült szakemberek kezébe 
kerül. A konferencián elhangzott: Er-
délyben kevés a magyar műemlékvé-
dő, Bukarest pedig nem érdekelt ab-
ban, hogy a magyar kulturális örök-
séget mentse, sőt diszkriminálják és 
pusztulni hagyják. Példa erre a dévai 
vár átalakítása betonrengeteggé, az 
ebek harmincadjára hagyott Herku-
les-fürdő, vagy éppenséggel más er-
délyi, bánsági vagy partiumi műem-
léképületek „restaurálásának” a csú-
fos kudarca. Évezredes erdélyi múlt-
ja okán a magyarság gazdag szellemi 
és épített kulturális örökséggel ren-

delkezik. Értékeink közül több mél-
tán érdemelné meg, hogy felkerüljön 
az UNESCO örökségi listájára. Az el-
múlt időszakban mégis azt tapasztal-
tuk, hogy Románia nem ismeri el kel-
lőképpen az erdélyi magyar kulturá-
lis örökséget: tavaly a román kultu-

rális minisztérium államtitkára aka-
dályozta meg, hogy a csíksomlyói bú-
csút felvegyék az UNESCO szelle-
mi kulturális örökségi listájára. A ro-
mán kormány nemhogy az erdélyi 
épített örökséget mentené, de saját 
kulturális és épített értékeit is vesz-
ni hagyja. Műemléképületet Erdély-
ben és a Partiumban zömében csak 
a magyar kormány támogatásából 
vagy közös uniós forrásokból mente-
nek meg vagy hoznak vissza a pusz-
tulás széléről. Ilyen volt például a Bi-
har megyei Ottományban a 17. száza-
di Komáromi-kastély, amelyet a köz-
elmúltban közös magyar–román ha-
táron átívelő uniós projektből mentet-
tek meg az enyészettől.

Megújuló nagyváradi püspöki palota

Három év alatt a magyar kormány 
mintegy 2 milliárd forinttal támogat-
ja a nagyváradi római katolikus püs-
pöki palota felújítását. Bár a Partium 
mindig úgy érezte, hogy Közép- és 
Belső-Erdélyhez képest méltatlanul 
bánnak épített örökségével, a nagy-
váradi püspöki palota felújítására 
nyújtott támogatás kicsit enyhített e 
nézeten. Bár az Erdélyi Református 
Egyházkerületnek az utóbbi évek-
ben magyar állami forrásból kapott 
mintegy 43,5 milliárd forintjához ké-
pest a nagyváradi támogatás elenyé-
sző – még akkor is, ha hozzáadjuk a 
Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület által kapott támogatá-
sokat –, fontos szempont, hogy vég-
re egész Erdélybe nagy összegek ér-
keznek műemlékvédelemre. Amint 
azt az isaszegi Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány kuratóri-
umi elnöke, Révász Gizella a konfe-
rencián hangoztatta, a műemlékvé-
delem, az állagmegóvás vagy restau-
ráció a kis és nagylépések sorozata. 
Mindegy, hogy hol és melyik műem-
léképület van soron. Legyen az temp-
lom vagy bármilyen más épített örök-
ség, a lényeg az, hogy felújítsák.

A civilszervezetek hatékonysága

Révász Gizellát arról faggattam, hogy 
az általa képviselt alapítvány hol tart 
az emlékművédelem és emlékhe-
lyek állítása terén. A kuratóriumi el-
nök szerint pénz hiányában a hozzá-
juk hasonló helytörténeti társaságok 
tevékenysége eddig kimerült az em-
lékhelyek, emlékművek, az épített 
és néprajzi örökség nyilvántartásá-
ban, megemlékezések és konferenci-
ák szervezésében.

A Partiumi és Bánsági Műemlék-
védő és Emlékhely Társaság elnö-
ke, Dukrét Géza így foglalta ösz-
sze 25 éves tevékenységük lényegét: 
„ebben az időszakban a Partiumi Fü-
zetek sorozatban megjelent 18 falu-
monográfia, 23 műemlékkel és em-
lékművekkel foglalkozó kötet, 24 
történelmi, helytörténeti és népraj-
zi, 12 nagy személyiségeinkről szó-
ló könyv, 5 iskolatörténet és 5 teme-
tők leírásával foglalkozó kötet. A so-
rozaton kívül kiadott 23 kötetből hat 
album. Egyesületünk 26 emléktáblát 
és emlékművet állított és avatott fel. 
Ezek mellett minden évben számos 
rendezvényt, emlékülést, koszorú-
zási ünnepséget és könyvbemutatót 
szerveztünk.”

