
világjáró/riport 2021. április 22. 3

A közvagyonná minősített szim-
bóluma a városnak még ilyen 
státuszában is sokáig biztosított 
kenyeret a település néhány csa-
ládjának.

Az 1989-es változások után 
még mindig működött benne né-
hány magánvállalkozás, de onnan-
tól kezdve folyamatosan pusztult 
az állaga. Tégláit építőanyagnak 
használta a roma lakosság, akár-
csak a hajdani Stubenberg-féle 
kastélyét, illetve az akkor még 
romjaiban álló, de szintén nagy 
múlttal rendelkező tanonciskola 
(a köznyelvben Szenkovits-iskola) 
mozdítható épületanyagát. Bár az-
óta újjáépítették, s a városközpont 
egyik legimpozánsabb épülete lett. 
A malom vasból készült váza, va-
lamint régi öntöttvas alkatrészei 
is valamelyik ócskavastelepre ván-
doroltak. 2020 őszéig csak eggyel 
több fantomépület gyanánt volt 
nyilvántartva Mihályfalván.

Kulturális központ
hatalmas kürtővel
A bukaresti bürokráciának, vala-
mint a folyamatosan változó politi-

kai viszonyoknak következménye-
ként évekig halasztódott a romok 
rendeltetése. Bár tanulmányok és 
tervek sokasága bizonyítja, hogy 
valamilyen szinten foglalkoztak a 
sorsával. Csak éppen évek hosszú 
során át nem mozdult semmi. A 
2010-es évek elején Kovács Zoltán 
akkori polgármester asztalán lát-

tunk először amolyan igazi műve-
lődési életet szolgáló épülettervet, 
de a mihályfalviak közül sokan 
nem tartották szerencsés megol-
dásnak, hiszen időközben az elébe 
épült tömbházak mögé rejtett hely-
történeti örökség eff ajta tájolásban 
nehezen megközelíthető. A lelke-
sebbek ipartörténeti-múzeumot 
láttak volna szívesebben benne, 
ha már az egykori, szintén épített 

örökségszámba menő téglagyárat 
nem tudták megmenteni.

Tavaly januárban azonban 
komolyabban megmozdult vala-
mi a kolosszus ügyében. Nyakó 
József érmihályfalvi polgármes-
ter bejelentette: az egykori Gizel-
la-malom kulturális központtá 
alakításának tárgyában lezárult 

a közbeszerzési eljárás. Már a ha-
táridő letelte előtt letette egy cég 
a pályázatát a munkálatokra. Ezt 
megelőzően 2018 decemberében 
történt jelentősebb előrelépés, 
amikor megyei kísérettel Érmi-
hályfalvára látogatott az Orszá-
gos Befektetési Ügynökség (CNI) 
igazgatója, hogy a helyszínen tá-

jékozódjon az épület állapotáról, 
helyzetéről. Mivel a tervek rend-
ben voltak, a támogatást a szak-
minisztérium végre megítélte. A 
kivitelezést lebonyolító ügynök-
ség heteken belül kiírta a kivite-
lezési közbeszerzést. A tendert 
nyert cég tavaly ősszel el is kezdte 
az ipari kolosszus helyreállítását, 
amely a város arculatának egyik 
meghatározó objektuma lesz. 

Nyakó József polgármester 
szerint októberre lesz kulcsrakész 
állapotban az épület, remélhető-
leg az építők nem csúsznak a ha-
táridővel – mondta. Így a városka 
egyik legmagasabb pontján a régi 
romokból lassan, de most már 
biztosan körvonalazódik a mű-
velődési élet új jótállója. A kisvá-
rosban működő mintegy harminc 
műkedvelő, hagyományőrző, 
színjátszó és mindenféle táncs-
csoport nagy megelégedésére. 
Valami bravúros módon fonja kör-
be, ötvözi az új a régit úgy, hogy 
annak a lehető legkevésbé sem 
változtatja meg eredeti kinézetét. 
Még az égbe meredő kéménye is 
– vetekedve a templomtornyokkal 
– irányt mutat a szülővárosukból 
elszármazottaknak…

A városért vívott harcokat a had-
történészek a háború legvéresebb 
eseményei között tartják számon.

A díszes déli kaput 1833-ban 
Minh Mang uralkodása idején 
emelték, és 1990-ben állították 
eredeti állapotában helyre japán 
segítséggel. Kizárólag udvari ce-
remóniákon használták, egyben 
a katonai seregszemléken az ural-

kodó tribünéül is szolgált. Az öt 
bejáratot szigorú hierarchia szerint 
használhatták a belépők.

A Citadella szívében egy ne-
gyed századdal korábban épült a 
Harmónia Palotája, a trónterem; 
a vietnámi udvari építészet mes-
terművét később átépítették. 
A háború alatt súlyos károkat 
szenvedett, 1991-ben nyerte visz-

sza egykori formáját. Az udvari 
élet legfontosabb helyszíneként 
szolgált, e teremben rendez-
ték az új uralkodók beiktatását 
és havonta két alkalommal a 
császári ünnepségeket. Széles 
baldachin alatt áll a mívesen el-
készített, a Nguyen-dinasztia ti-
zenhárom uralkodója által hasz-
nált aranyos trónszék. 

