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BESZAKADT A SZEBEN MEGYEI ALCINA KÖZÉPKORI TEMPLOMÁNAK MENNYEZETE

Bürokrácia miatt károsult a műemlék
Nagymértékben károsodott 
a Szeben megyei Alcina 
község középkori temploma, 
miután beomlott a boltozata. 
Az egyházi szóvivő szerint 
már korábban voltak jelei 
annak, hogy megrongálód-
hat a mennyezet, de egy 
műemlék esetében bizonyos 
bürokratikus folyamatra, 
engedélyekre van szükség a 
javításokhoz.

 » PATAKY ISTVÁN

B eszakadt a Szeben megyei 
Alcina középkori erőd-
templomának boltozata 

szerdán, az orgona, a padok és 
a templomi zászlók is megron-
gálódtak. Emberi sérülés nem 
történt, miután az épületet már 
korábban elzárták a látogatók 
előtt a veszélyesnek tűnő meny-
nyezeti repedések miatt. Kiss 
Loránd restaurátor lapunkat 
arról tájékoztatta, hogy a most 
bekövetkezett omlásnak már 
egy hete voltak előjelei, elkez-
dett potyogni a vakolat a repe-
désekből. A Szeben megyei köz-
ség evangélikus temploma nem 
tartozott az elhanyagolt műem-
lékek közé, Kiss Loránd szerint 
karbantartott épületről van szó. 
Az evangélikus egyház közle-
ménye szerint jelenleg még nem 
lehet egyértelműen megállapíta-

ni, hogy sérült-e az épület struk-
túrája. Ștefan Bichler egyházi 
szóvívő a nagyszebeni Turnul 
Sfatului portálnak elmondta, 
egy műemlék esetében bizonyos 
bürokratikus folyamatra, enge-

délyekre van szükség a javítá-
sokhoz. „Nem bírálni akarok, 
hiszen elvileg van értelme az en-
gedélyeztetéseknek, de ez azt is 
jelenti, hogy az eljárás több időt 
vesz igénybe. Ha repedés jelenik 

meg egy ötszáz éves mennyeze-
ten, állami alkalmazott szakér-
tőt kell hívni, s belőlük nincs sok 
ma Romániában” – tette hozzá 
Birchler. Szakértőkkel való kon-
zultációk után egyébként arra a 
következtetésre jutottak, hogy 
két oka lehet a repedések meg-
jelenésének: mozog az egyik 
oldalsó fal egy esetleges földren-
gés miatt, vagy a tetőcsere oko-
zott problémát. A szóvivő tájé-
koztatása szerint a jó állapotban 
lévő tetőzetet nem olyan régen 
renoválták. A károk felmérése 
után az evangélikus egyház kép-
viselői adományozási kampányt 
terveznek első fázisban a temp-
lom orgonájának felújítására. Az 
alcinai erődtemplomot értékes 
freskók díszítik. A falképek 2007 
őszén kerültek napvilágra, ezt 
követően teljes körűen feltárták 
és konzerválták őket. Művészet-
történészek szerint a 14. század 
közepe után festett falképegyüt-
tes töredékessége ellenére is 
igen gazdag anyaggal szolgál. Az 
ikonográfi ai program leghang-
súlyosabb eleme egy tizenöt je-
lenetből álló Mária élete ciklus, 
emellett a Jessze fája, egy pap, 
négy szent és az apokalipszis lo-
vasai is feltűnnek. Alcina a leg-
korábbi szász települések közé 
tartozik. A torony nélkül épült 
templom építését a 13. század 
elejére datálják. 1509-ben alakí-
tották át csarnoktemplommá, a 
15. század vége táján épültek ki a 
várfalak a templom körül.

Az alcinai erődtemplom boltozata beomlott, az orgonát is kár érte 

 » KRÓNIKA

Megalakulásának 22. évfordu-
lóját ünnepli a székelyud-

varhelyi Tomcsa Sándor Színház, 
amely idén az online térben ün-
nepel. November 6-a fontos dá-
tum a színház életében, ugyanis 
1998-ban ezen a napon tartották 
a Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
című színházmegnyitó előadás 
bemutatóját. Dálnoky Réka, a 
színház művészeti vezetője meg-
keresésünkre elmondta, mivel a 
rendkívüli helyzet és a korlátozá-
sok miatt a társulat nem találkoz-
hat közönségével, arra gondol-
tak, hogy a színház névadójának, 
Tomcsa Sándornak az írásait ol-
vassák fel színészeik: hét napon 
át hét írást. A videók elérhetőek 
lesznek a színház online felüle-
tein, az első eseményre novem-

ber 6-án, pénteken kerül sor, 
a videókat esténként 19 órától 
közvetítik. Az online eseményt 
a Facebookon követhetik fi gye-
lemmel az érdeklődők, a  Tomcsa 
22. elnevezésű esemény linkjén. 
„Tomcsa Sándor novellái, karco-
latai, humoreszkjei hangzanak el 
a színészek tolmácsolásában. A 
mostani jubileum a kiútkeresés és 
a Tomcsára jellemző derű jegyé-
ben zajlik, az írásaiban föllelhető 
társadalomkritika, fanyar humor, 
könnyedség is felsejlik majd az 
online előadásokban” – mond-
ta a művészeti vezető. A színház 
közleménye úgy fogalmaz, egy 
születésnaptól elvárható lenne, 
hogy derűs és optimista legyen, 
ezért ünnepelnek a névadó műve-
inek felolvasásával, az ő szellemé-
ben, hiszen: „Az élet nem is olyan 
nehéz, csak már nagyon rossz a 

