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Noha már ötvenöt vár, város-
részlet, templom és más, 
meghatározó erdélyi épü-

let kicsinyített mását készíttette 
el a Székelyföldi Legendárium, a 
helyszűke miatt egyelőre csak ti-
zenkilenc makettet állítottak ki 
a Székely Támadt-vár Telegdy-
bástyájában – fejtette ki lapunk-
nak Fazakas Szabolcs, a projekt 
ötletgazdája.

Mit láthatunk?

A tavaly kiállított makettek kö-
zül csak párral találkozhatnak 
ismét a látogatók, a többi újdon-
ságnak számít – ígérte Fazakas 
Szabolcs, aki szerint azért is 
volt szükség a megújulásra, hogy 
a korábbi látogatóiknak is érde-
mes legyen visszatérni. A tárlaton 

immár több udvarhelyi épületet is 
meg lehet tekinteni, egyebek mel-
lett a felújítási munkálatok miatt 
eltakart Tamási Áron Gimnázi-
um kicsinyített mását, ugyanak-
kor kiállítják a székelyudvarhelyi 
városháza, a Szent Miklós-hegyi 
katolikus templom és a belváro-
si református templom makett-
jét is. Természetesen Erdély más 
részeiről is van látnivaló, egye-
bek mellett ilyen a miklósvári 
Kálnoki-kúria, az árokaljai Beth-
len-kastély, a nagyenyedi kollégi-
um, a Boncza-kastély, a dálnoki 
Gaál-kúria vagy a székelyderzsi 
erődtemplom is.

A kiállított makettek kiválasz-
tását az is befolyásolta, hogy meg-
lehetősen sérülékenyek, hiszen 

az alsó részük a Szejkefürdőn 
tervezett Mini-Erdély Park dom-
borzatához lett igazítva, ezért 
könnyedén elhajolhatnak – je-
gyezte meg Fazakas.

Kései nyitás

A Székelyföldi Legendárium 
csapata azt tervezte, hogy már 
idén megnyithatják a Szejkén ter-
vezett Mini-Erdély Parkot, ezért 
is nem rendezkedtek be koráb-
ban a várban – magyarázta az 
ötletgazda. Végül a szejkei pro-
jektet a műemlékvédelmi enge-
délyek igénylése és a hátralévő 
munkálatok miatt jövőre halasz-
tották. „A polgármesteri hivatal is 
felkért, hogy nyissuk meg a kiállí-

tást a várban, de mi is fontosnak 
tartottuk, hogy az udvarhelyiek, 
illetve az ide látogatók megtekint-
hessék a maketteket” – mondta, 
hozzátéve, hogy nem csekély tu-
risztikai jelentősége van a kiál-
lításnak.

A várban tavaly megnyitott 
tárlatukat egyébként mintegy 
25 ezren látogatták meg – köz-
tük iskolai csoportok, külföldi 
újságírók, turisták és helybéli-
ek –, idén azonban kevesebb ér-
deklődőre számítanak a kései 
nyitás miatt. Fazakas Szabolcs 
szerint szeptemberig biztosan 
megtekinthetők lesznek a ma-
kettek, és már sokan jelezték, 
hogy csoportosan meglátogat-
nák a tárlatot.

Háromnyelvű tárlat

Magyarul, románul és angolul 
is olvasható lesz a tárlaton kiállí-
tott makettek rövid leírása, hogy 
minden turista megérthesse – 
közölte az ötletgazda. A tájékoz-
tatók egyébként egy forgatható 
korongokra lesznek kiírva a ma-
kettek előtt, ne legyen gond abból, 
hogy melyik nyelven írták ki elő-
ször – jegyezte meg. „Már tavaly 
is ezt a megoldást alkalmaztuk 
és jó visszajelzéseket kaptunk” 
– fogalmazott. Tegnap egyébként 
még nagyban zajlott a bástya be-
rendezése, ma déltől viszont már 
várják a látogatókat.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Épületmakettek a várban

Több udvarhelyi épület makettje is megtekinthető a ma délben nyíló tárlaton

Tizenkilenc épület-

makett várja a turistákat 

és a helybélieket ma dél-

től a Székely Támadt-vár 

Telegdy-bástyájában, 

ahol a tavalyhoz képest 

új látnivalókkal ke-

csegtet a Székelyföldi 

Legendárium csapata. 

Egyebek mellett több 

székelyudvarhelyi épület 

kicsinyített mása is 

megtekinthető.

