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Soli deo gloria

Csíky Boldizsár
– 80

A magyar reformáció öt évszázada

Nem jellemző rám, hogy ha egy nagy
élmény ér, azonnal rohanok haza,
hogy írjak belőle egy darabot. Ez
olyan romantikus dolog, persze van
ilyen. Feltételezem, hogy egy-egy
Chopin-prelűd például így született.
De inkább úgy alakul ez az egész,
hogy felgyűlnek a dolgok s egy ilyen
diszpozíciót hoznak létre az emberben. Az aztán valamilyen módon kijön
belőle.

____________3.
Bálint Zsigmond
emberközelben

A fotós, aki időről időre visszajár bizonyos helyekre, sok érdekesség tanúja
lehet. Azt is észlelheti, hogy valami,
amit megörökített, hamar eltűnik a
múlt ködében, de azt is, hogy másvalami évek teltével is tetten érhető.
Netán átalakul, más formát ölt. Bálint
Zsigmond a »tett« színhelyére visszatérők csapatát erősíti. Az emberekhez,
témákhoz, jelenségekhez való viszonyulásából is markánsan kiviláglik a
hűsége. Az albumba emelt felvételek
ezt is szemléltetik.

,

Ezt a címet és alcímet viseli az az igen szép kiállítás, amelynek megnyitójára a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében, csütörtök
délben került sor a marosvásárhelyi Vártemplomban. A cím
önmagáért beszél, az úrasztala előtti térben kiállított táblákon a reformáció, illetve a magyar reformáció történetének
sarokkövei és meghatározó személyiségei előtt tisztelegnek
a tárlat szerkesztői, a pannókat minőségi fényképek gazdagítják.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A magyar külgazdasági minisztérium által szervezett tárlatnyitón jelen
volt többek között dr. Csige Sándor konzul és dr. Farkas Balázs ideiglenes konzul is, az esemény rövid áhítattal kezdődött.
– A reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben:
Isten munkája közösségeinket nem engedi felszámolódni, hanem megújítja azokat – mondta igehirdetése során Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese, a reformációs ünnepségsorozat
főszervezője. – Jó egységes egészként látni azokat az időszakokat, amelyekben megújulást, áldást és jövendőt ajándékozott nekünk. A reformáció pünkösd ünnepéhez hasonlatos: Isten lelkének nagy munkája,
(Folytatás a 2. oldalon)

____________4.
Havazás előtt
Borospatakán

Az idén a szokásosnál egy héttel korábban nyitotta meg kapuit a művésztelep Borospatakán. Így a
csíkszeredai Szász házaspár, István
és Marika működtette népszerű skanzen alkotó vendégei még azelőtt hazautaztak, mielőtt a Gyimesekben
lehullott volna az októberben szinte
menetrendszerűen érkező első hó

____________5.
PRÓBAIDŐ
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A Nap kel
7 óra 37 perckor,
lenyugszik
18 óra 38 perckor.
Az év 287. napja,
hátravan 78 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 7 0C

Ma HELÉN,
holnap TERÉZ napja.
TERÉZ: görög eredetű, jelentése
többféle is lehet: hőség, forróság,
szüret, talán vadásznő, esetleg
Thera vagy Therasia szigetéről
származó nő.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 13.

1 EUR

4,5889

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,8800
1,4862

161,4625

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

MOGYE-konferencia
Tel. 0742-828-647

November 23–26. között a Romániai Egyetemi Sebészeti Társaság helyi fiókja és a MOGYE szakmai tanácskozást szervez
Marosvásárhelyen A jövő medicinája címmel. Az első alkalommal megrendezett szaktanácskozáson arra a kérdésre keresnek választ, hogy milyen kell legyen a jövő orvosi ellátása az olyan
területeken, mint a kardiológia, intervenciós radiológia, endoszkopikus sebészet, robotizálás stb. Az eseményre hazai és külföldi
szaktekintélyeket várnak. A konferenciát elsősorban orvostanhallgatóknak, fiatal orvosoknak szánják. Érdeklődni az egyetem kommunikációs osztályán lehet a 0265/215-551-es telefonszámon.

Nem szegte kedvüket a hűvös idő

Tíznapos a Szovátai Tökfesztivál

Múlt hét végén vette kezdetét, és vasárnap estig tart a negyedik alkalommal megszervezett tökfesztivál a
szovátai fürdőtelepen.

Gligor Róbert László

Múlt pénteken vette kezdetét az idén tíznaposra bővült program: szokás szerint az iskolások pénteken délelőtt a fürdőtelep
sétálóutcájának feldíszítésén szorgoskodtak.
Az óvodások és kisiskolások után a felső tagozatosok helyezték el szebbnél szebb őszi
dekorációikat és tökkompozícióikat (szám
szerint negyvennégyet), majd a szakközépiskola diákjai vonultak fel, ők tizennégy fürdőtelepi kereskedelmi egység előtt díszítették
fel a járdaszakokat, bejárókat, párkányokat,
miközben a Bóbita együttes koncertje szórakoztatta a kisebbeket. Délutántól egész hétvégére a szovátaiak és a fürdőn tartózkodó
vendégek, valamint a turisták vették át a teret,
megcsodálva az őszi díszeket és a sok-sok ötletes figurát. Láthatott itt a sétáló vendég az
ártatlan mesefigurától a minyonokon keresztül a denevéremberig és boszorkányig számtalan alakot, a Noé bárkájától a tökkígyóig
sokféle állatmegjelenítést, de idén is talán a
legötletesebb díszítés a Szováta szálloda
előtti volt, ahol nemcsak „tökfelirat” díszítette a magasba vezető lépcsőket, hanem a
járdaszélen magukat wellnessben kényeztető
tökfigurák is csalogatták az érdeklődőket.
Idén is kiállítottak egy hatalmas tököt, de ez
a tavalyi 195-höz viszonyítva „csak” 148 kilogrammot nyomot, ám így is sokan megcsodálták, fényképezték, többek között egy
Battonyáról Erdélybe érkezett diákcsoport,
amely kimondottan a tökfesztivál miatt utazott Szentegyházáról Szovátára.
Fesztiváli hangulat
Idén is a programkínálat része volt a kézművesvásár, a szűkké vált utcán standok is
sorakoztak. Illatos levendulát és jótékony hatású levendulás termékeket, kézművesszappanokat, mézet és méztermékeket, szörpöket,

