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eztaköltségetmárnemtudtabevállalnia
múzeum.
A Hollósy-festmény mellett a tár-

lat Thorma János, Réti István, Iványi-
Grünwald Béla, Ferenczy Károly, Ács Fe-
renc, Bene József, Börtsök Sámuel, Jándi 
Dávid, Koszta József, Krizsán János, 
Mikola András, Nagy Oszkár, Szolnay 
Sándor, Ziffer Sándor, Pascu Eugen, 
Dimitrie Cabadaief, Arthur Garguromin 
Veronaműveibőlállössze.
Amúzeumigazgatóköszönetetmondott

amunkatársainak,közöttükIakob Attilá-
nak, a tárlat kurátorának, ugyanis, mint
mondta,többhónapnyimunkaállmögöt-
tük.Akiállításhozkatalógusiskészül,en-
nek bemutatására augusztus 18-án kerül
soramúzeumban.
IakobAttilaelmondta:atárlatötleteez-

előttkétévvelmerültfel,és2017-tőlkezd-
tek el konkrétan dolgozni rajta. – Saj-
nos nem úgy sikerült,mint ahogyan ere-
detileg terveztük, az igazgató úr által is

említett okokmiatt, úgyhogy pillanatnyi-
lagakiállítás inkábbanagybányai festő-
iskolatörténelmiáttekintése.Atárlatanya-
ga gyakorlatilag kronológiai szempontból
számbavesziazelső,második,illetvehar-
madikgenerációsműveket, 1896-tól egé-
szen 1935-ig. Látható néhány nagyon ér-
dekesmű,desajnosnemtudtunkmindent
kiállítaniabból,amiamúzeumtulajdoná-
banvan,ugyaniselégrosszállapotbanvan
jónéhány festmény, reméljük, hogy a to-
vábbiakbanazokfelújításáraissorttudunk
keríteni–magyaráztaakurátor.Hozzáfűz-
te:augusztus18-ánmutatjákbeakiállítás
katalógusát Szakács Imre szentendrei fes-
tőművész jelenlétében, akinek Hommage 
à Hollósy Simoncímmel látható néhány 
munkájaamostanitárlatelőterében.
AHollósy Simon és a nagybányai mű-

vésztelep című kiállítás szeptember má-
sodikáig látogatható a Bánffy-palotában,
szerdátólvasárnapig,10és17óraközött.
Forrás:  Szabadság, 2018. augusztus 10. 

  

ABékény-patak völgyemár időszámítá-
sunkelőttalkalmassátetteavidéketale-
telepedésre.Legalábbis ezt bizonyítja az
1911-benazún.Csiszéralatttalált10da-
rab rézcsákány, melyRoska Márton vé-
leménye szerint az i. e. első évezredből
származik.A jeles régészkapcsolatot lá-
tottagyergyószentmiklósibronzkorilelet
és az akkor már kiaknázott balánbányai
rézlelőhelyekközött.Az1938-beliezüst-
kincslelet Székely Zoltán régész szerint
egy Gyergyószentmiklós területén lakó
gót főemberé lehetett, aki a hunok előli

Dr. Garda Dezső
Képek Gyergyószentmiklós történetéből

menekülésalkalmávalrejtetteelitt…
Aszékelyekközépkoribetelepülésének

legendáit először Losteiner foglalta ösz-
sze, nyomtatott formában azonban csak
Kölönte Bélaközölte.Aszékelyletelepe-
déskezdeteitKölönteBélaésLászló An-
tal az1241.évitatárbetörésselhozzaösz-
szefüggésbe. Ezzel szemben Tarisznyás 
MártonaXII—XIII.századratesziame-
dencebenépesítését.Agyergyóiakrólelő-
ször1285-bentörténikoklevelesemlítés,
mígGyergyószentmiklósaz1332.évipá-
paitizedjegyzékbenszerepelelőször.
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…Apafi Mihály uralkodásának idejét a
békésfejlődéskorszakánaktekinthetjük.
Szentmiklós történetének, a gyergyói

társadalomszerkezetalakulásánakfontos
vonatkozásaazörményletelepülés.Az

1654-esévvelkezdődőbevándorlásújtár-
sadalmi kategóriamegerősödését jelzi: a
polgárságét.BáraXVII.századmásodik
felében az örmények képviselte kézmű-
vesség és kereskedelem még nem meg-
határozóatelepülésgazdasági-társadalmi
életében,deelőrejelziakapitalistaviszo-
nyokkialakulását.
Gyergyószentmiklóstársadalmánakala-

kulásaszoroskapcsolatbanvoltatelepü-
lésgazdaságielőrehaladásával.Ebbenaz
időszakban a földművelésnekmár döntő
szerepe volt. Ferenczi György regestruma 
szerint (XVII. század) a korabeli egyhá-
ziszolgáltatásokatbúzábanészabbanál-
lapítottákmeg,eszerintakétnövényter-
mesztésevoltalegelterjedtebb.Afakiter-
melés és a deszkafeldolgozás is jelentős
helyetfoglaltelahelyifoglalkozásokkö-
zött,amitazisbizonyít,hogymindentí-
zesből„fejszéveltartoztak”azegyháznak,
saz,hogyaXVI.századvégénadiétaa

gyergyószentmiklósi deszka árát 4 fo-
rintbanállapítottameg.FerencziGyörgy
regestrumatöbbolyanszemélyrőlismeg-
emlékezett,aki„orsolyávalél”,amiahá-
ziiparlétezésétbizonyítja.
Az állattenyésztésben szintén jelentős

változások történtek. Így például a csű-
rösistállókrólszólógyakoriemlítésari-
degállattenyésztésrőlazistállózóállattar-
tásravalóáttéréstjelzi.Azállattartáskap-
csolatbanvoltamészároskodással,mely-
rőlmárebbenazidőszakbanisszámtalan
adatunkvan.
Az1607.évivásárjogrévénSzentmiklós

nemcsak a Gyergyói-medence, hanem
egész Kelet-Erdély egyik legfontosabb
kereskedelmi központjává alakult. Eb-
benazidőszakbanépültkiapricskeivám,
amelytulajdonképpenazErdélyésMold-
vaközöttiátmenőkereskedelemútjátel-
lenőrizte…
AXVII.századelejénahelységaSzé-

kelyföld egyik legnagyobb települése
volt…

(A teljes cikkből (Korunk 41. évf. 9. szá-
mában 1982. szeptember) részletek, szer-
kesztett változatban.)

ASzentháromságtétele,meglétealapvetőakeresztényekkörében.Akiknemvallják
aFiúistenségét,aSzentléleklétét,azoktánmárnemiskeresztények,méghaannakis
valljákmagukat.Nemtudnakazonbanmáskeresztelésiformulát,mintaSzenthárom-
ságemlítését(M.28,19).KevésbéismertazidézettszentírásiszövegaSzentháromság
tevékenységéről:„AzAtyaistenelőretudásaszerint,aLélektőleredőmegszentelésben,
hogyJézusKrisztusnakengedelmeskedjenek.”(1Péter1,2)Amagyarázatszerint:„Az
Atyakiválaszt,aFiúmegvált,aSzentlélekmegszentel,eztaháromistenitevékenysé-
getaSzentháromságegy-egyszemélyénektulajdonítjukelsősorban,denemkizárólago-
san.CsakaFiúrólmondjukazonban,hogymegtestesült,szenvedettésmeghaltértünk.”

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik…
„… aki egy vagy a Szentháromságból …” *

  


