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Helyi és budapesti korabeli 
újságok, korona- és fi llérérmék, 
a főépület rajza és egy levél az 
utókornak – ez került elő abból 
a tegnap kinyitott időkapszulá-
ból, amelyet 1908-ban helyeztek 
el a marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium alapkövében, és 
ezelőtt tíz nappal találtak meg a 
javításon dolgozó munkások.

» SZUCHER ERVIN

M agyarországi és erdélyi egy-
házi és világi hivatalossá-
gok jelenlétében bontották 

ki tegnap délután a marosvásárhelyi 
Református Kollégium szarkofág-
szerű alapkövét, amelyből egy 113 
évvel ezelőtt elhelyezett időkapszula 
került elő. A kordokumentumokból 
már tudni lehetett, mit helyeztek az 
alapkőbe a neves iskola bővítésén 
dolgozó elődök, mégis óriási izga-
lommal várta mindenki a magyarvis-
tai kőből faragott, rendkívül súlyos 
láda, majd a fémből készült kapszula 
felbontásának a pillanatát. A Maros 
Megyei Múzeum négy, fehér köpeny-
be öltözött szakembere maszkkal a 
száján, kesztyűvel a kezén, nagyító-
val, ecsettel, kézi és gépi vasvágóval 
felszerelkezve látott neki a munká-
nak. Az eseményt élőben közvetí-
tették a múzeum Facebook-oldalán. 
Míg a több száz kilós láda fedelének 
elmozdítása könnyű feladatnak bizo-
nyult, a benne rejlő időkapszulához 
a kézi vasvágó nem volt elegendő. 

Az árammal működő géppel is jó tíz 
percig kínlódtak, amíg sikerült kibon-
tani a fémhengert, amelyből aztán 
előkerült egy ugyanolyan alakzatú 
üvegtároló. Elsőnek a harminckette-
dik évfolyamnál tartó Budapest című 
lap 1908. szeptember 8-án megjelent 
216. számát pillanthatta meg a kö-
zönség, majd rendre következett a 
Református Kollégium Értesítője, a 
Székely Lapok és más helyi újságok 
feltekert egy-egy példánya. Ennél is 
látványosabbnak bizonyult a kol-
légium rajztanárának, Gulyás Ká-
rolynak a főépület homlokzatáról 
készült rajza, valamint az a levél, 

amelyben az iskola működtetői és 
oktatói üzentek az utókornak. A ré-
gészek és restaurátorok a legvégén 
néhány koronát és fi llért halásztak 
elő az üveghengerből. Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke palackpostához hasonlí-
totta az élményt. „Olyan ez, mint 
amikor egy múltból érkezett levél 
felnyitására és tartalmának a megis-
merésére készülünk, ami rendkívül 
izgalmas feladat” – mondta, hang-
súlyozván, hogy az utóbbi tíz évben 
Románia legtöbb feltárását végezte 
el az egyház. Ezért köszönetet mon-
dott a magyar kormánynak, valamint 

FELNYITOTTÁK A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 1908-BAN ELHELYEZETT IDŐKAPSZULÁJÁT 

Palackposta érkezett a múlt század elejéről

Nagy izgalommal várták tegnap Vásárhelyen a kőből faragott, súlyos láda, 
majd a fémből készült kapszula felbontásának pillanatát
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az eseményen jelen lévő Brendus 
Rékának, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkársága főosz-
tályvezetőjének. Amint korábban 
beszámoltunk róla, az alapkövet 
tíz nappal ezelőtt a püspökség 
megbízásából az iskola felújításán 
dolgozó Hargita megyei Lukács 
Alpin’s Kft . munkatársai találták 
meg a Sáros utcai épületszárny ka-
pusszobája 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 
Nemzeti Történeti Múzeum kép-
viselője, Csók Zsolt, a régészeti 
feltárások vezetője koordinálta a 
marosvásárhelyi csapat szakmai 
felügyeletét. A kolozsvári szak-
ember szerint talán nem véletlen, 
hogy ezt a gyönyörű és értékes 
tárgyat éppen most fedezték fel. 
Csók úgy értékelte, hogy a történ-
tek jelzésértékűek: jelzés, hogy a 
város új polgármestere, Soós Zoltán 
úgy építse és fejlessze Marosvásár-
helyt, 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.

» „Az idő-
kapszula megta-
lálása jelzésér-
tékű: arra utal, 
hogy a város új 
polgármestere, 
Soós Zoltán úgy 
építse és fejlesz-
sze Marosvásár-
helyt, mint azt 
bő száz évvel 
ezelőtt elődje, 
Bernády György 
tette.”

A romániai hatóságok újabb zöld-
igazolás-hamisítási trükköt vizs-

gálnak, miután azt valószínűsítik, 
hogy egyes háziorvosok meghami-
sították a gyorstesztek eredményét, 
és így juttatták védettségi igazol-
ványhoz pácienseiket – jelentette be 
Monica Dajbog, a belügyminiszté-
rium szóvivője. „Miután egyre nőtt 
azoknak a háziorvosoknak a száma, 
akik az egészségügyi minisztérium-
tól ingyenes gyorsteszteket kaptak, 
egyesek meghamisíthatják a tesz-
teredményeket bizonyos páciensek 
esetében, és valótlanul írják be, hogy 

koronavírussal fertőzöttek” – mond-
ta el a szóvivő.

Az „álfertőzöttek” 14 napig otthon 
maradnak, táppénzt kapnak, majd 
megkapják az uniós digitális zöldiga-
zolást, pedig valójában nem estek át 
a betegségen. A megyei közegész-
ségügyi igazgatóságok szintjén már 
megkezdődtek az ellenőrzések, ame-
lyek célja a hasonló esetek leleplezé-
se, és a rendőrség is vizsgálódik az 
ügyben. A rendőrök különben máris 
több mint 400, zöldigazolás-hamisí-
tással kapcsolatos ügyet vizsgálnak, 
amelyek során nagyjából 1330 hamis 

Covid-igazolvány kerülhetett a feke-
tepiacra. Összesen 1069 személy el-
len zajlik eljárás.

„Újfent azzal a felhívással fordu-
lunk a polgárokhoz és a vállalkozók-
hoz, hogy viselkedjenek felelősen, 
és tartsák tiszteletben az egészség-
ügyi előírásokat. Azoknak a szemé-
lyeknek, akik még nem vették fel az 
oltást, ajánljuk, hogy tegyék meg. 
Akiknek pedig kételyeik vannak az 
oltást illetően, azokat arra bátorít-
juk, hogy hivatalos forrásokból tájé-
kozódjanak” – hangsúlyozta Monica 
Dajbog. (Bálint Eszter)

Zöldigazolásokat hamisíthattak háziorvosok több megyében

Az „álfertőzöttek” digitális zöldigazoláshoz is hozzáférnek