lekvárokat, befőtteket, házi csokit kínáltak az
árusok, de kézműves ékszereket, szőtteseket,
varrottasokat, festett üvegtárgyakat is lehetett
vásárolni. A hűvös őszi sétán pedig jól fogott
a frissen sült forró gesztenye és gőzölgő citromos tea, de nemcsak sült tököt, hanem néhány lejért különböző tökös finomságokat,
süteményt is lehetett kóstolni.
Amúgy több vendéglátóegység étlapján
lehet tökből készült ínyencségeket találni
ebben az időszakban a fürdőtelepen. Míg a
Kicsi Gomba tök(jó) krémlevest és tökös sütit
kínál, addig a Káli étteremben sütőtükös krémlevest tökmaggal, tökös rizottót, tökfőzeléket,
kacsacombot töktócsnival és lilahagymalekvárral, lazacfilét tökspagettis ágyon, sütőtököt fahéjmártással, sütőtökös pudingot és
tökös-mákos rétest egyaránt enni lehet.
Nemcsak a tökfigurák szemlélése, finomságok ízlelése miatt érdemes fellátogatni a
fürdőtelepre a szovátaiaknak és a Szovátára
utazóknak, és azt sem csak a hét végén: a
szervezők idén tíznaposra „nyújtották” a
fesztivál időtartamát, és egész idő alatt délutánonként, esténként kulturális és szabadtéri
zenés-táncos programokra csalogatják az embereket. A nyitónapon rögtön a Holdviolával
fogadták a tömeget a Petőfi-parkban felállított színpadnál, szombaton a román közönséget célozták a Hodaceana és a Doina
Hundorfului néptánccsoportok fellépésével,
míg a magyar közönség a Bekecsalja néptánctalálkozót élvezhette a művelődési házban. Vasárnap a Maros Művészegyüttes
magyar társulata, a helyi Sóvirágok és a Mezőhavas, valamint Katona Sarolt és Nemes
Barbara szórakoztatta a közönséget, hétfőn
a Latino Feeling moderntánc-csoport és a
Nóta Móka zenekar lépett fel. Kedden a helyi
iskolás táncosokat és a református vegyes
kart követhették a színpadon, míg a Városházán a Hazanéző című sóvidéki lap költőinek
megzenésített verseit tapsolhatták meg az érdeklődők. Szerdán a helyi Sószórók és az Intermezzo kamarakórus kapott fellépési
lehetőséget, csütörtök este zumba- és zongo-
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(Folytatás az 1. oldalról)
protestáns egyházaink születése. Közös kincsünk is,
hiszen valamennyien Isten népéhez tartozunk. A jelenlegi magyar kormány e kiállítással is Istennek
ad dicsőséget, és fel is vállalja ezt. Pál apostol azt
írja, hogy minden Isten dicsőségére cselekedetik.
Ha arra keressük a választ, hogy mi célból vagyunk, sok választ lelhetünk, de az egyetlen igaz
válasz az igében van: Isten dicsőségére élni. Kívánom, hogy ez a kiállítás is szolgálja a mindenható
Isten dicsőségét.
Tárlatnyitó beszédét dr. Farkas Balázs csíkszeredai ideiglenes konzul egy idézettel kezdte: – ,,Az
egyház mindig megújulásra szorul”. A reformáció
olyan szellemi erőket ébresztett fel és csatornázott,
amelyek már jóval azelőtt, kimondatlanul, az emberek lelkében voltak. Erdélyben különösen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a
reformációval kapcsolatosan nem a véres vallásháborúkra, hanem a gyakorlatban megvalósult lelkiismereti szabadságra gondolunk. Eszünkbe
jutnak a fejedelmeink, prédikátoraink, gondolkodóink, könyvtáraink, a magyar kultúra terjesztése
– a történelem folyamán végig bizonyított az erdélyi református egyház is. A reformáció azért tudott
sikeres lenni, mert legfontosabb üzenete mindig
érvényes maradt: az egyetlen helyes alkut az evangélium jelenti, amelyhez minden korban meg kell
találni az utat. A parancs pedig a lelkiismereté,
amely a helyes útra való visszatalálást jelenti. Hiszen lelkiismeret nélkül nem lehet megújulni, az
idők új kihívásakor pedig az alapvető értékeket
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Erről is szól a
kiállítás – mondta a helyettes konzul a tíz napon keresztül megtekinthető gazdag, informatív, esztétikus és jó ízléssel megtervezett kiállítás
megnyitóján.

raelőadás szerepelt a programban, pénteken,
a Maros Művészegyüttes román társulata és
az iskolások Hóvirág csoportja után az Etnic
és a 3+2 koncertezett. Ma ifjúsági vetélkedőre, latintánc-előadásra és az ABBa Abborn
Official Tribute Band előadására várják a közönséget, míg a zárónapon délután a Bekecs
együttes mutatja be a Legendák kertjében
című táncos mesejátékát, majd Szőke Andrea
népdalelőadása
után
a
Bagossy
Brothers Company koncertjével ér véget az
idei fesztivál.
Megmutatni az értékeket
A sok nyári koncert után őszi fesztivállal
szeretnék pezsgővé tenni a fürdőtelep életét,
ezért is szervezik a tökfesztivált, és a tavalyi
sikeren felbuzdulva már két hétvégét és egy
hetet tartanak a programok, hogy még több
látnivalót, szórakozást nyújtsanak a turistáknak. Bár az időjárás nem volt végig a legmegfelelőbb a fesztiválhoz, mégis sokan
megfordultak a telepen. A hét végén nagyobb
tömegeket várnak színvonalas előadásokkal,

de a külföldi testvértelepülések küldöttségei
is a városban tartózkodnak – mondta el lapunknak Fülöp László Zsolt polgármester.
A Maros Megyei Tanács idén is partnere a
rendezvénynek. Péter Ferenc megyeelnök
úgy gondolja, hogy egy üdülőhelyen olyan
programokra van szükség, amelyek népszerűsítik a települést, márpedig a tökfesztivál
sikeres őszi rendezvény, amely a főidény után
is sok vendéget csalogat ide – fejtette ki véleményét a Népújságnak. Azt is kiemelte,
hogy több száz gyerek és fiatal is kiveszi a
részét az előkészületekből, ilyenkor alkotnak,
értéket teremtenek, átvarázsolják a fürdőtelepet. A tökfesztivál arra is jó, hogy a turisták
más értékeket is megismerjenek, ezt szolgálja
a sok kulturális program, de a kultúránkhoz
a gasztronómia is hozzátartozik, és fontos,
hogy minél szélesebb tömegnek megmutassuk, ezért is találunk a legtöbb szovátai étterem kínálatában sütő- és főzőtökből készült
kulináris remekművet is.

A tökfesztivál célja, hogy a főidényen kívül is sok turistát csalogasson a városba

Fotó: Gligor Róbert László

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1302. sz., 2017. október 14.