Épített örökségmentés önerőből

Lapunk hasábjain nemrégiben mu-
tattuk be a székelyhídi (Bihar me-
gyei) Kéri Gáspár fogorvost, aki csa-
ládjával egész vagyont költött az ér-
melléki tájházak, szőlőspajták és 
pincék restaurálására. Biharban így 
menekült meg az enyészettől Böjte 
Csaba ferences szerzetes jóvoltá-
ból két kastély: az egyik a gálospetri 
Fráter-kúria, a másik a székelyhí-
di Stubenberg József grófi kastélya. 
Mindkettőben gyermekotthon mű-
ködik. Restaurálásukat kisebb-na-
gyobb támogatásokból, adományok-
ból, jótékonysági gyűjtésekből hoz-
ta tető alá. A polgármesteri hivatalok 
szerint ezekért az épületekért nem 
jelentkeztek visszaigénylők, így ke-
rülhettek 50–50 évre a dévai alapít-
vány használatába.

SÜTŐ ÉVA

Érsemjéni konferencián ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját a partiumi és bánsági műemlékvédő társaság

Műemlékvédelem lelkes civilekkel
Népes érsemjéni 
részvétel
A műemlékvédelem nemcsak gya-
korlati, de olyan szellemi feladat is, 
amely a kulturális értéktudat tár-
sadalmi beágyazottságától függ, 
ennek kialakításában a civilszer-
vezeteknek jut a főszerep – hang-
zott el Kazinczy Ferenc szülőfalujá-
ban, Érsemjénben a hétvégén zaj-
lott PBMET szakmai konferenciá-
ján. Az 1993-ban alakult civilszer-
vezet 25 éves jubileumát ünne-
pelte egyben, amelynek kereté-
ben helytörténeti kutatómunkák, 
könyvbemutató, helytörténeti ex-
pozék, néprajzi gyűjtőmunkák be-
mutatása, építészeti örökségvé-
delem is terítékre került. Ezen kí-
vül Érsemjén szülöttjeinek – Kazin-
czy Ferenc író és nyelvújító, Fráter 
Loránd nótáskapitány, Csiha Kál-
mán református püspök büsztje-
inek, valamint az 1848-as Kazin-
czy Lajos (tizennegyedik vértanú) 
kopjafájának megkoszorúzására is 
sor került. A jubileumi eseményen 
részt vett a sátoraljaújhelyi Kazin-
czy Ferenc Társaság, a kolozsvári 
Kriza János Néprajzi Társaság kép-
viselete, az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület delegációja és 
még sokan mások Szatmár me-
gyétől Bánságig.

Kazinczy Ferenc szobránál a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság koszorúz (balról Dukrét Géza elnök)

A barokk építésű gálospetri Fráter-kúria Böjte Csaba ferences szerzetesnek 
köszönhetően kelt életre eredeti pompájában

Mindegy, hogy hol és 
melyik műemléképület 
van soron. Legyen az 
templom vagy bármilyen 
más épített örökség, a 
lényeg az, hogy felújítsák.
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A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Tár-
saság (PBMET) tíz évvel ezelőtt is Érsemjénben tartot-
ta helytörténeti konferenciáját. A háromnapos találko-
zó záróakkordjaként Érmihályfalván, az író szülőváro-
sában születésének 195. évfordulója alkalmából Kuthy 
Lajos-emléktáblát avattak. Kuthy Lajos (1813–1864) 
regény- és drámaíró, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, a Kisfaludy Társaság tagja volt. Papi csa-
ládban született, édesapja a helyi református gyüleke-
zetet szolgálta. Az irodalom grófjának nevezett íróról 
Nemeskürthy István A magyar irodalom története cí-
mű művében így ír: „Kuthy Lajos a később fellépő Jó-
kai előfutára (…) Jókai, Kemény nem támadt a sem-
miből, olyan előkészítői voltak, mint Kuthy, akinek pró-
zájától lehetetlen megtagadni az elismerést. Jókai fe-
lé mutat nem csak stílusa, hanem alkotói módszere is.” 
Érmihályfalvi szülőháza a Bernáth József Iskola telkén 
volt, amely az 1800-as évek elején lelkészlakként szol-
gált. A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, 
valamint a PBMET az iskola falára helyezte el a Kárpát-
medence egyetlen olyan emléktábláját, amely Kuthy 
Lajos nevét örökíti meg.  Annak a Kuthy Lajosnak, aki-
nek olyan „bűnei” voltak, mint a Hazai rejtelmek című 
regénye vagy a kiegyezés előtt vállalt tisztsége.

Kuthy Lajos-emléktábla

A Kuthy Lajos-emléktáblánál Révász Gizella




