A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum története

A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 1972 márciusában nyílt meg, az egykori városi Tanácsház épületében. Az 1968-ban végrehajtott közigazgatási-területi átszervezés után a korábbi rajonszékhely megyei alárendeltségű város lett, így több középület szabadult fel, köztük a 19. század közepén épült városi Tanácsház is. Ezt 1971-ben adták át múzeum céljaira. A város lakosságának régi óhaja vált valóra ezáltal.
Kézdivásárhely lakosságában már a 19. század hetvenes éveiben élt az óhaj, hogy múzeumot létesítsen a városban. Ebben az időben hozta létre értékes gyűjteményét a város közelében levő Imecsfalván özv. Cserey Jánosné Zathureczky Emília. A családi kúriában felhalmozott muzeális értékű javakat felajánlotta egy Háromszéken létesítendő múzeum céljaira. Kézdivásárhely elöljárói vállalták, hogy otthont adnak a gyűjteménynek. Ehhez az első székelyföldi múzeumhoz a feltételeket (megfelelő épület, múzeumőri fizetés stb.) azonban nem tudták megteremteni, és 1879-ben a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyre költözött. Az intézmény vezetői felhívásokkal fordultak a Székelyföld lakosságához, kérték, hogy gyűjtsék és adják át a muzeális értékű tárgyakat. Udvarhely vármegye pl. 1908-ban mintegy másfélezer írásos és tárgyi emléket adott át a székelység múzeumának gyarapítására. Kézdivásárhelyen Balázs Márton tanár, polgári leányiskolai igazgató a századfordulón több mint tizenkétezer tárgyat gyűjtött és ebből hatezerötszáz darab -- ami egy városi múzeum létesítéséhez is elég lett volna -- hasonló rendeltetéssel Sepsiszentgyörgyre került. Balázs Márton nagyon sok értékes tárgyat küldött Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, az Országos Minta Rajz-Tanodának és Kolozsvárra, az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeumának is.
A helyi értékeknek erre az elvándorlására próbált alternatívát teremteni dr. Ikafalvi Diénes Ödön. A 19. század végén a Székely Mikó Kollégium diákja volt, ott ismerkedett meg a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményeivel, és elhatározta, hogy tanulmányai befejezése után múzeumot alapít Kézdivásárhelyen. Az első világháború előtt ügyvédi irodájában már jelentős növény-, érme-, könyv- és okiratgyűjtemény halmozódott fel, ennek nagy része azonban az első világháború alatt megsemmisült. 1922-ben, a kézdivásárhelyi Kaszinó 80 éves évfordulóján, elnöki minőségében előterjesztette a múzeum létrehozására vonatkozó indítványát. Tíz évi kitartó munkával, jórészt adományokból, több mint nyolcezerháromszáz tárgy gyűlt össze. Ebből a több szakcsoportba sorolható gyűjteményből rendeztek kiállítást. Az 1932 szeptemberében megnyílt városi múzeumnak nem volt saját épülete, az Erzsébet Árvaleánynevelő Intézet engedett át ideiglenesen két termet a múzeumnak. 1936-ban meghalt dr. I. Diénes Ödön, a gyűjteményeket testvéröccse, dr. I. Diénes Jenő vette gondjaiba, és őrizte 1946-ban bekövetkezett haláláig. 1941 nyarán az Erzsébet Árvaleánynevelő Intézetnek már szüksége volt a termekre, a múzeumi anyagot összecsomagolták, és különböző épületekben raktározták el, azzal a szándékkal és reménnyel, hogy később, ha a múzeum számára épületet sikerül szerezni, újra megnyitják a kiállításokat. 1949-ben a raktárakat feltörték, az értékesebb tárgyakat széthordták, megkezdődött a gyűjtemény pusztulása. Örökségként a későbbi múzeumra jogi szakkönyvek, folyóirat- és napilap-kollekciók és néhány néprajzi tárgy maradt.
A háborút követő évtizedekben sem a gazdasági, sem a politikai helyzet nem kedvezett a múzeumszervező munkának. Ennek ellenére a hatvanas években lelkes, a város sajátos értékeit számon tartó emberek, Kovács J. István, a Székely Újság egykori szerkesztője és Ádám János nyugdíjas történelemtanár kezdte összegyűjteni a céhek és ipartársulatok emlékeit.