Kovács András Ferenc

Őszi-téli dallamok

Ki nyárból őszbe ballag át,
Sugárból szőne balladát –
Fölötte tépett, őszes ég,

Vörösbe tévedt szőkeség.
Ki őszből télbe lépeget,

Lehelne szélnek éneket –

Fölötte köd, hó, szent hideg,

S a dallam sem szól senkinek.

Ki tél s tavasz felé megyen,
Miért töprengjen éneken?
Örökre úgyse tartana

Fölötte dal, se ballada.

Szepessy Béla metszete

Születésnapi beszélgetés az Erkel- és Enescu-díjas marosvásárhelyi zeneszerzővel
Nagy Miklós Kund

– Újabb kerek évforduló, újabb
jelentős mű. Jótékonyak ezek a
születésnapok a zeneszerző számára. Beszéljünk először az ok-

Kaiser Ottó fotója a zeneszerzőről

Csíky Boldizsár – 80

tóber 12-i ősbemutatóról. Obsessiones... Rögeszmére kell gondolnunk a cím olvastán?
– Nem annyira rögeszmére,
ebben a latin szóban sok minden
van. A fogalomnak azt az értelme-

zését vállalnám, amelyben benne
vannak a múlt árnyai, minden, ami
szép, csúnya, nyomasztó, felszabadult, kicsi örömök, nagy feszültségek, ilyesmik. Nem akar lélektani
programzene lenni. Bizonyos korokhoz kötődő emlékeim, akkor
megírt zeneművek tükröződnek
benne. Nem jellemző rám, hogy ha
egy nagy élmény ér, azonnal rohanok haza, hogy írjak belőle egy darabot. Ez olyan romantikus dolog,
persze van ilyen. Feltételezem,
hogy egy-egy Chopin-prelűd például így született. De inkább úgy
alakul ez az egész, hogy felgyűlnek
a dolgok s egy ilyen diszpozíciót
hoznak létre az emberben. Az aztán
valamilyen módon kijön belőle.
– Emlékszem, egy átfogó, régebbi interjúd élére címként azt a
kijelentésedet ugrasztották ki, hogy
irodalmi beállítottságú zeneszerző
vagy.
– Ó, ez nagyon rég volt. Talán
1968-ban írta rólam Erdélyi Laló
azt a cikket. Akkoriban voltak
olyan bemutatóim, amelyek az első
nagyobb sikereket hozták. Szimfonikus zenekarra írt darab, amit több
filharmónia is átvett. A zenekari
muzsika irányába tett lépteim itt
igazolódtak vissza.

– A mostani Obsessionest megírhattad volna korábban is?
– Vissza lehet hallani benne bizonyos régebbi műveimből apró,
kicsi mozdulatokat, dallamtöredékeket. Ez nem evokatív szándék,
visszatérő gondolatok. Tudom, az
obszesszió inkább nyomasztó gondolatot jelent, és lehet, hogy a
művet ez uralja, de vannak benne
fényteli pillanatok is. Amikor profi
muzikológusok nézik a műveimet, az tűnik fel nekik, hogy nagyon sűrített az egész. Ez abból
adódik, hogy el szeretném kerülni
az unalmas, semmitmondó pillanatokat.
– Mindig történik benne valami.
– Sőt, egy időben több minden.
Ezt úgy kell érteni, hogy egy ilyen
polifonizált felfogásban, amikor az
egyik zenekari részleg játszik egyféle dallamot, egy másik részleg
ennek az ellenpontját adja. Az is
egy önálló anyag, egymásra tevődnek ilyen pillanatok. De talán ne
mélyedjünk annyira bele, ezek stiláris problémák.
– Amikor komponáltad, amikor
dolgoztál rajta, figyelembe vetted,
hogy milyen zenekar adja majd
elő? A vásárhelyi szimfonikusokat
nagyon jól ismered.

– Ilyesmi is felmerül időnként az
emberben. Ennek a darabnak a
megírásával úgy voltam, hogy hol
elszakadtam a valóságtól, és egy
ideális zenekarra gondoltam, arra,
ahogy annak az előadásában fog
szólni a mű, hol pedig visszatértem
a földre, és számoltam azzal, hogy
mondjuk, egy romániai vidéki, netalán fővárosi zenekar mit fog
ehhez szólni. A klarinétos például
hogy fog fintorogni, amikor ki kell
gyakorolni az éppen rá háruló
részt, a karmesternek pedig hogy
fog rángatózni a jobb válla a sűrű
partitúra miatt. Általában ezt szokták kiemelni a munkáim kapcsán.
Van Bukarestben egy zenetudós,
aki azt kérdezte: vajon nem azért
írok ilyen egytételes zenekari darabokat, mert félek, nehogy ráunjon
a közönség?! Mondtam az előbb,
van ebben valami igazság. Nagyon
nagy szerzőnek kell lenned ahhoz,
hogy egyórás darabodat a közönség kibírja. Én hálás vagyok,
hogyha egy negyedórás, húszperces darabom után a hallgatóság azt
mondja, mégiscsak érdemes volt
végighallgatni, ezt a mai zenét is ki
lehet bírni.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Bálint Zsigmond emberközelben

Igen, ez az emberközelség egyik fő jellemzője a 80 éves marosvásárhelyi fotóművésznek, Bálint Zsigmondnak. Ez a címe –
Emberközelben – a Bernády Házban nyílt
nagy sikerű jubileumi tárlatának és a Communitas Alapítvány támogatásával, a csíkszeredai Pro Print Kiadó gondozásában
kiadott szép albumnak is. A kiállítás igen elismerő közönség- és sajtóvisszhangnak örvend, az ünnepelt könyve fotósként is jól
ismert kollégája, Ádám Gyula gondos, ötletes műszaki „tálalásában” került az olvasók
elé, egyelőre elég kis példányszámban. Rövidesen több is lesz belőle. A Bernády Galériában látható fotókról már többen írtak,
lapunkban is jelent meg róluk méltatás. Ma
a háromnyelvű, elegáns könyv előszavából
közlünk részleteket. Az írás szerzője a Bálint
Zsigmond munkásságát évtizedek óta nyomon követő Nagy Miklós Kund.
„A kötet olyan képeket kínál a könyvbarátoknak, amelyek 2011 és 2017 között készültek. Nagyközségek, kis települések, a
nagyvilág nyüzsgésétől távol eső, eldugott
helyek, tanyák, erdők, mezők, szántóföldek,
legelők lakói, éltetői, kisközösségei, családok
és magukra maradottak, idősek és fiatalok,
gyermekek és aggastyánok sorsa sejlik fel
előttünk a kiadvány lapjain. Izgalmas, szép,
drámai embermesék szólalnak meg bennünk,
ha a fotókat szemlélve szabadjára engedjük a
fantáziánkat. Hogy mondta József Attila Thomas Mann-nak? »mesélj arról, mi a szép, mi
a baj,/ emelvén szívünk a gyásztól a vágyig».
Olyan dolgokról regél, tudósít tehát, amik a
Gyimesekben, a Csíki- vagy a Gyergyói-medencében, a Maros, a Nyárád, a Küküllők, a
Homoród mentén, a Székely Mezőségen,
Barcaságon, Kalotaszegen is évszázadok óta
jelenvalók, ma is azok és remélhetőleg még
sokáig ezután is nyomon követhetők. Az
utóbbi hét esztendőben Bálint Zsigmond harminc táborban rögzítette a számára fontos látnivalót. Borospatakán, Makfalván, Zsobokon
évente megfordult, a Hargita megyeiek szervezte fotótáborokban is vendégeskedett, Homoródalmáson, Homoródszentmártonban,
Homoródkeményfalván, Gyergyóremetén,
Csíkkarcfalván, Csíkszentgyörgyön, Székelyvarságon, Kőrispatakon. A Maros megyei Mezőbergenyét, a Brassó megyei
Tatrangot is bejárta, körbegyalogolta kamerájával. Minden települést nem is tudunk felsorolni, az albumba válogatott fotók 38
helységben készültek. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a képanyagból meggyőzően kiviláglik: a fotós programszerűen, tudatosan
kötelezte el magát e terület mellett. Doku-

