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Ebéd után népes csoportok sétáltak át a 
kiállítások helyszínére, ahol Esztegár Já-
nos, a szamosújváriak örmény elnöke és 
Lénárd Éva tanár nyitotta meg Martaian 
Ermone Zabel ikon-, valamint Kabdebó 

János fotó-kiállítását. A megnyitón a ven-
déglátók örmény táncokkal is kedves-
kedtek a megjelenteknek. A kiállított ké-
peket, fotókat és ikonokat neves elöl-
járók mellett sokan tekintették meg. A 
szamosújvári helyi tévé pedig riportot 
készített Martaian Ermone Zabellel és 
Kabdebó Jánossal. 

A kiállítások megnyitójával egy idő-
ben, 16 órától a TÉKA-ban könyvbemu-
tató zajlott. 

Egy nagyon szép, jó hangulatú, igazi 
nagycsaládos Világosító Szent Gergely ün-
nepen vehettünk részt, ahol úgy érezhettük, 
még a Nap is mosolygott a résztvevőkre.

Kabdebó János 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Kiss Ferenc történész Kádár József, Dés 
városának és a Szamosok vidékének kró-
nikása című kötetét ismerhették meg az 
érdeklődők múlt héten a dési Magyar 
Házban. Kovrig Annamária a Kádár Jó-
zsef Kultúregyesület nevében köszöntötte 
a szerzőt, ugyanakkor néhai 
Balogh Zoltán mérnök, tanár 
nevét említette, akinek szív-
ügye és óhaja szerint történt 
az egyesület névadása. Már-
ton Kalapáti Jolán tanárnő 
a nagyszámú résztvevő lát-
tán elismeréssel nyugtázta a 
désiek érdeklődését városuk 
személyiségei iránt, kiemelve 
a helytörténeti munkák fon-
tosságát.

Ezután Kiss Ferenc ismer-
tette többéves kutatómunká-

ja eredményét, a mostani kötetet, amely-
lyel tisztelegni kívánt Dés 800 éves ok-
iratos említése előtt. Argumentum címmel 
indítja tanulmánykötetét, megindokol-
va a témaválasztást: „Kádár József a ha-
zai településtörténet, demográfia és nép-

rajz adatszerű feldolgozásá-
val, tényrögzítő módszerével 
egy tárgyilagosabb történet-
írás útját járta, szakképzett-
sége, sokoldalúsága hozzá-
segítették időtálló műveinek 
megírásához. Életfelfogása, 
tudományos felkészültsége 
feljogosít arra, hogy munkás-
ságát kellő módon értékeljük 
és időszerűvé tegyük, mert 
a Szamosok vidéke népi és 
művi kultúrája napjainkban 
már elképzelhetetlen annak a 

hatalmas adathalmaznak a tanulmányozá-
sa nélkül, amelynek feltárásán, feldolgo-
zásán és tudományos rendszerezésén Ká-
dár József egy életen át fáradozott.”

Kádár József 1850. január 28-án szüle-
tett Várfalván, unitárius szülők gyermeke-
ként. Tordai és kolozsvári diákévei, majd 
budapesti felsőfokú tanulmányai után ke-

rült Désre, ahol magyar irodalom és tör-
ténelem szakos tanárként tevékenykedett. 
Tízéves kutatómunkájának eredményeként 
született meg Szolnok-Doboka vármegye 
monographiája című, közel négyezer ol-
dalas, hétkötetes műve, amelyet saját költ-
ségén jelentetett meg 1901 és 1905 között.
(Szabadság Kult-Túra, 2013. június 12.)

Lukács Éva
Krónikás a krónikásról

Kádár József az Aranyos-vidéki Várfalván 
született, Tordán, Kolozsváron és Buda-
pesten végezte tanulmányait, majd Désen, 
Szamosújváron és ismét Désen volt ta-
nár és iskolaigazgató. Egyéniségének leg-
főbb vonása a nyitottság és sokoldalúság 
volt. Személyében kiváló közéleti mun-
kást tisztelhetünk, aki ott, ahol tudásával 
és tehetségével segíthetett, teljes odaadás-
sal lépett fel. Dés és Szamosújvár városai-
nak több társadalmi és művelődési vállal-
kozásának volt kezdeményezője és önzet-
len pártfogója. Mindezek mellett szemé-
lyében kiváló történetírót tisztelhetünk, 
aki tudományos munkásságának ered-
ményeit 1878-cal kezdődőleg adta köz-
re kora neves folyóiratainak hasábjain és 
különálló kötetek formájában. Megírta a 
dési ref. egyházközség és a város, Belső-
Szolnok és Doboka megye 1848-49 évi, a 
megye népoktatásügyének, Szamosújvár 
szab. királyi város és Szék nagyközség 
történetét. Életének fő műve Szolnok-

Kiss Ferenc
Kádár József, Dés városának

és a Szamosok vidékének krónikása
Kádár József a hazai településtörténet avatott kutatja volt, aki adatszerű felfogá-
sával és tényrögzítő módszerével egy tárgyilagosabb történetírás útjait járta. Sok-
oldalúsága, szakképzettsége és egyéniségének töretlen ereje hozzásegítették időtál-
ló műveinek megalkotásához.

Dobokavármegye monographiája, me-
lyet dr. Réthy László, Tagányi Károly és 
Pokoly József hozzájárulásával hét hatal-
mas kötetben adott ki Désen 1900 és 1905 
között. Munkájában az akkori vármegye 
406 településének történetét adja elő min-
denki számára közérthető formában. Mo-
nográfiája értékes felvilágosításokat nyújt 
a közép- és újkori erdélyi falu kialakulá-
sának, szerkezetének, jogállásának és mű-
veltségének megismeréséhez. A földraj-
zi-természeti és más anyagi tényezőktől 
függően kialakuló településeket a közös-
ségi lét olyan formáinak tekintette, mely 
a történelmi események sodrásában ennek 
jogi, személyi birtok és családi viszonya-
ira is kihatottak. A vármegye települései-
nek bemutatásában a történelmi rész a leg-
részletesebb, melynek tanulmányozása so-
rán azóta eltűnt okmányok szövege, meg-
semmisült műemlékek ábrázolása és szer-
tefoszlott szájhagyományok feleleveníté-
se lepik meg az érdeklődő olvasót. Mind-

Látogatók Kabdebó János fotókiállításán
(Fotó Kabdebó János)