A múzeumszervezés terén az első eredmény 1969-ben született. Gábor Áron halálának 120 éves évfordulója alkalmából emlékünnepséget szerveztek. Az akkor Kovászna Megyei Múzeum néven működő Székely Nemzeti Múzeum az ágyúöntő műhely telkén lévő Turóczi házban két kis teremben állandó kiállításokat rendezett, az egyikben a korábban összegyűjtött céhes-, a másikban 1848-as emlékekből. Ez volt a magja az 1972-ben megnyílt múzeumnak.
A város lakosságában, főleg az idősebbekben élt a régi múzeum emléke és újjászervezésének óhaja. A lehetőségek tanulmányozása után, a felajánlott segítségre támaszkodva megindult a gyűjtőmunka a városi múzeum szervezése érdekében. A gyűjtés jól átgondolt terv szerint történt. A régi múzeum ugyanis mindent gyűjtött, ami régiségnek volt tekinthető. Az újonnan létesítendő intézmény helytörténeti múzeum kívánt lenni, ezért ennek megfelelő emlékek gyűjtése volt a szervezők feladata. Már az 1969-ben létrehozott két kis kiállítás jelezte, milyen irányban kell ezt a munkát tovább vinni. 
A múzeum 1972-ben történt megnyitásakor, teljesen helytörténeti jellege ellenére sem lett önálló intézmény, mert nem kapott ehhez minisztériumi jóváhagyást. A Megyei Múzeum részlegeként nyílt meg, és ma is a Székely Nemzeti Múzeum egyik egysége. Ez a helyzet nem volt hátrányos az újonnan létesült múzeum számára, mert a Megyei Múzeum saját külső részlegének tekintette, és mindenben támogatta. Nem csak a korábban oda begyűjtött kézdivásárhelyi céhes emléktárgyakat, de a fazekas és a mézeskalácsos mesterség bemutatásához szükséges termékeket és szerszámokat is átadta a rendezés alatt álló kiállítások gazdagítása, teljesebbé tétele érdekében. Különösen értékes az az emlékanyag, amelyet a Megyei Múzeum a történelmi alapkiállításhoz, ezen belül főleg az 1848--49-es önvédelmi harc és Gábor Áron szerepének bemutatásához adott át a kézdivásárhelyi egységének. Ilyen emlékeket helyi gyűjtésből már nem lehetett megszerezni. 
A megyerendszerre való áttérés után a politikai légkör viszonylag kedvező volt a nemzetiségi emlékek bemutatását célzó tervek megvalósítására. Ennek szellemében készült el a kiállítások tematikája, ezt azonban a megyei és a központi állami és pártfeletteseknek kellett jóváhagyás céljából bemutatni. Ezen a téren két ellentétes törekvés nyilvánult meg: a fennálló hatalomé, amely a maga ideológiai követelményeit akarta érvényesíteni, és a múzeum munkaközösségéé, amely a nemzetiségi hagyományok és értékek felmutatását tartotta elsődleges feladatának. Az alárendeltség állapotában nemkívánatos feladatokat is teljesíteni kellett. A felettesek politikai szempontokat érvényesítve elrendelték, hogy a kézművesipari kiállítást ki kell egészíteni jelenkori dokumentumokkal. Három teremben be kellett mutatni a szocialista iparosítás kezdeteit, a kisipari termelőszövetkezeteket, a helyi ipar kialakulását, az 1969-es évtől létrehozott szocialista nagyipart képviselő ruhagyárat, a keményítő- és glukóza gyárat, valamint a csavargyárat termékeikkel, grafikonokkal, fotókkal és aktuális politikai szövegekkel.
A múzeum ezzel a két alapkiállítással nyílt meg, melyhez 1974-től csatlakozott a folyamatosan bővülő és gazdagodó harmadik, a miniatűr népviseleteket bemutató alapkiállítás.
