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Felújítás miatt legalább egy 
évig, de valószínűleg hosz-
szabb ideig zárva lesz a 
gyergyószentmiklósi Tarisz-
nyás Márton Múzeum épülete, 
az intézmény gyűjteménye 
pénteken délután öt óráig 
látogatható. A múzeum mun-
katársainak húszezer tárgyat 
kell elköltöztetniük.

 » GERGELY IMRE

Közeleg a a gyergyószentmik-
lósi Tarisznyás Márton Múze-
um 1770 körül épített épületé-

nek felújítása, emiatt költöznie kell 
az intézménynek. A múzeum nem 
szűnik meg, csak egyelőre nem 
rendez kiállításokat, pénteken dél-
után öt óráig látogatható – közölte 
Csergő Tibor igazgató. A következő 
két hónap alatt a személyzet a kö-
zel húszezer tárgy megfelelő be-
csomagolásán és átköltöztetésén 
dolgozik. A helyi önkormányzat az 
intézmény számára átadott az egy-
kori szülészet épületéből tizenhá-
rom termet, amely megfelelő hely 
lesz a néprajzi, történeti, képzőmű-
vészeti és kőzettani gyűjtemények, 
illetve egyéb múzeumi tárgyak tá-
rolására. Ehhez azonban számos 

FELÚJÍTÁS MIATT KÖLTÖZIK, NEM LESZ LÁTOGATHATÓ A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM

Legalább egy évre bezár a gyergyói közgyűjtemény

fejlesztésre lesz még szükség: mozgás-
érzékelők, riasztók és más biztonság-
technikai eszközök beszerelésére, új 
polcrendszereket is ki kell alakítani. 
Fontos ez, hiszen a múzeum hosszú 
távra tervez itt; a raktárak továbbra 
is ezen a helyen maradnak azután 
is, amikor majd visszaköltözhetnek 
a felújított otthonukba – fejtette ki 
az intézményvezető. Hozzátette, a 
felújított múzeumépület összes fe-
lületét kiállítások megrendezésére 
használnák, de egyelőre megjósol-

hatatlan, hogy ez mikor fog megtör-
ténni. Az önkormányzat harmadszor 
írta ki a felújítási munkálatokhoz a 
közbeszerzést, az első kettőre nem 
érkezett ajánlat, a napokban jár le a 
harmadik határideje. A kivitelezési 
idő a terv szerint tizenkét hónap, így 
optimális esetben 2020 végére kelle-
ne az uniós forrásokból fedezett 3,2 
millió lejes főjavításnak befejeződ-
nie. Több más pályázat is folyamat-
ban van: az épülethez ragasztott, az 
1970-es években épített szárny is fel-

újításra vár, és ha erre is sikerül for-
rást szerezni, akkor a visszaköltözés 
már csak ennek modernizálása után 
következhet. Ha az épületben nem is 
lesznek kiállítások, nem jelenti azt, 
hogy a Tarisznyás Márton Múzeum 
munkatársai feladat nélkül marad-
nak – hangsúlyozta Csergő Tibor. 
A muzeológusok, gyűjteménykez-
elők és az adminisztráció az egykori 
tüdőkórház épületébe költözik át. 
Jelenleg is itt áll a régészeti raktár, 
a restaurátor-műhely, és továbbra is 
feladat a gyergyószéki ásatások fel-
ügyelete, illetve nem szűnik meg a 
muzeológusok kutatómunkája sem. 
Az elkövetkező időszakban a Gyer-
gyói DIA (Digitális Interaktív Archí-
vum) fejlesztése, gyarapítása lesz a 
prioritás, várják továbbra is a régi 
gyergyószéki fényképeket, hogy eze-
ket feldolgozva közös felületen jöhes-
sen létre egy rangos digitális értéktár 
– mondta az igazgató. A múzeum 
várhatóan a felújítás alatt is rendez 
kiállításokat alternatív helyszíneken 
(idén januárban a jégpálya mellet-
ti Pálya bisztróban nyitották meg a 
gyergyószentmiklósi hoki történetét 
bemutató tárlatot), vagy lehetnek 
utazókiállításai is. Csergő Tibor el-
mondta, az idei költségvetésük annyi-
ra szűkös, hogy épp csak a költözésre 
futja, emiatt nem szervezhetik meg a 
közkedvelt esztenafesztivált és a Mú-
zeumok Éjszakáját sem.

 » KISS JUDIT

A sokszor szeszélyes időjárás ellené-
re több mint 130 ezren vettek részt 

a május 31. és június 9 között tartott, 
immár nagykorúvá vált, azaz 18. ko-
lozsvári Transilvania Nemzetközi Fil-
mfesztiválon (TIFF) – értékelték ki köz-
leményükben a szervezők. A több mint 
220 fi lmet kínáló szemlén telt házas ve-
títések zajlottak, több száz meghívott 
tette tiszteletét, koncerteket, szakmai 
műhelyeket tartottak. Románia leg-
nagyobb fi lmes eseményén összesen 
95 ezer jegyet adtak el, így a szemle 
megtartotta tavalyi rekordját. A TIFF-
en mutatták be Tudor Giurgiu fi lm-
rendezőnek, a fesztivál igazgatójának 
legújabb nagyjátékfi lmjét, az érdek-
lődés rekordot döntött: összesen több 
mint 3000-en tekintették meg. Pedro 
Almodóvar spanyol rendező legújabb 

