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Toronymúzeum a gyergyói örmény templomban
 » GERGELY IMRE

Ú j látványossággal gazdagodik 
a gyergyószentmiklósi örmény 

közösség temploma és a város is. 
Kiállítótér nyílt a 20 méter magas to-
ronyban, ahol az örmény örökséget 
bemutató képek láthatóak, de az iga-
zán nagy élmény a toronyablakokból 
látható panoráma. Csütörtöktől láto-
gathatóvá vált az örmény templom 
tornya, amelyben több szintet alakí-

tottak ki a 18. századi építők. Ezek-
nek az emeleteknek a falain, illetve a 
szintek közt a létrák mentén képeken 
tekinthető meg az 1600-as évektől 
gyarapított erdélyi örmény épített 
örökség, de helyet kaptak itt a többi 
gyergyószentmiklósi felekezet temp-
lomairól készített felvételek is. Ez 
azonban csak a kezdet – tudtuk meg 
a gyergyószentmiklósi Örmény Kato-
likus Egyesület vezetőjétől, Kulcsár 
Lászlótól, aki elmondta, a tárlat a 

tervek szerint folyamatosan változik 
és bővül majd. Ami azonban igazán 
felejthetetlenné teszi a toronylátoga-
tást, az nem bent a falak között van, 
de innen válik láthatóvá. A legfelső 
szinten, a harangok terméből nyíló 
ablakokon belátható az egész város, 
és környéke, a hegyek, erdők is. Az 
örmény templomot eddig is sokan 
látogatták, megállnak mellette a 
turistabuszok, hiszen építészeti és 
kulturális különlegességnek számít. 
Gál Hunor plébános reményei sze-
rint a tavasztól őszig tartó turista-
szezonban több ezren másznak fel 
a toronyba és a kiállítás révén job-
ban megismerhetik az érdeklődők 
az örmény kultúrát, kincseket, de a 
várost is általában. Természetesen 
idegenvezetést is biztosítanak majd. 
A toronymúzeum megnyitóján jelen 
volt Barti Tihamér, a megyei önkor-
mányzat alelnöke, aki nagyszerű öt-
letnek tartja, hogy hozzáférhetővé, 
mindenki számára meglátogatható 
értékké tették a templom eddig pók-
hálókkal lepett tornyát a gyergyói 
magyar örmények, ezért is adott hoz-
zá támogatást a megyei önkormány-
zat. Mielőtt megnyithatták, rendbe 
kellett tenni a torony belsejét. A fel-
jutás biztonsága érdekében a szerke-
zet elkorhadt részeit megerősítették, 
kicserélték a lépcsőfordulók padoza-
tát, az örmény közösség fi ataljainak 
köszönhetően pedig megtisztult a 
toronyfeljáró az évek folyamán ösz-
szegyűlt szeméttől. A tervek szerint 
a lépcsőfordulók tágabb tereiben a 
helyi örmények családfáit, relikviá-
kat is közszemlére teszik a jövőben.

 » Gál Hunor 
plébános remé-
nyei szerint a 
tavasztól őszig 
tartó turista-
szezonban több 
ezren fognak 
felmászni a to-
ronyba.

 » A szereplőket 
zömében kolozs-
vári, marosvásár-
helyi és sepsi-
szentgyörgyi 
színészek alakít-
ják, a főszereplő 
Krisztik Csaba is 
margittai szüle-
tésű.

A gyergyói örmény templom legfelső szintjéről, a harangok terméből látható a város  és környéke

A tökéletes helyszín, Balánbá-
nya megtalálása után kifejezet-
ten erdélyi színészekre íródott 
a Valan – A tündérek völgye 
című lélektani krimi forgató-
könyve. Bagota Béla magyar-
országi rendező alkotásának 
erdélyi premierjét szerda este 
tartották Kolozsváron, a fi lmet 
több erdélyi településen lát-
hatja a közönség. 

 » PAP MELINDA

E rdélyben elsőként a kolozsvári 
közönség láthatta a Valan – Az 
angyalok völgye című thrillert, 

Bagota Béla magyarországi rende-
zőnek a Hargita megyei Balánbá-
nyán, zömében erdélyi színészekkel 
forgatott alkotását. „Ezzel megszü-
letett a transzilván krimi” – jelen-
tette ki Kántor László producer a 
Győzelem (Victoria) moziban tartott 
szerda esti közönségtalálkozón.

