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Március 21. délutánig Kolozs-
váron nem tudtak a forrada-
lomról 1848-ban – többek közt 
ez is kiderül annak a különle-
ges kiállításnak az anyagából, 
amely a kincses városbeli Rö-
ser Antikváriumban tekinthető 
meg. Korabeli nyomtatványo-
kat, a forradalomhoz kapcso-
lódó relikviákat is bemutatott 
Röser Ferenc könyvkereskedő.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

N em is sejtenénk, hogy a né-
hány négyzetméteres ko-
lozsvári Röser Antikvárium 

helyet adhat az 1848–1849-es for-
radalom és szabadságharc előtti 
őszinte tisztelgésnek, illetve igazi 
kincsek őrzője lehet. Röser Ferenc, 
a Mátyás király szülőháza szom-
szédságában található antikvárium 
tulajdonosa forradalomra összpon-
tosító magángyűjteményét mutat-
ta be látogatóinak, vásárlóinak. 
Minikiállítását évek óta berendezi 
március 15-e, valamint október 23-a 
alkalmából, a parányi üzletben je-
lenleg két kiállítás is helyet kapott. 
Az eddigi években többnyire fény-
másolatokat állított ki, idén fóliák 
által védve az eredeti iratok, újsá-
gok is megtekinthetőek. A kiállítás, 
amelyet Röser inkább megemléke-
zésnek nevez, a hétvégéig látható, 
de aki lemarad róla, legközelebbi 
nemzeti ünnepünkkor is megte-
kintheti. Az egyik tárlat anyaga 
nem a könyvkereskedő tulajdona, 
csak az üzlet vitrinében látható, és 
a kolozsvári színházhoz kapcsoló-
dik: a színháztörténetet kutatók 
munkáját dicséri. A könyvkereske-
dő igyekezett a „vendégkiállítást” 
összekapcsolni saját, 1848–1849-es 
kiállításával, így egy vitrint olyan 
tárgyakkal töltött meg, amelyek 
kicsit mindkét témához tartoznak. 
Láthatunk egy 1855-ös kolozsvári 
almanachot, melyben egy cikk az 

AZ 1848-AS FORRADALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ RELIKVIÁKAT MUTAT BE A KOLOZSVÁR BELVÁROSÁBAN TALÁLHATÓ ANTIKVÁRIUM

Régi könyvek közt megbújó történelmi ereklyék

A forradalom korából származó eredeti tárgyakat, iratokat ismertet Röser Ferenc könyvkereskedő

 » Láthatunk 
egy lovassági 
tiszti kardot 
is, fémtokja 
árulkodik arról, 
hogy tulajdono-
sa őrmesternél 
magasabb beosz-
tású volt, mivel 
az alacsonyabb 
rangúaknak 
csupán bőrrel 
bevont fatok járt.

erdélyi színházakról szól. Ez azért iz-
galmas kordokumentum, mert a for-
radalom alatt a színjátszást az egész 
birodalomban betiltották, de Ferenc 
József később egy császári rende-
lettel engedélyezte, hogy bizonyos 
körülmények között megtartsanak 
előadásokat. Az évkönyv az 1850-es 
évek elejének kolozsvári darabjait, 
színészeit, művészeit ismerteti. Lát-
hatunk két emlékérmet is, melyeket 
a 200 éve felavatott Farkas utcai kő-
színház fennállásának 50. jubile-
umán készítettek, illetve két olyan 
meghívót is, amelyek, ahogy Röser 
Ferenc fogalmazott „nem olyan ré-
giek”: 1943-ból valók, az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) által szervezett 1848-as dí-
szelőadásra szóltak.

A harmadik vitrinben kezdődik a 
tulajdonképpeni „magánkiállítás”. 
Itt látható Batthyány Lajos első mi-

niszteri körleve, egy meghívó a bál-
ra, melyet Nagyszebenben tartot-
tak, amikor Bem bevette a várost. 
Ugyanitt kitüntetések, korabeli 
fém- és papírpénzek sorakoznak. 
A kiállított tárgyak mind eredetiek. 
Egy másik vitrinben láthatunk egy 
kéziratot, melyet egy olyan illető 
írt, aki Vilmos-huszárként (a Szé-
kesfehérváron 1741-től 1915-ig léte-
zett császári és királyi 10. huszárez-
red tagjaként) vett részt a vízaknai 
csatában, majd később református 
lelkész lett. A kézirat érdekessége, 
hogy egy másik személy megjegy-
zéseit, „javításait” is tartalmazza. 
A teremben kiállítottak egy 1849-es 
térképet is, melyen az „új”, azaz 
a magyar honvédelem érdekei 
mentén kialakított körzetek is be 
vannak jelölve. Ehhez hasonlót 
használt Bem József tábornok is, 
ám az ő példányát térképtáskában 