híre… ”. A Tomcsa Sándor Szín-
ház – akkor még a Művelődési 
Ház tagozataként – 1998. novem-
ber 6-án tartotta nyitó előadását. 
A művelődési ház épületében 
jelenleg négy intézmény műkö-
dik párhuzamosan: a művelődési 
ház, a Székelyföldi Filharmónia, 
az Udvarhely Néptáncműhely és a 
Tomcsa Sándor Színház. Amint az 
intézmény honlapján olvasható, 
a teátrum elsődleges célja a város 
és a térség kulturális igényének 
kielégítése és bővítése. Tomcsa 
Sándor író, karikaturista, újság-
író, elbeszélő, színműíró, művelő-
dési irányító Székelyudvarhelyen 
született 1897-ben, és szintén ott 
hunyt el 1963-ban. A helyi műve-
lődési élet közismert alakja volt 
a lokálpatriotizmusáról híres író, 
alkotásai a valóság komikumából, 
groteszk helyzeteiből és ellent-

mondásaiból táplálkoznak. No-
velláiban, karcolataiban a kisvá-
rosi élet, a kispolgár és a kisember 
humoros, szatirikus ábrázolója. 
Volt ünnepelt színműíró, mega-
lázott munkanélküli, díjnyertes 
novellaíró, bohém fi atal, magá-
nyos életművész és a műkedvelő 
színjátszók mindenkori mestere. 
Az írói pályán Tompa László indí-
totta el, aki a Székely Közéletben 
közölte első írásait, s biztatta a 
folytatásra. A kolozsvári Thá-
lia Színház 1938. évi drámapá-
lyázatán díjazott színműve, A 
műtét irányította rá a fi gyelmet. 
„Humorista volt – jellemezte őt 
az Őszi tárlat kisvárosban című 
gyűjteményes kiadás elé írt be-
vezetőjében Bajor Andor –, olyan 
író, aki mellre szívta a fájdalmat, 
azután szivárványkarikákat fújt 
belőle”.

Tomcsa Sándor írásaival jubilál az udvarhelyi színház

 » RÖVIDEN

Kulturális központ 
a Nobel-díjas malmából
Kulturális központ lesz az idei 
irodalmi Nobel-díjas költő, 
az amerikai Louise Elisabeth 
Glück költő családjának 
érmihályfalvi malmából – 
írta a Maszol.ro hírportál. Az 
érmihályfalvi Gizella-malom 
az Érmellék egyik legjelen-
tősebb ipari épülete, és az 
Észak-Bihar megyei kisváros 
egyik jelképe, amely jelen-
leg meglehetősen leromlott 
állapotban van, de elkezdő-
dött a megmentése, miután 
a helyiek eldöntötték, hogy 
kulturális központtá építik át. 
A 20. század első felében az 
egyik legjelentősebb őrlőhely 
volt, amelyet alapítója, az Ér-
mihályfalván 1900-ban 29 éve-
sen megtelepedő Glück Benő 
hozott létre, és feleségéről, 
Horovitz Gizelláról nevezett 
el. A Glück család a település 
ortodox zsidó hitközségének 
megbecsült közössége volt, 
amelynek sorsát megpecsé-
telte a második világháború. 
A családtagok többségét de-
portálták, de néhányan még 
idejében útnak eredtek és az 
Egyesült Államokban teleped-
tek le. A család egyenesági 
leszármazottja az Ameriká-
ban élő Nobel-díjas Louise 
Elisabeth Glück költő. Az új 
központ alapkövét szeptem-
ber végén tették le. A létesít-
ményben a tervek szerint lesz 
színházterem, több próbate-
rem és kiállítóhelyiség.
 
Online Havi Dráma Szatmáron
Szatmárnémetiben is betil-
tották a zárt térben tartott 
színházi előadásokat, mivel 
a koronavírusos megbete-
gedések száma az elmúlt 
két hétben meghaladta a 
lakosság körében a 3 ezre-
léket. A szombatra tervezett 
Havi Dráma bemutatót élő 
adásban, online közvetíti 
a Harag György Társulat. 
Az Ivan Viripajev Illúziók 
című darabjából készült 
produkció rendezője Frumen 
Gergő. „Négy hang, négy 
kiváló színész és egy szerel-
mi történet. Több szerelmi 
történet. És humor. És élet 
és halál, természetesen. 
Viripajev igazi mesélő. Én is 
ezért választottam ezt a szö-
veget, mert mostanában úgy 
érzem, hogy egyre inkább 
ezt kérjük a színháztól, hogy 
meséljen nekünk másokról, 
magunkról. A lényeg, hogy 
talán a körülmények ellené-
re is utazhatunk egy kicsit, 
együtt, a közönséggel”– 
idézi a színház a rendezőt.
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