fi lmjére, a Fájdalom és dicsőségre 
több mint 3300-an voltak kíváncsiak. A 
szervezők rámutatnak, óriási érdeklő-
désre tartott számot több, a szemle ke-
retében szervezett esemény, ilyen volt a 
Transilvania-trófea életműdíj átadása, 
amelyet idén Nicolas Cage hollywoodi 
színész, producer vehetett át a Diákmű-
velődési Házban. Az idei kiadás egyik 
meglepetése a TIFF Unlimited kezde-
ményezés: román és nemzetközi fi lmek 
nézhetők online havi 5 euró + TVA-ért. 
A TIFF Unlimited oldalán a szemle idei 
és korábbi kiadásain vetített alkotások 
tekinthetőek meg, olyan fi lmek, ame-
lyeket nem láthat más csatornákon a 
közönség, a kínálat kéthetente frissül. 
A szervezők közlése szerint eddig már 
1500-an fi zettek elő a TIFF Unlimitedre. 
A fesztivál jövő évi, 19. kiadását 2020. 
május 29. és június 7. közt tartják a 
kincses városban.

Több mint 130 ezren vettek részt a TIFF-en

 » Az idei 
kiadás egyik 
meglepetése a 
TIFF Unlimited 
kezdeménye-
zés: román és 
nemzetközi 
fi lmek nézhetők 
online havi 5 
euró + TVA-ért. 
A TIFF Unlimited 
oldalán a szemle 
idei és korábbi 
kiadásain vetí-
tett alkotások 
tekinthetőek 
meg.

 » A következő 
két hónap alatt 
a személyzet a 
közel húszezer 
tárgy megfelelő 
becsomagolásán 
és átköltözteté-
sén dolgozik. 

Ráfér a megújulás a gyergyószentmiklósi múzeum két és fél évszázados épületére 
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Kolozsvár főtere is óriási „moziteremmé” vált a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál idején 

 » BÍRÓ BLANKA

Borovszky Samu Magyarország vár-
megyéi és városai című monográfi a-

sorozatának újranyomtatott kiadását 
adományozza a magyar kormány a 
határon túli magyar közintézmények-
nek, könyvtáraknak és múzeumoknak. 
A kereskedelemben nem megvásárol-
ható, 26 kötetes sorozatot Székelyföl-
dön elsőként a háromszékiek vehették 
át. A Kovászna Megyei Tanács épüle-
tében Tóth László, Magyarország csík-
szeredai főkonzulátusának vezetője 
szerdán adta át az adományt. Beszé-
dében hangsúlyozta, a sorozat isme-
retforrás, kutatásra alkalmas, egyúttal 
identitáserősítőként is szolgál. Hozzá-
tette, a monográfi a unikum és hunga-
rikum, a magyar történeti, képzőmű-
vészeti, földrajzi, néprajzi, hadügyi és 
természeti viszonyok közművelődési 
és közgazdasági állapotának enciklo-
pédiája, más ilyen terjedelmű mun-
ka Magyarországról nem született. 
A sorozat első kötete 1896-ban jelent 
meg, azóta 26 kötet látott napvilágot 
a 24 vármegyéről, az első világhábo-
rú kitörése miatt a munka leállt, így 
például Székelyföld már nem került 
bele. Egy sorozat értéke több százezer 
forint, Háromszéken 24-et adnak át, 
így az adomány teljes értéke több mil-
lió forint, emellett az eszmei értéke is 
óriási, hiszen a kiadványt nem lehet 
megvásárolni a kereskedelemben. 
A főkonzul rámutatott, a monográfi a 
rávilágít milyen sokszínű, erős volt 
Magyarország száz évvel ezelőtt, ösz-
tönözhet arra, hogy hasonló értékeket 

teremthetünk magunk is, sőt Székely-
föld leírása is elkészülhetne. Tamás 
Sándor, a Kovászna Megyei Tanács 
elnöke kifejtette, a monográfi ában 
sok ezer oldalon több száz szerző írá-
sa jelenik meg, a jelenlegi Erdélyből 
három vármegye került be: Temes, 
Szatmár és Bihar. Antal Árpád pol-
gármester arról beszélt, hogy a ma-
gyar kormány nemzetpolitikája ezer 
szállal köti a határon túli magyarokat 
Magyarországhoz, a legfontosabbak 
az oktatáshoz kapcsolódó progra-
mok. „Bízom benne, hogy demo-
gráfi ai programok is lesznek, melyek 
hozzájárulnak, hogy száz év múlva 
is lesz, aki ezeket a köteteket olvas-
sa” – mondta Antal Árpád. Három-
széken városi önkormányzatok, mú-
zeumok, tanintézetek, könyvtárak, 
művelődési intézmények kapták meg 
a monográfi asorozatot. Tóth László 
elmondta, hamarosan Hargita és Ma-
ros megyében is átadják a köteteket. 
„Egy lelkes és bátor írói gárda óriási 
munkára vállalkozott. Megírja Ma-
gyarország történetét és jelenkorát 
vármegyénkint, városonkint olyan 
kiterjedésben, olyan részletességgel, 
aminőre nincs példa a gazdag külföl-
di irodalomban. Ez is legyen dicsősé-
ge Magyarországnak. Ilyen magasra 
emelkedett a század elején még oly 
szegény, jelentéktelen magyar iroda-
lom!” – írja Jókai Mór az első kötet 
előszavában. A millennium évében 
induló sorozatban 1914-ig összesen 
21 vármegye, továbbá három kisebb 
földrajzi egység története látott napvi-
lágot összesen 26 kötetben.

Identitáserősítő monográfi a




