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Emléktáblát kapott szülővárosában, Nagybányán a 130 éve született Kossuth-díjas író, festőművész

Plakett Tersánszky Józsi Jenő emlékére

Szülővárosában, Nagybányán 
avattak emléktáblát a 130 
éve született Kossuth-díjas 

Tersánszky Józsi Jenőnek, a 20. 
századi magyar irodalom egyik 
jelentős alakjának, festőművész-
nek, aki szeptember 12-én szü-
letett. Az eseményt a vasárnapig 
tartó egyhetes Főtér Fesztivál – 
Nagybányai Magyar Napok kere-
tében tartották szerdán. Pintér 
Zsolt, a fesztivál szervezője ki-
emelte, az emléktábla-avatások 
meghatározóak egy közösség éle-
tében, hiszen annak múltjáról, de 
jelenéről is sokat elárulnak: az 
emlékjelek pedig üzenetet hagy-
nak az utókornak. „A város szíve, 
ósdi, manzárdos házak, girbe-
gurba utcák, szélkakasos, mo-
hos zsindelyű polgárotthonok” 
– írta szülővárosáról az 1889-ben 
született, 1969-ben elhunyt Ter-
sánszky Igaz regény című mű-
vében, és ez a mondat olvasható 
a magyar, román és angol szö-
vegű emléktáblán. „A bronzbe-
tűkkel írt szavakkal a közösség 
átadja az utókornak azt, ami fon-
tos, és megmutatják másoknak is 
a közösség múltját és jelenét” – fo-
galmazott Pintér Zsolt. Kovács Ri-
chárd RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő kifejtette, azért három-
nyelvű a tábla, hogy a városban 

élők mindannyian olvashassák el, 
mindazok, akik szeretik a főte-
ret, valamint a külföldről Nagybá-
nyára érkezők is. Hozzátette, az 
emléktábla azért került a Platthy-
házra, ahol jelenleg a nagybányai 
RMDSZ székel, mert Tersánszky 
szülőházát még az 1980-as évek-
ben lerombolták, a helyén jelenleg 
udvar van. „Azt gondoltuk, hogy 
az emléktábla nem illik egy ke-
rítésre, hanem inkább épületre” 
– mondta Kovács Richárd. Dávid 
Erzsébet magyar szakos tanár-
nő érdekes életrajzi adatokat ele-
venített fel az íróról, majd Bányai 
Roni, a Nicolae Iorga Általános 
Iskola diákja olvasta fel az em-
léktáblán olvasható Tersánsz-
ky-idézetet. Érdekességként még 
elhangzott, hogy az 1928-as ere-
deti szövegben a „manzardos” szó 
szerepel, de manzárdosként ír-
ták az emléktáblára, a szervezők 
nem szerették volna, ha helyes-
írási hibának tűnne. A bronzból 
készült emléktábla 99 évig állhat 
az épületen abban az esetben is, 
hogyha az épületet eladják. A táb-
laállítás kezdeményezője Pintér 
Zsolt, Dávid Lajos, a nagybányai 
Teleki Magyar Ház intézmény-
vezetője, Kovács Richárd, Vida 
Noémi alpolgármester, valamint 
Marosán Zoltán és Futó Edmund 

műépítész. Az avatás után Ter-
sánszky-emlékkiállítás nyílt a fő-
téri Bay-házban, de szombaton is 
folytatódik a programsorozat, hi-

szen a budapesti Óperenciás báb-
színház a Misi Mókus kalandjait 
adja elő, és a Nicolae Iorga Álta-
lános Iskola diákjai is megemlé-

keznek Tersánszky Józsi Jenőről 
előadásukban.