Kisebb technikai malőr miatt 
részben a fi lm vetítése előtt tartott 
közönségtalálkozón Bagota Béla 
rendező Jakab-Benke Nándor fi lm-
kritikus, egyetemi tanár kérdései-
re válaszolva elmondta: a fejében 
elsőként a helyszín – egy havas 

KOLOZSVÁRON TARTOTTÁK A VALAN CÍMŰ, ERDÉLYI HELYSZÍNEN, ERDÉLYI SZÍNÉSZEKKEL FORGATOTT FILM DÍSZBEMUTATÓJÁT

Megszületett a transzilván krimi

A Valan című lélektani krimit Kolozsváron már bemutatták, több erdélyi helyszínen is láthatják a nézők

bányaváros – jelent meg, és mivel 
Magyarországon nehéz ilyet találni, 
Kántor László producer ajánlására Er-
délyben kezdtek el keresgélni. „Ami-
kor Balánbányát megláttam, tudtam, 
hogy ott kell leforgatni. Onnantól azt 
is tudtam, ez egy erdélyi történet, és a 
forgatókönyvet is eszerint írtam. Ezál-
tal lett a fi lm és történet teljes értékű” 
– jelentette ki a rendező. Bagota Béla  
„autentikus arcokat” akart, így eleve 
erdélyi színészeket keresett a fi lmhez. 
„Fontos volt, hogy Balánbányát „ne 
tömjük ki” budapesti színészekkel” 

– fogalmazott, és a szereplők váloga-
tásában a románnyelv-tudás is szem-
pont volt.

A szereplőket zömében kolozsvári, 
marosvásárhelyi és sepsiszentgyör-
gyi színészek alakítják, a főszereplő 
Krisztik Csaba is margittai születésű. 
14 éves korában települt ki Magyar-
országra, talán épp a román nyelvtől 
menekült, mondta nevetve. Így kicsit 
a sors iróniájának is tekinti, hogy 
olyan fi lmben kapott elsőként fősze-
repet, ahol a dialógusok fele romá-
nul zajlik. „Nagyon nagy szükségem 

volt a román nyelvre ahhoz, ahogy 
hiteles legyek, meglepően hamar a 
számra álltak a román mondatok” – 
fogalmazott a Pétert alakító Krisztik 
Csaba.

Meglepetésre az is kiderült, hogy 
Bagota Béla rendező eredetileg víg-
játéknak szánta alkotását, de ha-
mar rájött, hogy krimi lesz belőle. 
A castingról elmondta, kezdettől 
érezte, hogy Krisztik Csaba megfelelő 
a főszerepre, ami be is bizonyosodott, 
így a többi szereplőt már „csak mellé 
kellett rakni”. A főbb szerepekben 
Nyakó Júlia és az erdélyi színjátszás 
ismert alakjai, Hatházi András, Tol-
las Gábor, Mátray László, Pál Emőke 
és Rácz Endre látható. A fi lm zené-
jét a kolozsvári származású Márkos 
Albert szerezte. A feszült lélektani 
krimi fő helyszíne Valan, a hólepte 
erdélyi bányaváros. Péter nagyvárosi 
rendőrként emberkereskedők után 
nyomoz, életét annak szenteli, hogy 
eltűnt lányokat találjon meg. Minden 
megmentett lányban valahol a saját 
húgát, Julit látja, akinek 22 éve veszett 
nyoma, a romániai forradalom ká-
oszában felbolydult Valanban. Péter 
egy telefonhívás miatt kénytelen visz-
szatérni az erdélyi bányavárosba. A 
Valan premierjét a napokban több 
erdélyi városban is közönségtalálko-
zó kíséri, majd a Fimtett forgalmazá-
sában látható a mozikban.
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Kiállítás nyílt a
segesvári harctérről  

Kamarakiállítás nyílt a segesvári 
harctéren folytatott régészeti 

kutatásokról Ki mondaná, hogy e hely 
csatatér? címmel szerdán Budapesten, 
a Petőfi  Irodalmi Múzeumban (PIM). 
A PIM és a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum közös projektjeként 2018–19-
ben – a konfl iktusrégészet módszer-
tanát segítségül hívva – fémkeresős 
terepkutatás indult a segesvári csata 
lefolyásának megismerésére. Az MTI 
azt írta, mintegy 400 lelet, több-
ségében orosz és magyar lövedék 
GPS-pontjait sikerült térképre vinni, 
ballisztikai számítások alapján 
meghatározni az ütközet gócpont-
ját, valamint Bem hadműveletének 
lenyomatait a valós tereppontokon 
azonosítani. Számos hadászati, kato-
nai viseleti emlék jelzi a hadművelet-
ben részt vevő magyar és cári katonai 
alakulatok konkrét mozgását. A 2020. 
január 31-ig látogatható kamaratárlat 
helyszíni felvételek, térképek, archív 
fotók, visszaemlékezések és kép-
zőművészeti ábrázolások segítsé-
gével tekinti át a kutatástörténetet. 
Török Petra főigazgató-helyettes 
elmondta, hogy a tárlat jó alkalmat 
jelent az eredmények, a lézerszken-
neres talajfelvétel, a leletmintázati 
térkép, a fegyverek bemutatására, 
egyúttal fi gyelmeztetés arra, hogy 
milyen gyors ütemben semmisül 
meg az egykori csatatér, milyen rossz 
állapotban vannak a hozzá kapcsoló-
dó emlékhelyek, emlékművek. Soós 
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója elmondta, hogy a fehéregyházi 
és segesvári környéknek jelentős 
régészeti potenciálja van. (Krónika)




