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Különleges turisztikai célponttal 
gazdagodott Nagyvárad, azon-
ban a romániai szabadkőműves-
ség múzeuma már avatásakor 
nemtetszést váltott ki, a tárlat-
sorozatban ugyanis nem fog-
lalkoznak a közgyűjteménynek 
otthont adó László király páholy 
múltjával. Ám az ígéretek szerint 
ez is megtörténik majd.
» KRÓNIKA

M egnyitották a romániai sza-
badkőművesség múzeumát 
Nagyváradon, az egykori 

László király páholy otthonában. A 
múzeumot az 1902-ben épült klasz-
szicista páholyházban rendezték 
be, melyet közel hatmillió lejes eu-
rópai uniós támogatással újíttatott 
fel Nagyvárad önkormányzata 2014 
és 2020 között. A kiállított anyagot 
a Romániai Nemzeti Nagypáholy, a 
Nemzeti Levéltár, Nemzeti Könyvtár 
és névtelen adományozók biztosítot-
ták – számolt be az MTI.

Nagyvárad önkormányzatának 
közleménye szerint az épületben 
megtekinthető a szabadkőműves 
szimbólumokkal díszített páholy-
terem, a főmester terme, az avatási 
inasszoba és több más, sajátos te-
rem. Florin Birta polgármester a mú-
zeumavatón abbeli meggyőződését 
hangsúlyozta, hogy a szabadkőmű-
ves múzeum vonzó turisztikai cél-
pontja lesz Nagyváradnak, hiszen 

a létesítmény mind Romániában, 
mind Kelet-Európában egyedülálló. 
Ugyanakkor helyi sajtóorgánumok 
nehezményezték, hogy a kiállított 
anyag egyáltalán nem foglalkozik a 
nagyváradi szabadkőművességgel, 
a fotók, oklevelek, szertartásköny-
vek, jelek, szertartási kellékek, port-
rék a romániai szabadkőművességet 
mutatják be. Angela Lupșea, a váro-
si múzeum menedzsere elmondta: 

a gyűjtemény folyamatos bővítését 
tervezik, és a László király páholy 
működését külön projekt keretében 
mutatják majd be a múzeumban. 

Az 1876-ban alapított László ki-
rály páholy házát Jámbor Lajos 
és Bálint Zoltán szabadkőműves 
testvérek ingyen elkészített tervei 
alapján építették és avatták fel 1902 
februárjában. Ady Endre azt írta az 
eseményről, hogy a „templomszerű 

ÉPP CSAK A VÁROS MÚLTJÁVAL NEM FOGLALKOZIK A BIHARI MEGYESZÉKHELYEN MEGNYITOTT SZABADKŐMŰVESSÉG MÚZEUMA

Váradi emlékállítás a „világossághintésnek”

Dicső hajlék. A klasszicista páholyházat közel hatmillió lejes európai uniós támogatással újították fel
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csarnok (...) hajléka a humaniz-
musnak, irgalmasságnak és vilá-
gossághintésnek”. Romániában 
legálisan működhetnek az egye-
sületként bejegyzett szabadkőmű-
ves páholyok. A kormány egyik 
tagjának, Sorin Cîmpeanu okta-
tási miniszternek az érdekeltségi 
nyilatkozatában szerepel, hogy 
tagja a Romániai Nemzeti Nagy-
páholynak.

» A gyűjte-
mény folyamatos 
bővítését terve-
zik, és a László 
király páholy 
működését külön 
projekt keretében 
mutatják majd be 
a múzeumban. 

» SIMON VIRÁG

Bár Maros megyében működik egy 
ideiglenes intenzív terápiás kór-

ház, ahova többnyire más megyékből 
hoznak súlyos betegeket, a napokban 
szó esett arról is, hogy mobil egységet 
is állomásoztassanak Marosvásárhe-
lyen. Ennek azonban egy nagy aka-
dálya van: nincs elegendő szakember, 
aki ott is dolgozzon. Maros megyében 
jelenleg 55 intenzív terápiás ágyat tar-
tanak nyilván, amelyekben koronaví-
russal fertőzött személyeket látnak el. 
Ebből 25 az orvosi egyetem udvarán 
levő sportcsarnokban kialakított in-
tenzív terápiás egységben található. Itt 

a napokban újabb 5 ággyal szeretnék 
növelni a kapacitást Mara Togănel 
prefektus tájékoztatása szerint. Az 
ideiglenes egységben elsősorban más 
térségből hoznak betegeket, de a Ma-
ros megyeieket is ellátják, ha a többi 
kórházban nincs már hely az intenzív 
terápián. 

Dr. Ovidiu Gîrbovan, a Maros me-
gyei klinikai kórház igazgatója a 
Marosvásárhelyi Rádió román szer-
kesztőségének elmondta, a koronaví-
rus-fertőzöttek ellátásával foglalkozó 
egészségügyi intézmények vezetői 
a napokban arról egyeztettek, hogy 
szükség lenne egy mobil intenzív te-
rápiás egységre is. A teherszállító au-

tókban kialakított helyen általában 
6–8–10 ágy fér el. Az igazgató szerint 
ezt az egységet szükség esetén el lehet-
ne helyezni bármelyik, koronavírusos 
betegeket kezelő kórház udvarára, 
ahol van megfelelő közművesítés, és 
biztosítani tudják az oxigénellátást. 
Egyelőre azonban meg kell vizsgálni-
uk, hogy a Marosvásárhelyen, illetve 
a megyében dolgozó intenzív terápi-
ás orvosok, asszisztensek képesek-e 
kiszolgálni még egy ilyen egységet is, 
hiszen megyeszerte nagyon zsúfoltak 
a fertőző betegeket kezelő kórházak és 
az intenzív terápiák is.

Egyébként Maros megyében a teg-
nap déli adatok szerint 165, korona-

vírussal fertőzött személy szorult kór-
házi ellátásra, ami nem olyan nagy 
szám, ha fi gyelembe vesszük, hogy az 
elmúlt 14 napban megyeszerte 2446 új 
fertőzöttet azonosítottak. Múlt szer-
dától, vagyis egy hét alatt a koronaví-
rus-fertőzéssel összefüggésbe hozott 
elhalálozások száma 31 volt. Ugyan-
akkor eddig soha nem tapasztalt mó-
don ugrott meg 24 óra leforgása alatt 
az új esetek száma a megyében: a 
prefektúra jelentése szerint a jelzett 
időszakban 171  PCR- és 929 antigén-
tesztet végeztek el a megyében, és eb-
ből 321 lett pozitív. A koronavírusban 
elhunytak száma 102-ra nőtt, ebből 
kettő volt az új eset.

Szakember is kellene a mobil intenzív egységhez Marosvásárhelyen

» Felmerült, 
hogy egy mobil 
intenzív terápi-
ás egységet is 
állomásoztas-
sanak Maros-
vásárhelyen. 
Ennek azonban 
egy nagy aka-
dálya van: nincs 
elegendő szak-
ember, aki ott is 
dolgozzon.