mentálni is akar. A mai magyar fotográfia
egyik legjelentősebb alakja, a Kossuth- és
Pulitzer-emlékdíjas Korniss Péter, a falusi lét,
a népszokások autentikus ábrázolója szerint
»a képen annak lenyomatát őrizzük – ami
volt«. És tovább: »Idő és fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy pillanatot
búcsúztat. A jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz«. Igen, kétségtelen, hogy ez
így van. Bálint Zsigmond is tisztában van
vele. De azzal is, hogy a pillanatot, a cselek-

A fotós, aki időről időre visszajár bizonyos
helyekre, sok érdekesség tanúja lehet. Azt is
észlelheti, hogy valami, amit megörökített,
hamar eltűnik a múlt ködében, de azt is, hogy
másvalami évek teltével is tetten érhető.
Netán átalakul, más formát ölt. Bálint Zsigmond a »tett« színhelyére visszatérők csapatát erősíti. Az emberekhez, témákhoz,
jelenségekhez való viszonyulásából is markánsan kiviláglik a hűsége. Az albumba emelt
felvételek ezt is szemléltetik. Van például Borospatakán egy keményen dolgozó többgenerációs család, még az első művésztelepi

vést megragadva, felmutatva, talán sikerül
marasztalnia is azt, ami fontos, ami hasznos. Sok egyéni sorsot, magatartást, alapállást láttat meg, könyvéből azonban
közösségi létállapot és közérzet, közös emberi vonások is kirajzolódnak. Azonos helytállás, egyazon méltóság, amit népünk
generációkon keresztül adott tovább nekünk, jelenkoriaknak a múltból, s amit talán
mi is hagyatékul hagyhatunk az utánunk jövőknek. A megmaradásnak ez is egyfajta
záloga.

ottlétekor ismerkedett meg velük. A rá következő őszi összejöveteleken mindig hozzájuk
vezetett az első útja. Első alkalommal a kenyérsütést fotózta náluk. Ezt a szertartást
utóbb is minduntalan lefényképezte. Az elkészült fotókat is eljuttatta nekik. De mind többet meg is tudott róluk. A nagymamákról,
szülőkről, gyermekekről. A fiatalok iskoláztatásáról, sorsuk alakulásáról. Szinte mintha
családtag lenne, annyi mindenről értesült. Ők
is úgy tekintenek rá, mint valaki kedves, közeli hozzátartozójukra. Ez a viszonyulás más-

Erdélyi pikareszk

Ne gondoljunk regényre, Markó Béla friss kötete* Esszé,
publicisztika alcímet visel, a pikareszk a szöveg szabad csapongásaira és képzettársításaira, a bele válogatott közel félszáz, 2011-2016 között született írás laza szövetére utal,
sorrendjük tetszés szerint felcserélhető. És azt hiszem, az olvasó ezt is teszi, nem sor- és időrendben halad az első oldaltól
az utolsóig, hanem aszerint kezd olvasni, hogy éppen melyik
cím hívja fel magára leginkább a figyelmét. De aztán egykettőre rabjává is válik a szerző közvetlen hangú, könnyedségében is mélyenszántó, meggyőző eszmefuttatásainak.
Sokan talán elsőként a külsejében is tetszetős könyv címadó
esszéjét választják, azért is, mivel ott a pontosítás: Erdélyi
pikareszk (avagy: a Tamási-modell), az íróról, Farkaslaka
nagy fiáról pedig mostanság sok szó esett. Pró és kontra. A
kettős megközelítés ebben az írásban is észlelhető, sőt mondhatni az egész kötetben, hiszen Markó gondolatmenetét
mindvégig a józan mérlegelés, a kérdésfelvetés jellemzi. Ez
akkor is hamar kiderült, amikor szeptember végén a marosvásárhelyi Bernády Házban tartott könyvbemutatón a szerzővel a kiadványt megjelentető Kalligram Kiadó vezetője,
Mészáros Sándor beszélgetett.
Nem először volt alkalmunk végigkövetni nyilvános dialógusukat, a szerkesztő kritikus ezúttal is kiemelte, mennyire
figyelemre méltó, hogy a költőnek hosszú kihagyás után úgy
sikerült visszatérnie az írásművészethez, hogy egyben meg
is újította alkotói pályáját, egy ideje a korábbitól különböző,
más típusú költészettel lepi meg a közönségét. Ritkaság ez
az irodalomban, mondotta Mészáros. Az esszéről, publicisztikáról szólva hangsúlyozta, hogy Markó a műfaj hagyományaihoz is hű marad, átértékelő szándékkal újít is. Közéleti
beszéd az övé, központi kérdés nála a közösség és az egyén
viszonya, az általános, kollektív létkérdések is izgatják, de
önvizsgálatra is lehetőséget nyújt az írás. Folyamatosan mérlegel, nem kijelent, kérdései vannak. Nem sérelmi viszonyulás szüli írásait, nem újabb gondokkal akarja terhelni olvasóit,
együtt gondolkodni, beszélgetni szeretne velük.

