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Ufók jelenlétére utaló festmény Drakula szülQhelyén

Kiss Timea, 2016 május 19 csütörtök - 17:40:00

Amikor a vámpír-történeteket hallgatja, vagy olvassa az ember, önkéntelenül eszébe jut, hogy itt olyasmirQl lehet szó,
mint a történelem során bármirQl, amit nem ért a hétköznapi ember. Megpróbálja integrálni az élményeit az általa
elfogadott világképpel, holott az igazságtól idQnként nagyon messze lehet. Egy érdekes festmény található a
Segesváron. A nagyjából 400 éves mqalkotás Segesvár 13. századi kolostortemplomának falát díszíti, és tényleg
van rajta egy rejtélyes objektum, ami kellQen élénk fantáziával repülQ csészealjként azonosítható. A fura
ábrázolás láttán a turisták egybQl levonták a következtetést, hogy bizonyára az ufók földi jelenlétének egyik elsQ
bizonyítéka lehet írta a Mirror.

A kép a 17. századi nagy tqzvészt követQen került az erdélyi templomba
A festmény eredetérQl viszonylag keveset tudni. Csak annyi ismert, hogy a 17. századi nagy tqzvészt követQen került az
erdélyi templomba. Bár az ufós teória kétségtelenül izgalmasnak tqnik, annak létjogosultságáról nem mindenki van
meggyQzQdve.

A Segesvári Történelmi Múzeum igazgatója, Nicolae Tescula szintén a kétkedQk közé tartozik. Szerinte a mqvész
igazából a mennyet akarta ábrázolni.

Valóban, van egy vallási jelenetet bemutató festmény a sekrestyében, amelyben szerepel egy felhQ talán Illés próféta
mennybemenetelét jelképezi , ami úgy néz ki, mint egy kupola, de modernebb értelmezésben egy ufót juttathat
eszünkbe fejtette ki a szakember.

Mint mondta, sokan úgy vélik, hogy a repülQ valami egy ufó, és úgy is néz ki, de ez egy mqvész víziója, amit
sokféleképpen lehet értelmezni. Az alkotó személyét egyébként a múzeumigazgató sem tudta megnevezni.
Mindössze egy feltételezése volt, miszerint az illetQ egy helyi mqvész lehetett.

Itt született Drakula
Segesvár arról is híres, hogy 1431. november 8-án itt jött a világra III. Vlad, más néven Karóbahúzó Vlad havasalföldi
fejedelem. Bram Stoker ír szerzQ 1897-ben megjelent regényében róla mintázta meg Drakulát, a világ leghíresebb
vámpárfiguráját.
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