
A múltidéző emlékek és a jelen kifigurázása hangolta a bálozókat

A magyar kormány segítsé-
gével szeretné felújítani 
a Nyirő-villát a székely-

udvarhelyi városvezetés, ám a 
múlt év végén erre nem kaptak 
támogatást – tudtuk meg Orbán 
Balázstól, az MPP-EMNP ko-
alíció frakcióvezetőjétől. Mint 
mondta, ettől függetlenül to-
vábbra is prioritásként kezelik 
a projektet, és egyeztetéseket 
is folytattak az ügyben az anya-
országi képviselőkkel. Ezek 
eredményeként szóbeli ígére-
tet kaptak arra vonatkozóan, 
hogy az áprilisi országgyűlé-
si választások után – májusban 
vagy júniusban – megpróbálnak 
anyagi forrást rendelni az iro-
dalmi múzeum létrehozásához. 
Orbán rámutatott, egyelőre nem 

látnak más lehetőséget a közel 
1,6 millió lej értékű terv meg-
valósítására, így nagyon bíznak 
az anyaországi segítségben. 
Ezt Miklós Zoltán, a Haáz Re-
zső Múzeum igazgatója is meg-
erősítette.

Az irodalmi múzeum terveiről

A tervek szerint a Nyirő-
villa alsó szintjén közössé-
gi teret hoznak létre, ahol az 
író munkásságát bemutató ál-
landó kiállítást rendeznek be 
– közölték korábban a polgár-
mesteri hivatal munkatársai. 

Egy multimédiás asztal is a 
berendezés része lesz, ezen 
is megtekinthető lesz a tárlat 
anyaga. Elkülönítenek ugyan-
akkor egy kisebb helyiséget is, 
ami különböző rendezvények 
helyszínéül szolgálhat, vala-
mint egy fogadószobát is be-
rendeznek. Az emeletre vezető 
lépcsőt változatlan formában 
hagynák meg, az egy Nyirő-
emlékszobába vezet majd, ahol 
mozgóképvetítés is lesz. Az 
épületben helyet kap ugyan-
akkor egy állandó irodalmi 
kiállítás, amelyen szintén mul-
timédiás eszközökkel teszik 

vonzóbbá a tárlatot az érdek-
lődők számára. A tetőszer-
kezetet megerősítik, de nem 
végeznek rajta lényegi módosí-
tásokat. Csak rekonstrukciós 
munkát terveznek a homlok-
zaton és a tornácon is, de több 
eredeti ablak is megmarad. A 
villa melléképületében lesz a 
hőközpont, a kerítést pedig fá-
ból készítik el, ennek díszítő 
elemeit a házéhoz hasonlóan 
formálják meg.

Mivel kevés használható felü-
let van az épületben, egy „okos 
házként” képzelték el az iro-
dalmi múzeumot, ami azt je-

lenti, hogy elsősorban korszerű 
IT-eszközök segítségével mu-
tatják be a különböző tárlatokat 
– magyarázta Miklós Zoltán. Ez 
azért is fontos, mert meglehe-
tősen kevés tárgy maradt fent 
például Nyirő Józseftől. A digi-
tális megoldások másik előnye 
ugyanakkor, hogy nagyon látvá-
nyosak, ráadásul könnyebben 
lehet változtatni a bemutatott 
tartalmakat. Az elképzelések 
szerint rendhagyó irodalom-
órákat is lehet majd tartani a 
diákoknak. „Például ha a szá-
mítástechnikai részt Tomcsa 
Sándorral, Tamási Áronnal 
vagy más udvarhelyszéki íróval 
töltjük fel, akkor egy olyan kis 
oktatási központként szolgálhat 
a benti tér, ahol irodalomórá-
kat is lehet tartani” – fogalma-
zott. Hozzátette, a múzeum 
varázsát éppen korszerűsége 
adja majd, hiszen képesek lesz-
nek folyamatosan  újat mutatni, 
nem kell feltétlenül csak Nyirő 
József irodalmi munkásságára 
koncentrálni. Sőt, kortársai be-
mutatásával eleve kontextusba 
tudják majd őt helyezni.

