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Megújulásra szoruló emlékhely
Korszerű, rangjához méltó arculatot adnának Orbán Balázs síremlékének
• Jelentős terület-
rendezési munká-
latokat végezne a 
székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum 
Szejkefürdőn, Orbán 
Balázs sírjánál. Az 
intézmény vezetősé-
ge szerint ugyanis a 
jelenleg gondozatlan 
nyughely nem méltó a 
„legnagyobb székely” 
emlékezetéhez. Ezt 
megelőzően egy újabb 
székely kapuval egé-
szítenék ki a sírhoz 
vezető sétányt.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

K ét lépésben korszerűsítenék 
az Orbán Balázs néprajzi 
gyűjtő, író síremléke körüli te-

rületet – tudtuk meg Miklós Zoltántól, 
a Haáz Rezső Múzeum igazgatójától. 
Két évvel ezelőtt a Hargita Megyéért 
Egyesülettel együttműködésben hét 
székely kaput restauráltak, a lendület 
azonban a vírushelyzet miatt meg-
torpant. Tavaly azért annyit sikerült 
elérni, hogy – helyi önkormányzati 
költségvetésből – a térköves sétány 
kialakítását egészen a sírig folytat-
ták, idén pedig gránitlapokkal bo-
rították a sírhely előtti kis terecskét. 

Az idei tervekben és az önkormány-
zat által biztosított költségvetésben 
benne van még a kapuk környékének 
területrendezése, illetve világítótes-
tek és padok elhelyezése. Emellett 
öt további kapu restaurálására van 
pénz, az időjárás alakulásának függ-
vényében Domokos Levente restaurá-
tor a napokban ennek neki is kezdhet 
– mondta Miklós Zoltán. Hozzátette: 
egy tizenhetedik székely kapu kihe-
lyezése folyamatban van, a 2018-ban 
tartott unitárius találkozó alkal-
mából felállított tizenhatodik kapu 
ugyanis „minőségében, üzenetében 

sem hozza a régi kapuk hangulatát, 
holott az elv mindig az volt, hogy oda 
régi kapuk kerüljenek”. A tervek sze-
rint egy, az 1870-es évekből származó 
zetelaki székely kaput helyeznek el 
legelső kapuként, ami „kiköszörüli 
ezt a csorbát”.

Rendbe tennék 
Orbán Balázs síremlékét

Az 1829-ben Székelylengyelfalván 
született és 1890-ben Budapesten 
elhunyt Orbán Balázs sírjának je-
lenlegi arculata, rendezetlensége 

nem méltó hozzá, kulturáltabbá, in-
formatívabbá kellene tenni, mondta 
Miklós Zoltán. „Nem arról van szó, 
hogy eltávolítanánk a kopjafákat, 
de elhanyagolt állapotban vannak 
a láncok; az oszlopok, a kőburkolat 
is pattogzik, nincsenek információs 
táblák, és még lehetne sorolni.” Első 
körben az ötletet a köztéri szobrokat 
és műemlékeket véleményező bizott-
ság elé terjesztené, hogy „tárgyal-

ják meg annak lehetőségét, hogyan 
modernizáljuk egy kicsit a sírt”. B 
kategóriás műemlékről lévén szó an-
nak feljavítása mindenképp szakmai 
irányítással zajlana, tette hozzá az 
intézményvezető. Szerinte az a leg-
rövidebb járható út, ha már a 
tervezési fázis is szakirányú 
koordinációval, valamint 
urbanisztikai szakértők se-
gítségével zajlik, mivel így az 
elkészült terv nagy eséllyel 
megfelel majd a műemlékvé-
delmi előírásoknak. Az ezzel 
járó rengeteg papírmunkát a 
téli időszakra ütemeznék, hogy 
tavasztól már kész tervekkel lehessen 
nekilátni a munkálatokhoz szüksé-
ges anyagi források előteremtéséhez. 
„Legyen kortárs, legyen kulturált, és 
legyen megalapozott” – foglalta ösz-
sze Miklós Zoltán a sírhely feljavítását 
célzó elképzeléseket.   

Új, Orbán Balázshoz méltó 
arculatot kapna a szejkefürdői 
síremlék és környezete

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Fuss a kapunak!