Markó Béla elmondta, az esszé korábban is fontos volt számára, nem csak alkotómunka, értelmezni is lehet vele dolgokat. A publicisztika viszont frissen jelentkezett nála, miután
megvált politikusi teendőitől. Eleinte lenézte ezt a műfajt,
mára megszerette. Egyfajta ingázást biztosít irodalom és újságírás között. Élvezettel ír irodalmi esszét, a kötetben is olvashatók gondolatai a szépirodalomról, műfajokról, írókról,
úgy érzi, hogy manapság, amikor sokan azt tapasztalják,
hogy az irodalomelméleti terminológia megváltozott, és nehézséget okoz a megértése, az esszé olvasható, hozzáférhető
utat kínál. A dokumentumpróza különben szép hagyományokkal rendelkezik Erdélyben, sokáig az emlékiratok szerzői voltak az erdélyi irodalom nagyjai. Érdekes, izgalmas terület ez,
ma is érdemes művelni. Vannak témák, amelyekre ő is gyakran
visszatér, példaként Bánffy Miklós életművét említette. Az író
és politikus nagyon fontos szerepet tölt(ött) be, a személyiségét
és a műveit nem szabad különválasztani. Ugyanez érvényes
több más jelentős írónkra, közszereplőre. Kós Károlyra is. Sajnos mi, erdélyiek nem tudjuk az értékeinket eléggé népszerűsíteni. Olykor az álértékek kerülnek felszínre. Biztosítanunk
kell a többszólamúságot – hangsúlyozta Markó Béla, de sohasem szabad szem elől téveszteni az igazi értékek érvényesítését. Ezért is vannak ebben a kötetében is visszatérő témák,
történetek. Az ellen a szándék ellen is igyekszik fellépni, amely
gettóba zárná az erdélyi magyar kultúrát. Egy magyar irodalom
van, egységes magyar irodalom, amelyből nem hiányozhatnak
a sajátos erdélyi ízek, hangok. Vannak olyan általánosan elismert magyar írók, akiket éppen az erdélyiségük tett naggyá.
És vannak ügyeink, többnyire politikai vetületű ügyek, amelyeket még mindig nem vitattunk végig, például a Sütő András helyzete, a Székely Jánosé, a Wass Alberté. Az esszé az
ilyenek kellő józanságú átgondolását, elemzését is elősegítheti. A kötet olvasói ilyenszerű dilemmákat is körbejárhatnak
Markó Bélával, s az, hogy közben mai valóságunk, társadalmi jelenségeink kulisszái mögé is betekinthetnek, csak
még felerősítheti olvasmányélményüket. (N.M.K.)
*Markó Béla: Erdélyi pikareszk – Esszé, publicisztika
2011-2016, Kalligram, Budapest, 2017

felé is megteremtette azt a bizalmat az »idegen«, a kívülről érkezett iránt, ami ahhoz
szükséges, hogy alanyai kinyíljanak, teljes
őszinteséggel álljanak, üljenek a kamera elé,
elfelejtsék, hogy pózolniuk illik a fényképezőgép előtt. Ennek köszönhető, hogy felvételei többségén kicsik és nagyok önmagukat
felvállalva, zavar nélkül, bátran néznek
szembe a fotóssal, s szemükből, arcukról személyiségük méltósága sugárzik. Az otthonos
közeg, a ház, a porta, a megművelt föld, a jól
kúrált állatok, a becsületes munka tudata, a
megszokott környezet biztonsága is benne
lehet ebben, és mindaz, amit elődeik a régi
időkből rájuk testáltak, az érzelmi töltet azonban már egyénenként változó. Abban viszont,
hogy ezt se akarják eltitkolni, ismét felfedezhetjük a fotós érdemeit is.
Ha valaki nem ismerné az erdélyi magyar
falut, ebből a fényképalbumból nagyon sok
mindent megtudhat róla. A munkafolyamatokat az évszakok változásában, a dolgos hétköznapokat, férfi, nő szerepét a családban, a
ház körül, a fontos és kevésbé nélkülözhetetlen dolgokat, tárgyakat, a kihalóban lévő
mesterségeket, szokásokat, az élet fényeit és
árnyékait, az életörömöket s az ünnepi alkalmakat, sok egyebet. A lelkieket is, a szeretet,
a ragaszkodás megnyilatkozásait. A kötet legszebb képei talán éppen ezek: a kettős portrék, melyeken nagymama – unoka, anya –
lánya, apa – lánya, dédnagyapa – dédunoka,
férj – feleség párosa hirdeti szemérmesen az
emberi érzelem melegét és annak felvállalását a kamera előtt. Annál szomorúbb, lehangolóbb a magány, amelynek képi kivetülése
ugyancsak érzelmi hozzáállásra késztetheti a
kötet lapozóit. Öregedik, néptelenedik a falu,
mind több bennvaló marad üresen. A gyermekek, unokák elmentek, a nagyszülők, özvegyek egymagukban tengődnek. Kegyetlen
állapot. Sok költő megverselte. A képek sugallta dráma ihletett lírai húrokat pendít.
Hallgassunk csak bele Pilinszky Apokrifjába:
»Ismeritek az évek vonulását,/ az évekét a
gyűrött földeken?/ És értitek a múlandóság
ráncát,/ ismeritek törődött kézfejem?/ És tudjátok nevét az árvaságnak?« A könyvben több
kép is rímel ezekre a sorokra. A bánatot, a
nosztalgiákat szerencsésen ellensúlyozzák a
vitalitás, a vidámság, az életöröm jegyében
született képek. Ahol gyerek van, ott ének,
tánc, nevetés is jogot kér magának a faluban.
Bálint Zsigmond erre is rátalált, ezt is kereste.
Sőt a harsányabb humortól se riadt vissza.
Ezt a tájainkon évtizedek óta felújított és általa is régóta nyomon követett farsangtemetés
szolgáltatja.
Alsósófalváról,
Mezősámsondról, Kibédről tálalt hozzá pajkos jeleneteket.”
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Havazás előtt Borospatakán

Az ünneplők egy csoportja a zárókiállításon: (jobbról) Szász Marika, Szász István, Vetró András, Orth István, Simó
Enikő, ifj. Szász István

Az idén a szokásosnál egy héttel korábban
nyitotta meg kapuit a művésztelep Borospatakán. Így a csíkszeredai Szász házaspár, István és Marika működtette népszerű skanzen
alkotó vendégei még azelőtt hazautaztak, mielőtt a Gyimesekben lehullott volna az októberben szinte menetrendszerűen érkező első
hó. Különleges látvány, amikor a völgy fölött
a zöld meredeket befedi a fehér lepel, a festők, grafikusok, szobrászok, fotósok, díszítőművészek azonban nem hiányolták, a
ragyogó ősz annyi egyéb ihlető élményt kí-

