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Balassi Bálint és Rimay János 
istenes énekeit tartalmazza 
az az 1660-ból származó, kis 
méretű unikumpéldány, amely 
jelenleg megtekinthető a ma-
rosvásárhelyi Teleki Tékában, 
és amely felújításra szorul.

 » ANTAL ERIKA

E gy 17. századi unikumpéldány 
restaurálásához gyűjt támo-
gatókat a marosvásárhelyi 

Teleki Téka. Balassi Bálint – Rimay 
János: Istenes énekek című kötete 
1660-ból származik, és a gyakori 
használat miatt elrongyolódott, 
ezért a korai kiadásokból csak tö-
redékek maradtak fent.

A Teleki Tékában őrzik a kiad-
vány egyetlen létező példányát, 
amelyet a marosvásárhelyi refor-
mátus kollégium könyvtárának 
sikerült megőriznie. A január 22. 
és 31. között más, ugyancsak érté-
kes és felújításra váró kötetekkel 
együtt megtekinthető kis méretű 
kiadvány csonkán, címlap nélkül 
maradt meg, de betűanyagának 

BALASSI BÁLINT ISTENES VERSEIT TARTALMAZÓ 17. SZÁZADI, EGYEDI KIADVÁNYT ÚJÍTANÁNAK FEL MAROSVÁSÁRHELYEN

Unikumpéldány restaurálására gyűjt a Teleki Téka

Apró, de értékes. A kis méretű, 1660-ból származó kiadvány egyetlen példánya a marosvásárhelyi 

 » Ebből a 
kiadásból ma ez 
a világon ismert 
egyetlen példány 
– magyarázta Lá-
zok Klára, a Téka 
osztályvezetője.

vizsgálata révén a kutatás megál-
lapította, hogy 1660 körül Bártfán, 
Klöss Jakab nyomdaműhelyében 
készült. Ebből a hatodik kiadás-
ból ma ez a világon ismert egyet-
len példány – magyarázta Lázok 
Klára, a könyvtár osztályvezetője. 

A vallásos verseket tartalmazó 
gyűjtemény Balassi Bálint (1554–
1594) és tanítványa, Rimay János 
(1570 k.–1631) munkája 1632 körül 
jelent meg először nyomtatásban, 
és hamar népszerűvé is vált az ösz-
szes felekezet körében. A 19. század 

elejéig gyors egymásutánban több 
kiadást is megért a kötet, amelynek 
jelenleg stabilak a tárolási körül-
ményei, de az öregedési folyama-
tok és a gyakori használat során 
több olyan károsodás is érte, amely 
indokolttá teszi a restaurálását, 
hogy élettartamát meghosszab-
bítsák, és tovább is kutathatóvá 
tegyék. Ugyanott látható lesz Hel-
tai Gáspár: Krónika az magyarok-
nak dolgairól című műve, amelyet 
1575-ben adtak ki Heltai Gáspárné 
műhelyében, vagy Apáczai Csere 
János Magyar enciklopédiája szin-
tén 1575-ből. Lázok Klára elmond-
ta, az állandó kiállításon látható 
restaurálásra váró köteteket január 
31-ig lehet megtekinteni, de a most 
indított adományozás egész évben 
folyamatos. A kötetek restaurálását 
a Teleki Téka restaurátora, Márton 
Krisztina végzi majd, az adomá-
nyokat a szükséges fogyóanyagok 
beszerzésére fordítják. Egy oldal 
örökbefogadása 25 lejt jelent, ame-
lyet a Teleki Tékában Lázok Klá-
rának adhatnak át, illetve átutal-
hatnak a Teleki Téka Alapítvány 
bankszámlaszámára: RO29 BTRL 
RONC RT03 8343 8001.
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Újdonságokról számoltak be a gyergyói Figura Stúdióban

 » KRÓNIKA

Február 7-től látható a romániai 
mozikban Bodzsár Márk második 

nagyjátékfi lmje, a Drakulics elvtárs. A 
szocialista vámpírtörténetet az alkotók 
is elkísérik három erdélyi helyszínre, 
jelentette be a fi lm romániai forgal-
mazója, a Filmtett. A vígjáték a 70-es 
években játszódik Magyarországon, 
ahová a kubai forradalmat is megjárt 
Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazaláto-
gat, hogy elindítson egy nagyszabá-
sú véradó mozgalmat. Éppen akkor, 
amikor Kádár elvtárs Brezsnyev nyo-
mására próbálja megszerezni az örök 
élet titkát. Az örökifj ú Fábián elvtárs 
mintha éppen ezt birtokolná, hiszen 
30 évesnek néz ki, laza a stílusa, és 
bomlanak utána a nők, ezért rögtön 
az állambiztonság célkeresztjébe ke-
rül. Mária (Walters Lili) kísérőként 
próbál a gyanús alak bizalmába fér-
kőzni, közben nyomozó élettársa, 
Laci (Nagy Ervin), megfi gyel és lehall-
gat, de majd szétveti a féltékenység. A 
fi lm Bodzsár Márk forgatókönyvéből 