MIHÁLY KRISZTA

Háromnyelvű emléktáblát avattak a 130 éve született 

Tersánszky Józsi Jenő írónak, festőművésznek szülő-

városában, Nagybányán. A táblát, amelyen egy Ter-

sánszky-idézet olvasható a város főteréről, a Nagybá-

nyai Magyar Napok keretében helyezték el.
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Alapképzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 91827
Szociológia 122032
Menedzsment 34548
Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek gazdaságtana 163046

Bank és pénzügyek 112334
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 61218
Német nyelv és irodalom 62127
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv 
és irodalom

152439

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv 
és irodalom

102434

Képzőművészet – 7 7
Zene 71017
Agrármérnök* 19-19

Mesteri képzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás – 8 8
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában

21315

Vizuális kommunikáció –1818
Európai szociálpolitikák 12021
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje –1515

Idegenforgalmi gazdálkodás –1919
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata
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Ingatlan
Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán egy kilenc-
emeletes tömbház hetedik emeletén 34 m2-es, más-
fél szobás garzon eladó. Ára: 38 000 euró. Telefon-
szám: 0745-330565 vagy 0755-911482.

Különféle
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- 
és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Telfonszám: 0742-630838

Kötet Erdély Versailles-áról, 
a bonchidai Bánffy-kastélyról
Gy. Dávid Gyula A bonchidai Bán-
ffy-kastély című, a Polis kiadónál 
napvilágot látott kötetét mutatják 
be szombaton 15 órától a Kolozs 
megyei településen található im-
pozáns épületegyüttesben. A kas-
tély múltjának és jelenének sok 
évszázadon átívelő eseménye-
in kalauzol végig a szerző, aki 
az alapos dokumentációt gazdag 
képanyaggal kiegészítve formál-
ja élménnyé. A kiadvány bemu-
tatja a kastélyegyüttes 18. majd 
19–20. századi külső és belső lát-
ványát, az 1944-es és azt követő 
pusztulást, majd egy hősies vál-
lalkozást: a 2000-es években el-
kezdődött újjászületés szemünk 
előtt végbemenő, szemet gyönyör-

ködtető mozzanatait. A könyv te-
hát nemcsak a múltról szól, hanem 
arról is, ami az ezredforduló óta, 
egy nagyszabású műemlékvédel-
mi terv keretében történik: az 
óvó, emlékvédő szándék megva-
lósulásáról – olvasható a kiad-
vány ajánlójában. A régió egyik 
legnagyobb és legszebb főúri kas-
télya ,,Erdély Verszáliája”, a Lo-
sonczi Bánffy-család ősi fészke, 
amely évszázadok alatt ötvöződött 
egyedülálló építészeti-művésze-
ti egységgé, hogy aztán a második 
világháború végétől kezdve néhány 
évtized alatt a végpusztulás hatá-
rára jusson.

KRÓNIKA

A Hideg című előadást 
játszák a Figuránál
A Három nővér című előadás 
bemutatójával hivatalosan is 
elkezdődött az új évad a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színházban. A teátrum vasárnap 
este 7 órától várja a közönséget a 
tavalyi évadban bemutatott, Leta 
Popescu által rendezett Hideg cí-
mű produkcióra. Az előadás szöve-
gét a Figura felkérésére Elise Wilk 
drámaírónő írta. A Hideg – mely-
nek alcíme: Négy valótlan történet 
Gyergyószentmiklósról – olyan 
előadás, melynek négy melanko-
likus, komikus és rejtélyes törté-
netében önmagukra ismerhet-
nek a gyergyóiak. Megtudhatjuk 
például a hokipálya és a gyergyói 
hokicsapat történetét, mindezt 
az utcalámpák fényében. Kiderül, 
milyen egy különös találkozás 
mínusz 50 fokban, és feltehet-
jük a kérdést: Csíkszeredában, 
vagy Gyergyószentmiklóson van 
hidegebb? Az előadás szól még 
rejtélyes eltűnésekről, borvízforrá-
sokról és végtelen krumpliföldek-
ről. És közben felbukkan az örök 
fiatalság titkát jelentő kék fény is. 
A produkció nem sorolható be a 
klasszikus műfaji kategóriákba, de 
tartalmaz borzalmakat, szerel-
met, rejtélyt és egy kis sci-fit is. Az 
előadás főbb szerepeiben Moșu 
Norbert László, Vajda Gyöngyvér, 
Máthé Annamária, Boros Mária, 
Tamás Boglár látható.

K. J. 

Tersánszky Józsi Jenő Igaz regény című művének egyik, Nagybánya főteréről szóló mondata olvasható az emléktáblán
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