A kaput adományként kapták, 
de annak felállításához tervekre, 
jóváhagyásokra van szükség. 
Továbbá pénzbe kerül a kapulá-
bak elkészítése is. Ezért a Haáz 
Rezső Alapítvány regisztrált a 
Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány Fuss Neki! programjá-
ba, és október 10-én a helyszínen, 
vagyis Szejkefürdőn lehet majd 
futni is adománygyűjtő céllal. 
Az így összegyűlt pénzösszeget 
saját költségvetésből kiegészítik, 
ha erre lesz szükség, és a kapu 
várhatóan tavasszal végleges 
helyére kerül – mondta Miklós 
Zoltán múzeumigazgató. 

A L B E R T  E S Z T E R

Napokon belül, szeptember elején 
indítja a 2021–2022-es évadot a 

Figura Stúdió Színház, egyből egy 
turnéelőadással, hiszen Újvidéken 
(Szerbia) vendégszerepelnek a Bol-
dogtalanokkal, szeptember 5-én és 
6-án. Nagy kihívás lesz ez a turné – 
fogalmazott Albu István színházigaz-
gató az újvidéki fellépés kapcsán, 
hozzátéve, hogy a hamarosan indu-
ló évad is egy nagy útkeresés lesz, 
ugyanis még mindig több tényező 
befolyásolhatja tevékenységüket, de 
már nem akkora a bizonytalanság, 
mint az előző évben. 

Van merszük

„Idén már van merszünk meghir-
detni a gyerek- és ifj úsági bérletün-
ket, nagyon fontosnak tartjuk a jövő 
nemzedéket. Bizonytalan a helyzet 
most is, mégis jobb, mint eddig, így 
évadot is hirdetünk, amelyet a mo-
bilitás jegyében képzeltünk el. Ha 
csak a járványhelyzetet nézzük, ha 
megint korlátozások lesznek, akkor 
szerencsésebb kisebb szereposztá-
sú eladásokat létrehozni, amelyek 
könnyebben mozgathatók. Tavasz-
tól remélhetőleg épületfelújításra is 
sor kerül itt a színházban, ezért is 
szükséges úgy terveznünk, hogy ha 
költözni kell, könnyen tudjunk al-
kalmazkodni más helyszínekhez” – 

fogalmazott a tervek kapcsán Albu 
István színházigazgató. 

Új darabok

Öt új előadással készül a Figura. Már 
szeptemberben bemutatják Kolozsi 
Borsos Gábor egyéni előadását, a 
B.O.R.-t Márkó Eszter rendezésében, 

amelyet zenés gasztro puccsként ha-
tároznak meg az alkotók. Október 
folyamán Pierre de Marivaux drá-
mája alapján mutatják be következő 
előadásukat Szeretők címmel, ame-
lyet Visky Andrej állít színpadra. A 
további próbafolyamatok közül ket-
tő párhuzamosan zajlik, az egyik 
műben kizárólag színésznők, míg a 

másikban férfi  színészek játszanak 
majd. A gyermek- és ifj úsági bérle-
tet több korosztályra bontották le, a 
jegyek ára változatlan, a gyermekek 
20 lejért válthatnak bérletet, amely 
négy – koruknak megfelelő – előa-
dást tartalmaz. 

A nyár folyamán sem 
pihent a társulat, hazai és 
külföldi turnékon, fesz-
tiválokon vettek részt:  a 
Boldogtalanokat Kisvár-
dán, a Shakespeare Ösz-
szes Rövidítve (S.Ö.R.) 
című előadást Záhonyban 
és Székelyudvarhelyen, a Tótékat 
Gyulán játszotta a társulat. A gyer-
gyószéki EgyFeszt összművészeti 
fesztivál szervezésében is részt vet-
tek, hiszen a színház és könyvud-
varért feleltek.

Meghirdette új évadát a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház
• Újabb évadjára készül a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház; a 2021–2022-es idénybe is minden kor-
osztály számára terveznek előadásokat, bő és változa-
tos repertoárral készülnek, és meghirdetik a gyerek- és 
ifjúsági bérleteket is. 

Függöny fel! Hamarosan kezdődik 
a Figura újabb évada

◂  FOTÓ: BAGI  JÓZSEF