készült, az operatőr Reich Dániel, 
a vágó Kovács Zoltán, a zeneszerző 
Keresztes Gábor, a producerek Pék 
Csaba és Tőzsér Attila. Walters Lili, 
Nagy Ervin és Nagy Zsolt mellett Bor-
bély Alexandra, Znamenák István, 
Thuróczy Szabolcs, Balsai Móni, Trill 
Zsolt is szerepel benne. Kolozsváron, 
ahol ezúttal a frissen felújított Művész 
moziban lesz a díszbemutató február 
8-án, szombaton 18:30-tól és 21:00-
től, az alkotók közül Bodzsár Márk 
rendező, Walters Lili, Nagy Ervin és 
Thuróczy Szabolcs színészek lesznek 
jelen. Sepsiszentgyörgyön február 
9-én 18 órától mutatják be a fi lmet a 
Művész moziban, Csíkszeredában pe-
dig február 10-én 19 órától a Csíki mo-
ziban, mindkét helyszínen Bodzsár 
Márkkal és Walters Lilivel találkozhat 
a közönség. A Drakulics elvtársat ve-
títik még Nagyszebenben (február 26-
án) és Székelyudvarhelyen, február 
hetedikétől pedig a mozik műsorán 
lesz Szatmárnémetiben, Marosvásár-
helyen, Brassóban és Bukarestben a 
Román Parasztmúzeum mozijában.

Erdélyben az új vámpírsztori 
 » BARABÁS ORSOLYA

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház új programot hirdetett meg 

annak érdekében, hogy a közönség 
jobban megismerhesse színészeiket. 
A Színész házon kívül nevű program-
ban minden hónapban egy színész ke-
rül középpontba, aki ráadásul új szak-
mában is kipróbálhatja magát. Minden 
hónapban egy-egy színészről lehet 
majd több információt megtudni a te-
átrum előterében elhelyezett színész-
falról. Ezen gyermekkori fényképek, 
hobbival kapcsolatos fotók, sok-sok ér-
dekesség sorakozik. Ugyanitt kap majd 
helyet az üzenőfal is, amelyen egész 
hónapban lehet üzenni a színészek-
nek, akik ráadásul meglepetésszerűen 
egy új munkakörben, civil szakmában 
is kipróbálhatják magukat, amit előre 
nem árulnak el a művésznek – mond-
ta el sajtótájékoztató keretében Tálas 
Eszter, a színház közönségkapcsolato-
kért felelős munkatársa. Februárban 
Bartha Boróka lesz a Színész házon kí-

vül szereplője, aki kíváncsian várja az 
eseményt. „Remélem, lesz érdeklődés, 
hiszen sokan kíváncsiak a színészekre, 
akik a közönséget vonzzák. Fogalmam 
sincs, milyen szakmába fognak bedob-
ni, de szerintem izgalmas lesz. Legjob-
ban a fogászati rendelőben találnám 
fel magam, hiszen ott nőttem fel, édes-
anyám fogorvos volt, de nyitott vagyok 
bármire” – árulta el Bartha Boróka, aki 
11 éve a társulat tagja. A nyílt program-
ban igyekeznek megszólítani minden 
korosztályt. Február 14-én, a szerelme-
sek napján FiguRandit szerveznek. Ta-
más Boglár egyéni előadása, a Persze 
19 órától kezdődik majd, az ezt követő 
programon a színészek leülnek egy-
más mellé, velük szemben helyezked-
nek el az érdeklődők, és mindenkinek 
2 perce lesz, hogy kérdéseket tegyen fel 
a művésznek, akivel párba kerül. Csen-
gő jelzi majd a váltást, ekkor egy szék-
kel arrébb ül a közönség, és így folyta-
tódik a villámrandi. A Színész házon 
kívül program keretében márciusban 
Kolozsi Borsos Gáborral, áprilisban 
Máthé Annamáriával, májusban Mosu 
Norbert-Lászlóval, júniusban pedig 
Fodor Alain Leonarddal ismerkedhet 
meg a közönség. Folyatódik a Szabad-
jegy akció is, amelyet a színház tavaly 
decemberben indított útjára. Célja, 
hogy olyanok is eljuthassanak egy-egy 
előadásra, akik nem engedhetik meg 
maguknak, hogy megvásárolják a szín-
házjegyet. A felajánlók 15 lejes jegyet 
válthatnak a jegypénztárban, majd ezt 
felcsíptethetik az előtérben elhelyezett 
„fára”. Innen bárki leveheti a belépőt 
arra az előadásra, amire kíváncsi. A 
Gyulafehérvári Caritas és az Őszi róz-
sák idősek klubja partnerséget vállalt, 
ők közvetítenek, hogy a jegyek eljut-
hassanak olyan személyekhez, akik 
nem tudják megvásárolni a belépőt.

Új program: színészek „házon kívül”

 » Minden 
hónapban egy-
egy színészről 
lehet majd több 
információt 
megtudni a 
teátrum előteré-
ben elhelyezett 
színészfalról. 
Ezen gyermek-
kori fényképek, 
hobbival kapcso-
latos fotók, sok-
sok érdekesség 
sorakozik. 

A Drakulics elvtárs című vámpírtörténet főszerepét Nagy Zsolt alakítja 