A királyi színház a többi ne-
ves épülettel egyidőben klasszi-
kus pagodastílusban épült. Az 
autentikus program az egykori 
előadások hangulatát osztotta 
meg a nézőkkel. A táncrend szi-
gorú hagyományokon alapul, 
méltóságteljes udvari zenék ke-
verednek vidám jelenetekkel. A 
mondavilág ihlette az egyszarvú 

táncát, azt a pillanatot, amikor 
megszüli utódját. A sino-vietná-
mi mitológiai állat sokszor a tig-
risre vagy az oroszlánra emlékez-
tet. Máskor a testét az antiloptól, 
lábát a lótól, farkát a bivalytól 
kölcsönzi, s homlokán ott dísze-
leg egy hosszú szarv. Lénye az 
erőt, a gyorsaságot és a jóságot 
sugározza. Csak ritkán, külön-
leges alkalmakkor jelenik meg a 
halandó embereknek, táncát is 
csak jeles ünnepeken lejti.

A Tündér asszony pagodája
A város műemléképületei mellett 
a folyó mentén számos látnivaló 
vonzza a turistákat: különleges 
templomok, valamint az uralkodói 
temetkezési helyek. Félórás vízi út 
után érkeztünk Hué talán legismer-
tebb templomához a Thien Mu, a 
Tündér asszony pagodájához. A fo-
lyó bal partján épült szentély a kör-
nyék legrégebbi építészeti emléke. 
1601 az első kolostor alapításának 
az éve, a hatemeletes, nyolcszögle-
tű tornyot 1844-ben építették hoz-
zá. Különlegességként mutogatják 
azt a 2,5 m magas kéttonnás ha-
rangot, amelynek hangja a messzi 
távolba hallatszik. A napjainkban 
is működő kolostor négy hektáron 
terül el, lakói szépen gondozzák. 
Sztúpája mellől remek kilátás nyí-
lik az Illatos folyóra és a környező 
területekre.

Egy legújabb kori megrázó ese-
mény is fűződik a klastromhoz: a 
pagoda egykori szerzetese volt a 
tragikus sorsú Thich Quang Duc. 
A pap e helyről indult el 1963. júni-
us 11-én kék színű Austin márkájú 
autóján, s Saigon egyik forgalmas 
útkereszteződésében – a Diem re-
zsim vallásellenes intézkedései 
elleni tiltakozásául – felgyújtotta 
magát. Temetése tüntetéssé vált, 
példáját később többen követték. 
A kolostorban kiállított gépjármű-
ve mellett mindig van friss virág…

(folytatjuk)

folytatás az                 oldalról1.

→ A Nobel-díjas Louise Elisabeth Glück

A Glück család Érmihályfalván hagyott „névjegye” 
mellett az sem elhanyagolandó, hogy egy másik ágá-
nak leszármazottja irodalmi Nobel-díjat kapott 2020-
ban. A svéd akadémia indoklása szerint Louise Elisa-
beth Glück összetéveszthetetlen hangja miatt kapta 
a díjat, amelynek díszítetlen szépségével egyetemes-
sé tudja tenni a személyes létezést. Louise Elisabeth 
Glück 1943-ban született amerikai költő, esszéista. 
Számos fontos amerikai elismerésben részesült már, 
köztük a Nemzeti Bölcsészeti Medálban, Nemzeti 
Könyvdíjban, a Nemzeti Könyvkritikusok díjában és 
a Bollington-díjban. 2003 és 2004 között a Nemzet 
Költője volt az Egyesült Államokban. Sokszor jellem-
zik költészetét önéletrajziként, de a Nobel-bizottság 
szerint egyáltalán nem lehet vallomásos költőnek ne-
vezni, inspirációért inkább a mitológiához és a klasz-
szikus költészethez nyúlik vissza, ezeket változtatja 
át modern költészetté.
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→ A Glück által épített 
Gizella nevű hengermalom 
az 50-es évekig adott ke-
nyeret és munkát a mihály-
falviaknak, valamint sok 
környékbeli embernek. 
Napi négy vagon gabona 
őrlésére is alkalmas volt.

EREDETI SZÉPSÉGÉBEN NYITJA MEG KAPUIT ŐSSZEL AZ ÉRMIHÁLYFALVI GIZELLA-MALOM

A lisztesládáktól a múzsák hajlékáig

→ Hué a vietnámi háború 
alatt a hadakozó felek 
kereszttüzébe került. 
A császárváros volt az 
1968. január 29-én éjjel 
indított észak-vietnámi 
off enzíva egyik célpont-
ja. A kommunista erők 
31-én vonultak be, az 
amerikai csapatok 25 
napos ostrom után fog-
lalták vissza. 

Szigetek és sziklák labirintusában. A halászat is családok tömegeinek nyújt megélhetést




