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A tizennyolcadik század végi 
csíki népi építészetről „tanús-
kodik” egyedülálló módon a 
csíkmenasági Adorján-kúria, 
amelyet a Csíki Műemlékvédő 
Egyesület évekkel ezelőtt azért 
vásárolt meg, hogy megment-
hesse a teljes enyészettől. 
A székely kulturális örökség ré-
szét képező házat most pályá-
zatok révén teljesen helyreál-
lítanák, a későbbiekben pedig 
tájházként működtetnék.

 » BARABÁS HAJNAL

H eteken belül hozzáfognak a 
csíkmenasági Adorján-kúria 
restaurálásához, a tulajdo-

nosnak, a Csíki Műemlékvédő Egye-
sületnek ugyanis sikerült támoga-
tásért pályázni a magyarországi 
Teleki László Alapítványhoz, vala-
mint a Hargita Megyei Tanács mű-
emlékvédelmi programjához. A tel-
jes felújítás és helyreállítás becsült 
értéke 210 ezer lej, amely összeg 
egyelőre még nem áll teljes egészé-
ben rendelkezésükre, azonban kap-
tak ígéretet az anyaországi alapít-
ványtól további támogatásra, illetve 
élni fognak más pályázási lehetősé-
gekkel is a hiányzó összeg beszerzé-
sére. Albert Homonnai Márton mű-
építész, a műemlékvédő egyesület 
elnöke érdeklődésünkre elmondta, 
a tervezést követően első körben 
a sürgősebb szerkezeti beavatko-
zásokat végeznék el, és ha sikerül 
további pénzforrásokhoz jutni, ak-
kor a házat teljesen helyreállítják 

A HARGITA MEGYEI, TIZENNYOLCADIK SZÁZAD VÉGI MŰEMLÉK ÉPÜLETET A TELJES FELÚJÍTÁST KÖVETŐEN KORHŰEN RENDEZNÉK BE

Tájházként működne a csíkmenasági Adorján-kúria

Népművészeti bejárat. A kúria székelykapuja is említésre méltó, hiszen egyike a Hargita megyében található legrégebbi kapuknak, 1828-ban készült

 » Az Adorján 
Imre és felesége, 
Miklós Anna épít-
tette ház Csíkvi-
dék egyik leg-
reprezentatívabb 
népi építészeti 
emléke.

eredeti formájába. Elképzeléseik sze-
rint a restaurálását követően korhűen 
rendeznék be, kemencével és egyéb, 
abban a korban szokásos bútorzattal, 
hosszú távú céljuk ugyanis az, hogy 
tájházként működtessék.

Az Adorján Imre és felesége, Mik-
lós Anna építtette ház Csíkvidék 
egyik legreprezentatívabb népi épí-
tészeti emléke – derül ki Albert Ho-
monnai Márton Épített örökség és a 
modernizáció című könyvéből. A ki-
advány részletesen beszámol a kúria 
történetéről, későbbi sorsáról. A ku-
tatások szerint a házat 1797-ben épí-
tették, majd 1835-ben az építtető fi a 

kibővíttette. A nagy méretű, torná-
cos ház kétsoros, háromosztatú, öt 
helyiségből és egy ereszből áll. Tud-
ni kell még róla, hogy kőalapozásra 
és kőpincére helyezték. Érdekessége 
és jellegzetessége, hogy nemcsak az 
ereszből lehet lejutni a dongabolto-
zatos pincéjébe, hanem a hátsó ház-
ból egy padlóba rejtett nyíláson át 
egy szűk, kőből készült csigalépcsőn 
is, amelyet annak idején menekülés-
re használhattak. A kúriát 1955-ben 
nyilvánították műemlékké, 1980-
ban utolsó lakója elköltözött, ezt 
követően az 1990-es évekre teljesen 
lepusztult állapotba került. A Csíki 

Műemlékvédő Egyesület mentette 
meg végül a végső enyészettől, miu-
tán még a gombaszakértők is ment-
hetetlennek nyilvánították az egy-
koron tapasztott falú faépítményt. 
2001-ben megvásárolták az épületet, 
és pályázat révén helyreállították a 
szerkezetét, és újrafödték. Az épí-
tett örökség „kincsét” így mentették 
meg, és hosszú idő után most teljes 
restaurálását végeznék el. A kúria 
székelykapuja is említésre méltó, hi-
szen egyike a Hargita megyében ta-
lálható legrégebbi kapuknak, 1828-
ban készült. Értékét latin felirata, 
díszítettsége is emeli.
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 » BEDE LAURA

Gy. Szabó Béla. Liber miserorum 
címmel nyílik kiállítás ma 18 

órakor a kincses városi Quadro Galé-
riában. Gy. Szabó Béla 1931–1935 kö-
zött készült szén- és pasztellrajzso-
rozatának grafi kai lapjain Kolozsvár 
külvárosi részei, annak lakói és azok 

mindennapjai elevenednek meg. 
A művész ezen korai, a közönség 
előtt – néhány kivételtől eltekintve 
– eddig ismeretlen munkái meglepő 
őszinteséggel tárják elénk az egykori 
Kolozsvár jelentős szociális problé-
máját: a gazdasági világválság által 
felfokozott munkanélküliséget és 
szegénységet – olvasható a galéria 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében.

A tárlat címe ennek a szociális 
tematikájú sorozatnak mintegy ösz-
szegzésére, Gy. Szabó Béla 1935-ben 
a Minerva kiadásában megjelent, 
ötven fametszetet magában foglaló 
Liber miserorum (Szegények könyve) 
kötetére utal. A gyulafehérvári szü-

letésű művész hat fejezetre tagolta a 
könyvet, így adva elbeszélő olvasatot 
a metszeteknek. A bevezető és záró-
fejezet között a Gaudium (Öröm), a 
Labor (Munka), a Quies (Pihenés) és 
Tristitia (Szomorúság) részeket talál-
juk. Ezeken a metszeteken néhány 
vonalra egyszerűsödnek le a szociális 
témájú, nagy méretű grafi kai lapokról 
ismert jelenetek. Míg egyes szén- és 
pasztellrajzain nyugtalanító, ködös 
hangulatot teremt a szén elsatírozásá-
val, addig metszetein ezt a feszültsé-
get a gyéren vésett dúc feketéje által 
dominált, vékony vonalrajza teremti 
meg.

A kolozsvári külvárosok életét be-
mutató munkáit a kiállítás rendezé-
sekor a Liber miserorum fejezeteinek 
megfelelően csoportosították. A sze-
gények életének mindennapjaival 
ismerkedhetünk meg, láthatjuk örö-
müket, az életben maradásért végzett 
munkájukat, a megnyugvást jelentő 
pihenésüket és reményvesztett szomo-
rúságukat.

Az 1931–1935 között következetesen 
készített, önálló grafi kai lapjai és fa-
metszetei erdélyi és romániai viszony-
latban az egyik legkiterjedtebb szociá-
lis tematikájú sorozatot képezik.

Gy. Szabó Béla szociális tematikájú sorozata Kolozsváron

 » Gy. Szabó Béla 
alkotásain Ko-
lozsvár külvárosi 
részei, annak lakói 
és azok minden-
napjai elevened-
nek meg. 

Gy. Szabó Béla Liber miserorum című szén- és pasztellrajzsorozatának néhány része: Introductio (Bevezetés), Labor (Munka), Finis (Befejezés)