Bérleti szerződést kötöttek

A Nyirő-villát ügykezelő mú-
zeum vezetősége bérleti szer-
ződést kötött az épület alsó 
szintjén lakó idős hölggyel, aki 
már 35 éve ott él – fejtette ki 
lapunknak Miklós Zoltán. Az 
egyezség szerint a hölgy addig 
lakhat a villában, amíg el nem 
kezdődnek a felújítások, ezután 
a városvezetés felajánl neki egy 
tömbházlakást, ahova átköl-
tözhet. A befizetett bér ötven 
százalékát a múzeum használ-
hatja, míg a másik fele az önkor-
mányzat kasszájába kerül.
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Pénzhiány miatt még várni kell az irodalmi múzeum létrehozásával

Elhalasztják a Nyirő-villa felújítását

Leghamarabb májusban érkezhet támogatás a magyar kormánytól a Nyirő-villa felújítására

Még nem kapott 

magyarországi támo-

gatást a székelyudvar-

helyi városvezetés a 

Nyirő-villa rendbeté-

telére, így az ott elkép-

zelt irodalmi múzeum 

berendezése is csú-

szik. Az épület alsó 

szintjét immár hivata-

losan bérli a korábban 

is ott élt idős hölgy, 

akinek csak akkor kell 

elköltöznie, amikor 

elkezdődik a felújítás.

REKLÁM

Az a kétszáz főnyi bálozó, 
aki vasárnap a székelyudvar-
helyi Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztárának (NYÖP) farsang-
búcsúztató estjén részt vett, 
még emlékezhet arra az időre, 
amikor a mai Küküllő szállo-
dát „ágyak alatt”-ként emleget-
ték, ahol hosszúnyakút ihatott 
a betérő. Sajnos, az akkori ze-
nész-énekes, Balog Robi beteg-
ség miatt nem idézhette fel a 

közös emlékeket és nem dalol-
hatta el noszatalgiacsokrát, de 
a bál az bál volt, éjfélig mulat-
tak, tomboláztak, szórakoztak 
a nyugdíjasok.

„A mai ünnepséget az ágyak 
alatt tartjuk. Anno mi mindig 
az ágyak alá jártunk, nem a 
szállodába. Hosszúnyakút kér-
tünk, nem bort, az étlap is egy-
szerű volt: flekken rizibizivel, 
vagy cigánypecsenye. De akkor 

nem volt zene. Nem voltunk vá-
logatósak, mert nem volt miben 
válogatni – mondta megnyitó-
beszédében Balázs Árpád kul-
túrfelelős. – Mielőtt bejöttünk 
volna a nagyterembe, megcso-
dáltuk a Shopot, a márkás far-
mernadrágokat, a cigarettákat. 
Ha jó napunk volt, egy csomag 
BT, DS nekünk is jutott, hogy ne 
csömöröljünk meg a zsíros hal-
ételektől. Mert volt idő, amikor 
kötelező volt halat enni, a sör 
mellé adták a halfasírtot. A sa-
rokban szólt a tánczene, néha 
táncoltak is az emberek, Oltyán 
néni virágot árult, egy másik 
asztalnál Győzőke ‚sze-sze-
szerelmet’ vallott valamelyik 
hölgynek, eközben János, a köl-
tő, szájában pipával végigsétált 
az asztalok között, és recsegő 
hangon mondogatta: ördögfinak 
szült az anyám…” 

A hangoló bizonyára emléke-
ket fakasztott, hiszen a vendé-
gek összesúgtak, és kuncogtak 
saját történeteiken. Humorper-
cek és finom vacsora után tánc-
cal és vidámsággal folytatódott 
a nyugdíjasok farsangi bálja.
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Nosztalgia és bál az „ágyak alatt”
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