való szállításra alakították ki, te-
hát nem felcsavarható, hanem ösz-
szehajtható volt. A Bem példánya 
Röser Ferenc tudomása szerint a 
Kolozsvári Történeti Múzeum tu-
lajdonában van. Láthatunk egy 
lovassági tiszti kardot is, fémtokja 
árulkodik arról, hogy tulajdonosa 
őrmesternél magasabb beosztású 
volt, mivel az alacsonyabb rangú-
aknak csupán bőrrel bevont fatok 
járt. A markolat is árulkodó, illet-
ve a penge mérete is. Előbbi dí-
szes, áttört virágmintás, ami csak 
a tiszteknek járt, továbbá nemcsak 
a csuklópántnak, hanem tiszti 
bojtnak is van rajta hely. Másik ér-
dekes tárgy a Munkások Újságának 
(melyet Táncsics Mihály alapított) 
bekötött példányait tartalmazó 
könyvecske. Az újság első számá-
ban jelent meg a 12 pont Bem ér-
telmezéseivel, magyarázataival. A 
június 12-i lapban Nicolae Bălces-
cu és társai 22 pontja jelenik meg, 
valószínűleg először fordítva ma-
gyarra. Az antikvárium falán kora-
beli újságokat, lapokat láthatunk, 
többnyire kolozsváriakat, de akad 
egy aradi és egy nagyszebeni is. Itt 
az egyik lap arról árulkodik, hogy 
március 21. délutánig Kolozsváron 
nem tudtak még a forradalomról. 
Ugyanitt hivatalos rendeletek, fal-
ra ragasztott hirdetmények is lát-
hatók, melyek között marosvásár-
helyit is találhatunk. Röser Ferenc 
úgy fogalmazott, a tárgyakat régóta 
gyűjti, ez régi „betegsége”. Csere 
és vásárlás nyomán szerezte kin-
cseit, például a vízaknai csatáról 
szóló kéziratot bolhapiacon vette. 
Elmondása szerint minden évben 
vannak érdeklődők, kíváncsisko-
dók, idén is sokan betértek üzle-
tébe. Az eddigi években többnyire 
fénymásolatokat állított ki, idén 
fóliák által védve az eredeti iratok, 
újságok is megtekinthetőek. A kiál-
lítás, amelyet ő inkább megemléke-
zésnek nevez, most még hétvégéig 
látogatható, de aki lemarad róla, 
legközelebbi nemzeti ünnepünk-
kor szintén megtekintheti.
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 » K. J. 

Bocsárdi László rendezésében mu-
tatja be a Marosvásárhelyi Nem-

zeti Színház Liviu Rebreanu Társulata 
a német anyanyelvű osztrák–magyar 
író, Ödön von Horváth színművéből 
készült, Kasimir és Karoline című 
előadást. A premiert a tervek szerint 
tegnap tartották, és ma is láthatják az 
érdeklődők. „Az 1932-ben írt színmű 
mottója: és sosem múlik el a szerelem. 
Kasimir és Karoline története igazolja, 
hogy a szerelem nem múlik, de vál-
tozni változhat, és új irányt vehet” – 
olvasható az előadás ismertetőjében. 
A Jászai Mari-díjas Bocsárdi László, a 
sepsiszentgyörgyi Tamás Áron Szín-
ház igazgatója másodszor rendezett a 
Marosvásárhelyi Színház román tár-
sulatánál, korábban Mihail Bulgakov 
A Mester és Margarita című műve 

nyomán a Bulgakov 17 című előadást 
állította színpadra. A Kasimir és Karo-
line a túlélés és az összeomlás határán 
lévő világot mutatja be, a jelentékte-
lenség valódi zsibvásárát. A szociális 
egyenlőtlenségek kiéleződnek, és a 
hátrányos helyzetű tömegben fel-
gyülemlett agresszivitás előrevetíti a 
második világháborút, amely végleg 
megváltoztatja Németország és a világ 
történelmét. „A darab arról szól, hogy 
butaságból, öntudatlanságból és a 
körülmények szerencsétlen alakulása 
miatt hajlamosak vagyunk elkótya-
vetyélni a birtokunkban lévő értéket. 
Másrészt az érdekközpontú cselekvés 
türelmetlenséget, agressziót szül, és a 
nyárspolgáriasodás térhódítását ered-
ményezi, ami Horváth szerint a fasiz-
mus kialakulásának és elterjedésének 
egyik talán legfontosabb feltétele” – 
fogalmazott a rendező.

Bocsárdi László rendezte előadást mutat be a vásárhelyi román társulat

 » Butaságból, 
öntudatlanság-
ból és a körül-
mények szeren-
csétlen alakulása 
miatt hajlamosak 
vagyunk el-
kótyavetyélni 
a birtokunkban 
lévő értéket.

A vásárhelyi román társulat Ödön von Horváth művét mutatja be

 