Szent István… Egri István festett üvegablaka

Stációk… Kádár Tibor festményei a főépületben

nált, hogy azok közül is nehéz volt választani.
Egy hét, tíz nap hamar eltelik, ezt a szobrászművészek tapasztalják meg a leginkább,
mennyiségileg nem lehet akkora teljesítményt nyújtani, mint amennyit szeretnének.
De aki nyomon követhette őket, láthatta,
mindent megtettek, hogy az alkotói termés
minél gazdagabb és a lehető legjobb legyen.
Nem is lehetett hibát találni benne. Az október 3-i zárókiállításon a két méltatónak, Banner Zoltán művészettörténésznek és Nagy
Miklós Kund művészeti írónak igazán bőven

Szobrászok ellenfényben… Ferencz Ernő és munkája ifj. Szász Istvánnal
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volt mit kiemelnie.
Harminc művész
állított ki legalább
két munkát, a tábor
két művészeti irányítója, a kiállítást
megrendező Gaál
András és Márton
Árpád ismét remekelt, amikor a képeket, szobrokat,
textíliákat, tűzzománcokat, fotókat
elhelyezte, hiszen
ha közös volt is az
ihletforrás, minden
résztvevő más-más
stílusban dolgozó,
öntörvényű, erős
művészegyéniség,
nem egyszerű a
műveiket úgy öszszehangolni, hogy
azok ne egymást
zavarva, hanem kisugárzásukat megőrizve fokozzák az
összhatást, erősítsék a műegyüttes
üzenetét. A művésztelepnek megvan a törzsgárdája,
ők nagyon ritkán
hiányoznak a névsorból,
de
a
házigazdák nem feledkeznek meg a fiatalításról sem. Az Utolsó simítások… Hunyadi László és Luther-portréja
idősebb mesterek
mellett most is dolgozott Borospatakán né- szeti pezsgés jótékonyan terjed át az egész
hány újabb fiatal, az egyensúly ilyen tekin- tájegységre.
A stílustörekvések, műfajok, témák sokatetben se billent meg. De az életkornak
ságából
az idén talán a szakralitás került ki
mintha nem is lenne jelentősége, olyan lengyőztesen.
A telepen épült kis kápolna mind
dülettel kapcsolódnak be a munkába a koroszebb
lesz
általa. Bráda Tibor, Egri István
sabbak
is.
A
közösségi
szellem
kihangsúlyozottan van jelen a művésztele- pompás üvegfestményei, Kádár Tibor nagypen. A köztudott gyimesi tenni akarás az al- szerű Stáció sorozata a kortárs művészet kis
kotótáborra is jellemző, a teremtés szelleme gyöngyszemévé alakítja a templomot. Szent
élénken érzékelhető a művésztelepen, és ki- István, Szent László, Szent András portréja,
lenc év teltével nyugodtan elmondható, hogy egyéb szakrális fogantatású alkotások mellett
a skanzenben összpontosult szellemi, művé- nyilván számos más jellegű munka hívta fel
magára a figyelmet. A népélet, a vidék szépsége, megannyi helyi sajátosság ihlette a táborlakókat. Kitartás és erőpróba tekintetében
a szobrász Ferencz Ernő vitte el a pálmát, egy
hét alatt elkészült faragott fakompozíciója valóban csúcsteljesítmény. Szepessy Béla
míves óriásmetszete, a Tükör által homályosan ugyancsak kiérdemelte az egyöntetű elismerést. Ezt hozta magával a nyíregyházi
grafikus, a táborban ilyen grafikai megoldásokra egyelőre nincs lehetőség, a művész érdemei ettől nem csökkennek. Keményen,
teljes odaadással, a legjobb színvonalukra
hangolódva dolgoztak a művésztelep marosvásárhelyi vendégei, Bandi Kati, Csíky Szabó
Ágnes, Hunyadi László és Bálint Zsigmond
is. Mindannyian nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy erre az idei tárlatra is sokáig emlékezzen a közönség. Az elmélyült összbenyomást
hatványozottan
tetézte
a
záróeseményen a gyimesi férfikórus műsora.
Rendkívüli élményt nyújtott. Egyben azt is
előrevetítette, hogy máris lehet gondolkozni,
mi lesz jövőre a tizedik, jubileumi táborozáson. Biztosak lehetünk, hogy Szászék, akik
mindenre figyelve éltetik ezt az értékteremtő,
fontos „intézményt”, idejében és teljes képességükkel felkészülnek rá. (N.M.K.)
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Csíky Boldizsár – 80

(Folytatás a 3. oldalról)
– A vásárhelyi filharmónia közönsége
eléggé felkészült, jól fogadja az úgynevezett
„mai, nehéz műveket” is.
– Nem a közönségnek nehéz, hanem a
„végrehajtóknak”. A közönségben kell legyen
egy olyan reverberáció, ami megmarad, hogy
elmondhassa, na, mégiscsak éreztem valamit.
– Nyolcvanéves lettél, fiatalos nyolcvanas,
továbbra is tele vagy alkotó energiákkal,
szűnni nem akaró feladatokkal. A zeneszerzőt
mennyiben befolyásolja az életkora? Könynyíti a munkádat a felgyűlt tapasztalat?
– Talán észrevetted, lehet, hogy nem, de
történt valami a világgal. Az idő felgyorsult.
Persze megeshet, hogy szubjektív, amit mondok, de én úgy érzem, hogy ami a hatvanashetvenes években normálisnak tűnt, azt ma
egész másképp érzékeljük. Sokkal gyorsabban telnek a hetek. Az ember mindegyre felszisszen, hogy „Jézusom, már megint hétfő
van!” Repül az idő, és ez a „nyolcvanas állapot” lehet jó, lehet rossz. Ha az embernek elkopnak a professzionális készségei, akkor
rossz. Hogyha arra való ez a kor, hogy önmagadat élesebben el tudjad bírálni, akkor jó.
Nyilvánvaló, hogy nem sorolhatom magam a
nagy szerzők vonulatához, de a jelenkori kollégáim között is megtalálható mind a két jelenség. Ha uralod a kifejezési eszközöket,
akkor kétségtelen, hogy a felgyülemlett tapasztalatok megkönnyítik, hogy melyik pillanatban mit írhatsz meg. Hogy fog az
megszólalni. És nem csak egy elképzelés, egy
elméleti dolog, amit valaha megtanultál,
hanem visszahallottad száz esetben azt, hogy
ami így van leírva, hogy szól, s ami úgy van
leírva, az miképpen hangzik. Ez egy tapasztalati gazdagodás, aminek komoly haszna
van, főleg ha azt nézed, hogy a gyakorlati kivitelezés, a valódi effektus milyen. Van, aki
úgy születik, hogy azonnal tudja, hogyan fog
megszólalni az, amit leír. Nekem nehezebben
megy, nagyon sokáig emésztem azt, amit
végül is le merek írni, és utána is többször
visszatérek rá. Vannak olyan pillanatok, amik
töprengésre késztetnek előző műveimben.
Most például egy kórusműkötetet akarok öszszeállítani, van vagy hetven darab, amiből
gondolom, harminc megállja a helyét.
Nézem, s néha fel-felszisszenek: mi az ördög
történt, hogy lehetett ezt leírni! Nem szól sehogy. Ha leadom a szakmai komissziónak,
mint egy dolgozatot, nem találnak benne
semmi kivetnivalót, de amit ki szeretnék
hozni belőle, az nem úgy szól, ahogy elvárnám. Ilyenkor aztán csodálkozhatom, miképpen voltam képes ezt így leírni. Ez időnként
előfordul, főleg szöveges zenével. A magyar
nyelv rendkívül bonyolult prozódiáját bizonyos idő teltével természetes módon tudod
visszaadni. Nem keresed kínosan a jó megoldást, nem érzékelhető a görcsös igyekezet,
amellyel a hibákat próbálod elkerülni. Amikor természetessé válik ez a folyamat, meg-