A városháza egykori tanácstermét és a hozzá kapcsolódó két termet időszakos képzőművészeti kiállítások céljaira tartottuk fenn, ahol a rendszeresen sorra kerülő tárlatok és más művelődési rendezvények: író-olvasó találkozók, könyvkiállítások, zenei audíciók állandó látogatottságot biztosítottak a múzeumnak.
A politikai helyzet változásával, főleg az 1980-as évektől egyre gyakrabban ellenőrizték a múzeumban folyó munkát, és egyre határozottabban marasztalták el a történelmi kiállítást túlságosan helyi, provinciálisnak minősített jellege miatt. Megállapították, hogy nem illeszkedik bele az ország történetébe, nem tükrözi azokat a kapcsolatokat, amelyek a város gazdasági és társadalmi életét más hazai tájakhoz kötötték. Míg a kézműves és céhes kiállítást szinte változatlan formában sikerült mindvégig megtartani, a történelmi kiállítást két alkalommal is át kellett rendeznünk. Először felsőbb utasításra, teljesen új koncepció alapján, egy 1985-ben kijelölt tematika szerint, másodszor már szabadon, saját kezdeményezésből az 1989-es rendszerváltást követően. Ezek a múzeum több mint három évtizedes múltját három szakaszra tagolják.
Az 1985-ben elrendelt és 1986-ban végrehajtott átrendezés az ország összes múzeumaiban akkor kötelező modell szerint történt. A helytörténeti anyagot csak Románia történetének általános keretébe illesztve szabadott bemutatni. A kiállítás a csiszolatlan kőkorszakkal kezdődött, és a napi eseményekig terjedő jelenkori kiállítással zárult. Az ehhez szükséges tárgyi, írásos és fotó anyagot a Megyei Múzeumnak kellett felsőbb múzeumi és pártutasításra a részleg számára biztosítania. Az eredeti helytörténeti kiállítás dokumentumai időrendi sorrend szerint mind bekerültek az új kiállításba is. Ekkor vált a tárlatvezetés szelektívvé oly módon, hogy a látogatók számára a más múzeumokból már jól ismert anyagot mellőzve a helyiekre hívtuk fel a figyelmet. Ez a kiállítás az összes emeleti termet elfoglalta, azokat is, ahol addig képzőművészeti kiállításokat rendeztünk. Ezért négy éven át nem kerülhetett sor ilyen rendezvényekre. 
Az 1989. december végi események után ezt a feladatul kirótt, szerencsére nem sokáig fennmaradó történelmi kiállítást felszámoltuk. A képzőművészeti tárlatok céljaira fenntartott termeknek visszaadtuk eredeti rendeltetését, és 1990 márciusában megnyitottuk az első Március 15-ét köszöntő ünnepi kiállításunkat. A történelmi kiállítás helytörténeti jellegének visszaállítása, újabb tárgyi és írásos emlékekkel való kiegészítése hosszabb időt vett igénybe. 1997 tavaszán emlékeztünk meg a múzeum megnyitásának 25. évfordulójáról. Erre az alkalomra véglegesítettük a kiállításainkat. 
A múzeum munkaközössége az elmúlt több mint harminc év alatt legfőbb kötelességének tekintette a helyi írásos és tárgyi emlékek múzeumba mentését, kiállításokon történő bemutatását és az azokban rejlő üzenet tolmácsolását. Különösen 1989 előtt, a diktatúra éveiben volt ennek különös jelentősége, mert az iskolákban abban az időben a tanulók szinte semmilyen ismeretet nem szerezhettek Magyarország történelméből, Erdély múltjáról és Háromszék 1848--49-es önvédelmi harcáról. Ezt kívánta pótolni, lehetőségeihez mérten a múzeum.
A legfontosabb, amit a múzeum eddigi, több mint harminc éves múltjáról elmondhatunk, az, hogy a változó politikai viszonyok ellenére mindvégig megőrizte sajátos arculatát. Helytörténeti múzeumként nyílt meg, és ma is ez a legfőbb jellemzője. Alapkiállításai a helyi értékek megismerésére, megbecsülésére, tiszteletére és szeretetére igyekeznek nevelni a felnőtteket és különösen a fiatalokat, a helybelieket és az ide látogatókat egyaránt. 
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