Megújult kiállítást nyit Székelyudvarhelyen a Székelyföldi Legendárium

Korántsem új a nap alatt, s az idei 
vizsgaidőszakban is ismétlődik, ami-
hez hosszú évek óta hozzászoktunk. 
Nevezetesen, hogy széltében-hosz-
szában, sajtóban, elégedetlen diákok, 
szülők, iskolák panaszaiban, a közössé-
gi oldalon, hozzáértő (vagy hozzá nem 
értő, de hozzászóló) véleményalkotók 
mondandójában visszhangzik: renge-
teg kétség merül fel az érettségi hitelét 
illetően. Romániában állandóan aktuális 
a kérdés, hogy vajon valóban mérv-
adónak, igazi fokmérőnek, igazságos 
és alaposan megtervezett, iránymuta-
tó megmérettetésnek tekinthető-e az 
érettségi vizsga, azonban idén talán 
fokozottan jogos a felvetés. Minden 
nyáron nagyjából fölöslegesen éri szó 
az iskolai évek záró számonkérésének 
házelejét, a megmérettetés továbbra is 
sok, sőt, egyre több sebből vérzik. Most 
múlik (ki) pontosan a hitele – ezt pedig 
mi sem bizonyíthatja ékesebben, mint 
mindaz, ami az idén történt-történik. 
Ha jelen írás terjedelméhez igazodva 
összegezni próbálunk, elég hosszú (és 
súlyos dilemmákat felvető) kérdéssort 

kell rövidkévé zsugorítanunk. Vegyünk 
sorra most csak néhány, az érettségi 
vizsga kapcsán óriási kérdő-, egyszer-
smind felkiáltójelnek tekinthető vonat-
kozást.

Egy: madártávlatból, az összesített 
eredmények fényében jól látszik, hogy 
a tavalyihoz és az országos átlaghoz ké-
pest is gyengébben szerepeltek idén a 
magyar diákok. Ez már önmagában elég 
beszédes adat.

Kettő: íme, újra előtérben a román-
nyelv-oktatás örökzöld dilemmája, 
továbbra is megoldatlan problémája. 
Ugyanis mit ad Isten, a magyar diákok 
idén is rosszabbul teljesítettek román-
ból, mint a korábbi években, és emiatt 
sokan a román-nyelvoktatás milyensé-
gét okolják. Okkal. 

Három: több jel is utal arra, hogy 
miután a szabály szerint más megyék-
be utaztatták a vizsgalapokat, magyar 
többségű megyék diákjainak román 
dolgozatait indokolatlanul lepontozták 
a javítók. Ez pedig mindennapi etnikai 
színezetű aggályainkon, paranojáinkon 
innen és túl is elgondolkoztató.

Négy: az óvások utáni adatok napvi-
lágra kerülése után hajmeresztő arány-
talanságokra derült fény több megyé-
ben: az is megesett, hogy aki eredeti-
leg kettest kapott, újrajavításkor négy 
egész jeggyel jobbra taksálták a teljesít-
ményét. Vajon most már tényleg semmi 
nem lehetetlen? Hol rejlik az érettségi 
hitele? Ha ad abszurdum lenne még egy 
óvási lehetőség, a kettest nyolcassá le-
hetne varázsolni?

Öt: elégedetlenséget, felháboro-
dást szült, parázs vitákat szított, hogy 
a magyar nyelv és irodalom érettségi 
tételek némelyike hová is helyezte a 
mércét idén. Nemcsak a mai tizennyolc 
évesek problémavilágához, átlagos 
felkészültségükhöz nem igazodott, de 
a szórványvidékek magyarul sokszor 
gyengébben tudó diákjainak szintjére 
is fittyet hányt. Sokan vélik, hogy ha 
ez így megy tovább, félő, hogy magyar 
anyanyenyelvű diákok román szakra 
iratkoznak, mert tartanak a magyar iro-
dalom megmérettetéstől.

Summa summárum, a most felmerü-
lő kérdéseknek, zökkenőknek, dilem-

máknak nagyon szerteágazóak az okai 
éppúgy, mint a korrigálási, megoldási 
lehetőségei. Reménykedni, valós, ha-
tékony megoldásokat keresni azonban 
szerencsére továbbra sem tilos, így hát-
ha lesznek, akik megpróbálják. Jó lenne 
hinni, hogy az idei érettségi hozadékai-
nak fényében az illetékesek, pedagógu-
sok, szülők, diákok, de főként okta-
tásunk felsőbb és alsóbb szintjeinek 
döntéshozói a jövőben talán egyenként 
– és közösen, párbeszédet folytatva is 
– elgondolkoznak azon, miként lehetne 
mindezen érdemben változtatni.

És persze azt is reméljük, hogy a 
most nagy visszhangot keltő hírek-
nek lesz pozitív, kézzelfogható hatása. 
Hátha az érettségi körüli felháborodás, 
csalódottság, riadalom többet, konst-
ruktívabbat hoz magával, mint egymás-
ra mutogatást, a semmi ködébe vesző 
sajtóvisszhangot, tiszavirág életű iszap-
birkózást és szájkaratét a közösségi 
oldalon, többet, mint „a mindenhez” 
értők bekiabálását a pálya széléről. Hi-
szen most múlik pontosan az érettségi 
hitele. Engedjük, hadd menjen?

Engedjük, hadd menjen?
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