szabadulsz a fenyegető veszélytől, hogy elnézel valamilyen prozódiai problémát, és
akkor már felszabadultabban tudsz írni.
Ebben a kor segít.
– Színdarabnál sűrűn előfordul, hogy átírják, átfésülik, modernizálják a szöveget. Egy
ilyen zenei műbe utólag bele lehet nyúlni?
– Nekem igen. Ha valaki más nyúlna bele,
nagyon bántana. Sajnos ilyesmi megtörténik
Wagner-operák, vagy akár Mozart-operák
rendezésénél is, ahol az előadó megpróbál
előtérbe nyomulni, vagy színház esetében a
rendező próbál erőszakot tenni a darabon.
Ha ellenébe megy az eredeti üzenetnek,
talán jó is lehet a kontrasztos felfogás,
főleg egy ismert mű esetében, de amikor az
illető megpróbál más értelmet adni neki, aktualizálni, ami a leggyakoribb, akkor megváltoztatja a mű szellemét. Vagy még
rosszabb, elmossa az egészet, nem ad semmit, megszünteti a lehetséges kontaktust a
szerző és a közönség között. Eltűnik a szerzői
szándék. Éppen az, ami a műben művészi,
szuggesztív.
– Gondolom, hogy a zenénél az is rendkívül fontos, hogy ki szólaltatja meg. Neked
számos művedet kiváló egyéniségek, formációk tolmácsolták. Van kilátás arra, hogy ezt
a mostani új szerzeményedet máshol is előadják?
– Be kell vallanom, hogy stresszes állapotot okozott ez az egész helyzet, amibe kerültem. Egyrészt készültem arra, hogy októberre
fejezzem be a művet, legyen olyan állapotban, hogy le lehessen másolni, meg lehessen
tanulni, a karmester ne rohammunkában
nézze át, szóval legyen minden rendben,
ahogy kell. De amikor Budapest kérte ezt a
darabot, még a fele se volt kész. Azt kellett
volna mondanom, hogy még bizonytalan ez
az egész, mégis azt válaszoltam, hogy oké,
rendben van. Mondtam, hogy még dolgozom
rajta, de azt válaszolták, kész lesz az idejében, bíznak bennem. Tulajdonképp kettős felkérést kaptam, egy kiváló együttes, a
Concerto kérte, novemberben játsszák ezt a
művemet, és egy másikat a Nemzeti Filharmónia tűzte műsorára. Májusra programálták,
de máris sürgetnek a darabomért. Érthető, hiszen ők két-három évadra előre tudják, mit
fognak csinálni, előadni.
– Munka akad tehát ezután is. A Marosvásárhelyi Filharmónia két alkalmat is talált
arra, hogy kellő súllyal emlékezzék meg a
születésnapodról. A múlt vasárnap a Divertimento című szerzeményedet adták elő. Ez a
mű mikor született?
– Ennek a keletkezése talán újságíróilag is
érdekes. Emlékezhetsz, hogy 1989-ben milyen hangulat uralkodott itt, Marosvásárhelyen, de máshol is az országban. Körülöttem
is annyira megsűrűsödött a levegő, hogy ha
ott maradok a filharmóniánál, óhatatlanul beszennyezem magam. Ideiglenes áthelyezéssel
átmentem a bábszínházhoz, és soha olyan

