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Palackposta a XX. század elejéről
Felnyitották a marosvásárhelyi Református Kollégium 1908-ban elhelyezett időkapszuláját

• Helyi és budapesti 
korabeli újságok, ko-
rona- és fillérérmék, a 
főépület rajza és egy 
levél az utókornak – 
ez került elő abból a 
tegnap kinyitott idő-
kapszulából, amelyet 
1908-ban helyeztek 
el a marosvásárhelyi 
Református Kollégium 
alapkövében és ez-
előtt tíz nappal talál-
tak meg a javításon 
dolgozó munkások.

S Z UC H E R E RV I N

Magyarországi és hazai, 
egyházi és világi hiva-
talosságok jelenlétében 

bontották ki tegnap délután a 
marosvásárhelyi Református Kol-
légium szarkofágszerű alapkövét, 
amelyből egy 113 évvel ezelőtt 
elhelyezett időkapszula került 

elő. A kordokumentumok-
ból már lehetett tudni, mit 
tettek az alapkőbe a neves 
iskola bővítésén dolgozó 
személyek, mégis óriási iz-
galommal várta mindenki 
a magyarvistai kőből fara-

gott, rendkívül súlyos láda, 
majd a fémből készült kapszula 
felbontásának pillanatát. Míg a 
több száz kilós láda fedelének el-
mozdítása könnyű feladatnak bi-
zonyult, a benne rejlő időkapszu-
lához a kézi vasvágó nem volt 
elegendő. Az árammal működő 
géppel is jó tíz percig kínlódtak, 
amíg sikerült kibontani a fémhen-

gert, amelyből aztán előkerült egy 
ugyanolyan alakzatú üvegtároló. 
Elsőnek a harminckettedik évfo-
lyamnál tartó Budapest című lap 
1908. szeptember 8-án megjelent 
216. számát pillanthatta meg a kö-
zönség, majd rendre következett 
a Református Kollégium Értesítő-
je, a Székely Lapok és más helyi 
újságok feltekert egy-egy példá-

nya. Ennél is látványosabbnak 
bizonyult a kollégium rajztaná-
rának, Gulyás Károlynak a főépü-
let homlokzatáról készült rajza, 
valamint az a levél, amelyben az 
iskola működtetői és oktatói üzen-
tek az utókornak. A régészek és 
restaurátorok a legvégén néhány 
koronát és fillért halásztak elő az 
üveghengerből.

Akár a palackposta

Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke palack-
postához hasonlította az élményt. 
„Olyan ez, mint amikor egy múlt-
ból érkezett levél felnyitására és 
tartalmának a megismerésére ké-
szülünk, ami rendkívül izgalmas 
feladat” – mondta, hangsúlyoz-

ván, hogy az utóbbi tíz évben Ro-
mánia legtöbb feltárását végezte el 
az egyház. Ezért köszönetet mon-
dott a magyar kormánynak, vala-
mint az eseményen jelen lévő Bren-
dus Rékának, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 
főosztályvezetőjének. 

Az alapkövet tíz nappal ezelőtt a 
püspökség megbízásából az iskola 
felújításán dolgozó Hargita megyei 
Lukács Alpin’s Kft . munkatársai ta-
lálták meg a Sáros utcai épületszárny 
kapusszobája mögötti falban. Az egy 
méter hosszú, 80 centi széles és 60 
centi magas, homokkőből készült 
ládát a múzeum várbeli épületébe 
szállították. Az alapkő súlya miatt 
rendkívül bonyolultnak bizonyult a 
kiemelés, a kolozsvári Erdélyi Nem-
zeti Történeti Múzeum képviselője, 
Csók Zsolt, a régészeti feltárások 
vezetője koordinálta a marosvásár-
helyi csapat szakmai felügyeletét. A 
kolozsvári szakember szerint talán 
nem véletlen, hogy ezt a gyönyörű 
és értékes tárgyat éppen most talál-
ták meg. Csók úgy értékelte, hogy 
a történtek jelzésértékűek: jelzés, 
hogy a város új polgármestere, Soós 
Zoltán úgy építse és fejlessze Maros-
vásárhelyt, mint azt bő száz évvel 
ezelőtt elődje, Bernády György tette. 
Az egyházi elöljáróság gyűléseinek 
jegyzőkönyvéből megtudtuk, hogy 
a kollégium terveit 1906 és 1907 kö-
zött Baumgarten Sándor budapesti 
műépítész készítette. 1908. március 
31-én a városi tanács is jóváhagyta 
az építkezést. Az alapkövet ugyan-
abban az évben, szeptember 10-én, 
egy csütörtöki napon helyezték el. 
Az építkezést szűk egy év alatt, 1909. 
augusztus 3-án fejezték be.

