Üdvözöljük a tárlatlátogatókat és meghívott vendégeinket a Székelyföldi népviseletek Haáz Ferenc Rezső képein című kiállítás megnyitóján!

Az utóbbi hónapokban megszokhattuk, hogy a közművelődési rendezvényektől a családi eseményekkel bezárólag minden másként történik. A körülményekre való tekintettel, ahogyan fogalmazni szoktak. 
Ez az esemény sem kivétel, hiszen a múzeumalapító Haáz Rezső rajzaiból, festményeiből válogatott viseletábrázolásokat nem szokványosan, belső térben állítjuk ki, hanem úgymond kihoztuk az utcára. 
A kiállított anyag, a székelyföldi viseletek ábrázolása és a rendezvény célja tekintetében a szokatlan vagy megszorító körülmények kivételesen pozitív hatással vannak. Úgy döntöttünk, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Haáz Rezső Múzeum, a két szervező intézmény, hogy az évekkel korábban képeslapsorozatként kiadott akvarelleket kinagyítva, külső térben, a szabad ég alatt tesszük közszemlére. Ilyen módon nézővé, tárlatlátogatóvá válik mindenki, aki ezen az utcarészen elhalad. 
Ezt azért is megtehetjük, mert a két szervező intézmény egyaránt a népi kultúra gazdagságát és fontosságát hirdeti. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a múzeumalapító Haáz Rezső sokoldalú és számunkra fontos művészeti meg helyismereti jellegű munkásságára. A kiállítás részét képezi a munkásságát röviden bemutató, háromnyelvű szövegrész Balázs Ödön összeállításában.

Nem titok, hogy amikor a Forrásközpont a viseleteket bemutató képeslapsorozatot tervezte, az akvarellek tulajdonosai: a Haáz család tagjai és a múzeumalapító nevét viselő székelyudvarhelyi múzeum beleegyezésére eleve számított, hogy Haáz Rezső rajzait felhasználhassuk. Az alkotásokról Balázs Ödön fotográfus kollégám és a marosvásárhelyi Tordai Ede fényképész készített reprodukciókat, a képfeldolgozás, nyomdai előkészítés Balázs Ödön munkája volt. 
Haáz Rezső képi ábrázolása hiteles és részletgazdag. A legjobb minőségű fénykép sem nyújthatja azt az élményt, amit ezek a kinagyított színes rajzok. A székelyföldi népviseletek közül a következőket láthatjuk ezen a kiállításon: a székelymuzsnait, petkit, almásit, lövéteit, gyulakutit a siklódival közösen, kecsetit és kisfaludit. Felsőrákosi és Gyergyó vidéki székely, gyimesfelsőloki csángó, lövéri román és bátosi szász viselet is helyet kapott a sorozatban. Ez most kiegészült egy Csík és Gyergyó vidéki ábrázolással, a felhasznált két képeslap Balázs Ödön fotográfus kollégám tulajdonából származik. 
Mivel az ábrázolások többsége az egykori Udvarhelyszék településeinek viseletét mutatja be, illő volt, hogy legelső alkalommal a vidék központjának számító településen, itt, Székelyudvarhelyen állítsuk ki. Önként adódott az a megoldás is, hogy Haáz Rezső rajzait a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnál tegyük közszemlére. 
Az érdeklődők számára nem mellékes: a kinagyított viseletábrázolások azt is lehetővé teszik, hogy melléjük állva emlékképeket készíthessünk. 

A szervezők ez alkalommal is köszönetüket fejezik ki a Haáz család tagjainak, az akvarellek és a felhasznált képeslapok tulajdonosainak: a Haáz Rezső Múzeumnak és Balázs Ödön fotográfusnak, hogy a múzeumalapító Haáz Rezső alkotásai által népszerűsíthetjük a székelyföldi népi viseleteket. 
A székelyföldi székelyek, románok és szászok népviselete az utóbbi két emberöltő alatt ugyan szinte teljesen eltűnt a hétköznapokból, de ünnepekkor magunkra öltjük, mert a múlt becses öröksége időközben jelképpé vált. 
Ezt szolgálja és népszerűsíti ez a kiállítás, valamint ez a szerény ünnepség, amelynek ma részesei vagyunk. 
Valahányszor ránézünk ezekre a képekre, jusson eszünkbe, hogy mi is tagjai vagyunk ezeknek a közösségeknek, amelyek ezeket az öltözeteket viselték. Kultúrát, életszemléletet, tudást kaptunk tőlük, ezért szolgálni tartozunk ezeket a közösségeket, amíg élünk. Aki megismeri és megérti a népi kultúrát, az fontos tudás birtokosa lesz. 
A kiállításnak a témája, a népviselet egyik legszebben csillogó gyöngyszem ebből a gazdagságból.

