FIŞA DE OBSERVARE
X OBIECTIV EXISTENT
OBIECTIV POTENȚIAL
Descriere
Muzeul memorial Ady Endre, localitatea Ady Endre, comuna Căuaș
Categorie atracție
(produs tradițional, activități meșteșugărești, acțiune culturală, monument, valoare naturală,
tradiție/obicei popular, etc.....)
(castel, cetate, conac, edificiu religios, monument, statuie, muzeu, casă memorială, rezervație
arheologica)
Istorie – Muzee și case memoriale
Localizare (comună, sat, adresa)
Adresa fixă: Comuna Căuaș, Localitatea Ady Endre nr. 23
Puncte de reper:
Descriere
Casa natală a lui Ady Endre este o clădire mică ca dimensiune, acoperită cu trestie, formată din
trei încăperi. Fațada spre stradă a clădirii este ornamentată cu un basorelief din piatră, care îl
reprezintă pe poet, iar în dreptul intrării o placă comemorativă ne avertizează de caracterul
special al locului.
„În localitatea denumită odinioară Micențiu și care azi poartă numele de Ady Endre, două
clădiri sunt amenajate ca muzeu memorial. Cândva ambele clădiri au fost în proprietatea
familiei Ady. Casa natală a lui Ady Endre este clădirea mai mică ca dimensiune, acoperită cu
trestie, formată din trei încăperi. Fațada spre stradă a clădirii este ornamentată cu un basorelief
din piatră, care îl reprezintă pe poet, iar în dreptul intrării o placă comemorativă ne avertizează
de caracterul special al locului. Anul construcției clădirii nu îl cunoaștem cu exactitate, se pare
că a fost construită cu aproximație în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Este cert însă că a
fost moștenită de Pásztor Mária, mama lui Ady Endre și că prin ea a ajuns în posesia familiei
Ady. Tatăl poetului, Ady Lőrinc, a adăugat o încăpere la clădire, obținându-se astfel forma ei
actuală. În interiorul clădirii avem posibilitatea de a admira obiecte care au făcut parte din
averea familiei și care atrag atenția și ca obiecte etnografice. Pe lângă acestea, documentele de
epocă și fotografiile ne vorbesc despre viața personală a lui Ady. În curtea care se extinde între
cele două clădiri este fântâna cu cumpănă a familiei dar și bustul din bronz al poetului. În 1953
casa natală a fost incendiată, iar prin restaurare s-au reușit să obțină forma ei originală, însă în
momentul restaurării încă nu a fost transformată în muzeu memorial. Deschiderea muzeului –
mulțumită intervenției pictorului Pop Aurel – a avut loc în 1957. Astăzi muzeul memorial se află
sub tutela Muzeului Județean Satu Mare.”
Sursă: Pagina de web Partiumi Múzeumok
http://partiumimuzeumok.ro/ady_endre/contact.html
Adecvat pentru promovare tip turism
Turism cultural
Persoane de contact/referință
Nume, funcție, adresă, telefon/mail
Contact public:

Muzeul Județean Satu Mare, Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 21, 0261.737.526
Primăria Comunei Căuaș, str Principală, nr 20, 0261 873 416, persoană de contact Szilágyi Enikő

Condiții vizitare (orar, anotimp, cu ghid/fără, traducere, abilități
Program de funcționare: Luni-Vineri: între orele 10-16, sau pe baza anunțării prealabile a vizitei
Coordonate GPS
N 47,582544
E 22,618129

Starea în care se află (renovat, necesită renovare/modernizare, ruină, etc...)
Se află în stare bună
Denumire fotografii atașate

Alte informatii

Nr. turiști/vizitatori în anul precedent
1500 turisti/an