Nagy izgalommal várták tegnap 

Vásárhelyen a kőből faragott súlyos 

láda, majd a fémből készült kapszula 

felbontásának pillanatát

◂  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

Berecki Sándor, Frunda Csenge 
Orsolya, Kakassy Blanka, Por-

tik Vilmos László és Tamási Zsolt 
József marosvásárhelyi városi taná-
csosok kezdeményezésére május-
ban fogadták el azt a tanácsi határo-

zatot, amelynek értelmében 
Marosvásárhelyen ked-
vezményben részesülnek 
a nagycsaládosok. A ha-
tározat értelmében azok 
a marosvásárhelyi csalá-
dok, ahol legalább három, 
tanuló gyermek van, igé-

nyelhetik a nagycsaládos 
kártyát, és kedvezményekben ré-
szesülnek. A kedvezmények között 
szerepel, hogy féláron mehetnek 
be az állatkertbe, a Víkendtelepre, 
a városi uszodába, a város által 

működtetett szabadtéri korcsolya-
pályákra. A nagycsaládos kártyát 
azok igényelhetik, akik marosvá-
sárhelyi lakhellyel rendelkeznek, a 
szülők közül legalább az egyik dol-
gozik, három 18 évnél kisebb vagy 
25 évnél fi atalabb egyetemista gyer-
mekük van. De az is fontos, hogy a 
családnak ne legyen adóhátraléka a 
városházán és a gyermekeknek ne 
legyen 20 igazolatlan hiányzásnál 
több az iskolában. A kedvezmények 
igénybe vételét biztosító nagycsa-
ládos kártyát a városháza 13-as 
irodájában lehet igényelni, ehhez 
be kell mutatni: a családtagok sze-
mélyi igazolványának vagy szüle-
tési bizonyítványának másolatát, 
a házassági anyakönyvi kivonat 
másolatát, az alkalmazotti státust 

igazoló okiratot, egy saját felelős-
ségre tett nyilatkozatot, miszerint 
a szülő tartja el a gyerekeit, a tanu-
lói státusról kibocsátott igazolás. A 
kérések elbírálására minden hónap 
10-e és 15-e között kerül sor, és ez-
után értesítik az érintetteket, hogy 
mikor vehetik fel a nagycsaládos 
kártyát. Jó tudni, hogy a marosvá-
sárhelyi városházára zöldigazol-
vány felmutatásával lehet belépni, 
előzetes időpontfoglalás nélkül. De 
azokat is kiszolgálják – a bejáratnál 
–, akiknek nincs védettségi igazol-
ványuk. Nagycsaládos kártyák és 
kedvezmények vannak már Csík-
szeredában, Sepsiszentgyörgyön és 
Kézdivásárhelyen is.

Simon Virág

Nagycsaládos kártya Marosvásárhelyen
Jelenleg nincs szó kötelező oltásról?
Romániában még nem merült fel a koronavírus elleni oltás kötelezővé 

tétele – jelentette ki Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koor-

dinátora. Az orvos ezredes vasárnap este a Digi 24 hírcsatornának 

nyilatkozva kifejtette, hogy eddig erről még hivatalosan nem esett 

szó. Hozzátette, ma két olyan elem is van, amely bevethető a fertőzés 

terjedése és a súlyos esetek számának csökkentése érdekében: az 

oltások és a védettségi igazolvány országos bevezetése. A kato-

naorvos szerint ezért nem is indokolt az oltások kötelezővé tétele, 

a járvány a már rendelkezésre álló eszközökkel is ellenőrzés alatt 

tartható, ugyanakkor ehhez be kell tartani a pandémia ellen megho-

zott intézkedéseket. Emlékeztetett, hogy jelenleg csupán a felnőtt 

lakosság 47 százaléka kapott legalább egy oltást, ami azt jelenti, 

hogy még mindig jelentős tömeget képeznek azok, akik sebezhetők a 

fertőzéssel szemben. Gheorghiţă arról is beszélt, hogy a védettségi 

igazolvány bevezetését nem korlátozó intézkedésként kell értel-

mezni, hanem olyan lépésként, amely serkenti az oltakozási kedvet. 

Figyelmeztetett: az alacsony átoltottság miatt a kelet-európai térség 

táptalajul szolgálhat egy olyan vírusmutáció kialakulásához, amely 

képes megkerülni az oltások okozta védelmet. 
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