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H I R D E T É S

IDÉN IS SZÁMOS ROMÁN LÁTOGATÓ ÉRDEKLŐDIK A KÉZDIVÁSÁRHELYI INCZE LÁSZLÓ CÉHTÖRTÉNETI MÚZEUM IRÁNT

Sokakat vonz a céhes város közgyűjteménye
A korlátozások feloldása 
után ismét sokan érdeklőd-
nek a kézdivásárhelyi Incze 
László Céhtörténeti Múzeum 
gyűjteményei, tárlatai iránt. 
Dimény Attila muzeológus, 
az intézmény vezetője el-
mondta, sok román látogató 
is érkezik a céhes város törté-
netét bemutató múzeumba.

 » KISS JUDIT

A járványügyi korlátozások 
éreztették hatásukat, így 
az elmúlt időszakban ke-

vesebben látogatták a kézdivá-
sárhelyi Incze László Céhtörténeti 
Múzeumot, azonban nyárra újra 
megélénkült a forgalom, sokan 
látogatják a közgyűjteményt. Di-
mény Attila muzeológus, az intéz-
mény igazgatója megkeresésünkre 
kifejtette, két hónapja újították fel 
a népviseleti gyűjteménynek és a 
helytörténeti tárlatnak helyet adó 
tereket, így a céhes város híres 
állandó kiállításai „felfrissülve” 
várják a látogatókat, ismét teljessé 
vált a múzeum teljes palettája.

Babaméretű népviseletek 
gyűjteménye
„A vírushelyzet miatt megcsap-
pant a külföldi, magyarországi 
látogatók száma, de amióta sza-
bad az átjárás a határon, azóta 
ismét kezdtek érkezni hozzánk 
turisták. Megnövekedett ugyan-
akkor a román látogatók száma, 
sokan érdeklődnek a céhes város 
történetét bemutató kiállításaink 
iránt. Elmondható, hogy a ví-
rushelyzethez képest a kézdivá-
sárhelyi múzeumnak jól alakult 
a látogatottsága” – mondta az 
intézmény vezetője. Kitért arra, 
a tárlatok megújulását Kovászna 
Megye Tanácsa, valamint a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum segítette. A babaméretű 
népviseleti kiállítás címe Zsuzsi 
és Andris baba népviseletben, a 
352 darabból álló gyűjteményből 
247 tekinthető meg. A babamére-

tű ruhák zömében a felnőttek ün-
nepi viseletének kicsinyített má-
sai. Az anyag származási helyét 
tekintve Románia 40 megyéjéből 
azt a 15-öt foglalja magába, amely 
nagyrészt a történelmi Erdélyt 
és a Partiumot jelenti. Erdély 
néprajzi tájegységei, etnográfi ai 
csoportjai, szigetei, amelyeket a 
fent említett 15 megye lefed, a kö-
vetkezők: Érmellék, Fekete-Körös 
völgye, Kalotaszeg, Szilágyság, 
Mezőség, Torockó, Székelyföld, 
Csángóföld. A viseleteket 55 cm 
magas, mozgatható végtagú, ha-
jas alvóbabákon, az aradi baba- 
és játékgyár termékein mutatja 
be az intézmény. A gyűjtemény 
törzsanyaga 1970–71-ben jött lét-
re a Jóbarát című magyar nyelvű 
gyermeklap pályázatára.

Incitato képzőművészeti 
tárlat várja a látogatókat
A múzeumban augusztus 22-ig 
látható az Incitato képzőművé-
szeti kiállítás. Hagyományosan 
a lószimbólumokat közelíti meg 
képzőművészeti munkákon ke-
resztül nyaranta az Incitato elne-
vezésű tábor, amelynek zárókiál-
lítása Kézdivásárhelyen, az Incze 
László Céhtörténeti Múzeum idő-
szakos kiállítástermében tekint-
hető meg. A céhes városhoz közeli 
Katrosa településen zajlott két hé-

ten keresztül július első felében a 
tábor 29. kiadása. Ábrahám Imo-
la, Ábrahám Jakab, Bodó Dávid, 
Csutak Levente, Dimény András 
és Vetró-Bodoni Sebestyén And-
rás Brassóból, Simó Enikő Sep-
siszentgyörgyről, Deák Barna és 
Deák M. Ria Kovásznáról, Orth 
István Nagyszebenből, Bajkó At-
tila Temesvárról, Miholcsa Dávid 

és Miholcsa József Marossárpa-
takról, Szilágyi Imola Marosvá-
sárhelyről, Horváth Gyöngyvér 
és Horváth László Kolozsvárról, 
Vincze László a magyarországi 
Sárándról, Németh Orsolya Za-
boláról, Vetró András, Sárosi Csa-
ba, Nagy Lajos és Gábor Balázs 
Kézdivásárhelyről, Xantus Géza 
és Nagy Hunor Csíkszeredából, 

valamint Pál Dániel Székelyud-
varhelyről vett részt a táborban, 
az ő alkotásaik tekinthetőek meg 
Kézdivásárhelyen.

Bemutatják 
a céhes örökséget
A sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum részlegeként műkö-
dik az Incze László Céhtörténeti 
Múzeum, amelynek célja a helyi 
kézművesség emlékanyagának 
bemutatása, az ebben gyökerező 
polgári kultúra és épített örök-
ség ápolása, kutatása. A kézdi-
vásárhelyi múzeum – amely az 
1930-as évekre visszatekintő előz-
mények után 1972-ben nyílt meg 
– fontosnak tarja az 1848–49-es 
szabadságharc szellemiségének 
és emlékhelyeinek megőrzését, 
babaméretű népviseleti gyűjte-
ményük gondozása és bemutatá-
sa viselettörténeti szempontból 
lényeges, ugyanakkor folyamato-
san otthont adnak képzőművé-
szeti tárlatoknak. 2012-ben vették 
fel az intézmény szervezője, első 
vezetője, Incze László nevét, attól 
kezdődően sikerült a megyei és a 
helyi önkormányzat összefogásá-
val a múzeumot szebbé tenni.

A lószimbólumokat közelíti meg az Incitato képzőművészeti kiállítás, amely augusztus 22-ig látogatható
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A híres kézdivásárhelyi céheket, régi mesterségeket is bemutatják a kézdivásárhelyi múzeum tárlatai 