dolgom nem volt, mint ott, mert abból éltem, ják, és évekig fognak így együtt dolgozni, naamit írtam. Házi zeneszerző lettem. Azelőtt gyon sokra vihetik. Már most figyelemre
mindig kettős életet kellett élnem, helyt kel- méltó a Transylvanian Wind Ensemble teljelett állnom a filharmónia vezetésében, más- sítménye.
– Két ilyen mű bemutatása igazán méltó
részt pedig amikor lehetett, írtam. A
megszakítások nem tesznek jót az alkotó- egy szép, kerek évfordulóra. De már hangsúmunkának. De a kérdésedre válaszolva, 89- lyoztam, a tevékenységed nem merül ki ennyiben kaptam egy felkérést egy nagyszerű ben. Igyekeztél ugyan egyik-másik tehertől
budapesti fúvósegyüttestől, a Berkes Kálmán megválni, már nincs akkora részed a művévezette Budapest Wind Ensemble-től. Azt szeti egyetemen folyó zenei oktatásban, mint
mondtam magamnak, hogy én azért se vetem korábban, de a Kemény Zsigmond Társaság,
magam alá az akkori általános, nyomott ro- amelynek elnöke vagy, továbbra is számos
mániai hangulatnak, úgy döntöttem, hogy di- tennivaló elé állít. Éppen tegnap kezdődött el
vertimentót írok, ez hagyományosan a KZST új évada.
– Van abban igazság, hogy ha az ember
szórakoztató zene. Na, de milyen legyen?
Eszembe jutott, hogy Mozartnak van egy hirtelen mindent abbahagy, nagyon hanyatGran Partita műve, egy olyan együttesre írt lani kezd szellemileg. Én örvendek, hogy todarabja, amit nyolc fúvós és egy nagybőgő vább tudok csinálni ezt-azt, kisebb
szólaltat meg. Mindig csodálkoztam, miért fordulatszámmal, de csinálom. Persze amikor
tette bele a nagybőgőt, aztán amikor elkezd- nyugdíjba mentem, arra gondoltam, hogy na,
tem írni az enyémet, megértettem. Nagysze- most aztán leülök, és írok rendületlenül. De
rűen passzol hozzá. Bizonyos pillanatokban gondolom, más is úgy van vele, amikor mega hangulat ellentétét képviseli, máskor telje- nyílik előtte a lehetőség, ott áll és nézi a pasen belesimul abba. Sokoldalú módon fel pírt: mit is írjak, hogy is írjam. Ez a mostani
lehet használni ezt a hangszert. A nyolc fúvós egy másfajta állapot, meg kell szokni. De
és a nagybőgős lett tehát a választott együttes, amit csinálok, örömmel teszem. Az ilyesmi
ez Berkeséknek pont jó volt. Valami módon ébren tartja az embert.
– Kívánom, hogy legyen minél hosszabb ez
kiengedtek akkor a próbára, bár már nagyon
nehéz volt külföldre menni. Megkéstem per- az alkotó ébrenléted. Isten éltessen sokáig
sze, vittem a partitúrát, felkészülve arra, hogy erőben, jó egészségben!
– Köszönöm szépen.
számos problémával szembesülök majd, a
klarinétos nem fogja tartani
a magas trillát, a fagottos
bele fog bőgni a pianóba, Kovács András Ferenc
nem uralja a hangerőt, és
feljegyeztem még pár esetleges hibalehetőséget, hogy
aztán az első próbán teljesen
Csíky Boldizsárnak barátsággal –
megnémuljak. Annyira jó
és születésnapilag szeretettel a játszi szavakban
volt, hogy alig volt mit
mondanom. Ilyennek kellene lennie az előadó együtMint harangszó Hunyadit s Kapisztránt,
tes és a szerző viszonyának.
Őt köszöntse most mennybolti lárma –
– A vásárhelyi előadóknak is komoly kihívás leheHetvenöt lett Csíky Boldizsár ma!
tett ez a mű.
Zengje
hírét fönt a hegy s a pisztráng!
– Ennek a darabnak az a
nagy problémája, hogy állandóan, szeszélyesen válMint klavírhúr, friss damil vagy istráng,
toztatja a dinamikáját és a
Lant idegje pengjen, s kornyikálva
tempóját is. Egy időben az
egyik részleg crescendót
Phoebus hintsen áldást Boldizsárra!
produkál, a másik decresPersze, versben rímre szótag is ráng –
cendót, amihez a zenészek
általában nincsenek hozzászokva. Az ilyen rafinált,
Szók alakján szép az enyhe többlet,
kicsi mozdulatok megneheS
tudja Ő, ki épp ma hetvenöt lett,
zítik az előadást, főleg a karmesterét.
A
dirigens
Hogy poéták – így ni! – sort skribálnak…
Gheorghe Costint jól ismerem, nagyon jól olvas partiÁm zenékbe lelket ont a szerző,
túrát, a fúvós együttesnek a
próbáján az a vélemény alaMindenséget hangsorokra felsző –
kult ki bennem, hogy ha ezt
Évoé hát Csíky Boldizsárnak!
(2012)
a stabil formációt megtart-

Október 13-án kezdődött a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Figura
Társaság szervezésében a Nemzetiségi Színházi Kollokvium tizenkettedik kiadása. Az
október 22-ig tartó tíznapos színházi szemle
idén huszonegy előadással, kiállításmegnyitókkal, filmvetítésekkel, felolvasószínházi
sorozattal, koncertekkel, közönségtalálkozókkal, fórumokkal, könyvbemutatóval és állandó könyvvásárral várja az érdeklődőket.
A fesztivál idei programja a következő
színházak előadásaiból állt össze:
Aradi Kamaraszínház, Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház (Marosvásárhely), Csíki Játékszín (Csíkszereda), Figura Stúdió Színház
(Gyergyószentmiklós), Kézdivásárhelyi Városi Színház, Kolozsvári Állami Magyar
Színház, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház –
Tompa Miklós Társulat, Radu Stanca Színház
– Német Tagozat (Szeben), Szatmárnémeti
Északi Színház – Harag György Társulat,
Szigligeti Színház (Nagyvárad), Tamási
Áron Színház (Sepsiszentgyörgy), temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar Színház – Temesvári Állami Német Színház, Tomcsa
Sándor Színház (Székelyudvarhely), Újvidéki Színház.

Az ország magyar és német nyelvű színházai mellett idén több független színházi produkció is meghívást kapott, jelen lesz a
bukaresti Giuvlipen Színházi Társulat, a budapesti Káva Kulturális Műhely, a kolozsvári
Váróterem Projekt és a marosvásárhelyi Yorick Stúdió. Emellett a sepsiszentgyörgyi M
Studio tűzzsonglőr show-ja is helyet kapott a
kollokviumon.
Az erdélyi színjátszás egyik legnagyobb
múltú rendezvénye, mely idén Románia kormánya – Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala,
a Romániai Kultúra és Nemzeti Identitás Minisztériuma, az RMDSZ és a Communitas
Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap főtámogatásával jön létre, partnerségben a Gyergyószárhegyi
Kulturális
és
Művészeti
Központtal, október 13-án vette kezdetét
Gyergyószentmiklóson a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Homemade című produkciójával.
A tíznapos program egyik kiemelkedő momentuma az Újvidéki Színház jelenléte. A
Szerbiából érkező társulat, mely először vendége a kollokviumnak, a Fekete című, többszörösen díjazott előadással mutatkozik be a
gyergyószentmiklósi színházban.

Az idei fesztivál másik fő kuriózuma, hogy
a két Bocsárdi László-rendezés (a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Shakespeare-darabja, a Tévedések
vígjátéka, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Molnár Ferenc-darabja, a
Liliom) mellett kiállítás nyílik a Figura Stúdió Színház alapítója, Bocsárdi László művészetéről.
A Temesvárról érkező Moliendo café, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Temesvári Állami Német Színház
társulatainak közös munkája azért is kiemelkedő előadás, mert a kollokvium először lát
vendégül Silviu Purcărete-rendezést.
A fesztivál a klasszikusok kedvelőinek is
tartogat meglepetéseket: műsorra kerül
Novák Eszter rendezésében a nagyváradi
Szigligeti Színház Molière-darabja, A mizantróp, ugyanakkor a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
kiemelkedő produkciója, Csehov Sirálya is
megtekinthető lesz Keresztes Attila rendezésében, míg a Figura Racine klasszikusát, a
Phaedrát (rendező Albu István) a kollokvium
záróelőadásaként október 22-ére tűzte műsorra. A gyergyószentmiklósi színház október

Szonett szerbus manírban

XII. Nemzetiségi Színházi Kollokvium

12-én, az esemény nulladik napján Nagy Botond rendezésében a Puskin nyomán készült
Anyegint és október 16-án Máthé Annamária
egyéni előadását is bemutatja.
A kísérőrendezvények érdekességei, hogy
olyan szerzők drámaszövegei kerülnek felolvasásra, mint Demény Péter, Závada Péter,
vagy Moşu Norbert-László, aki a Figura társulatának is tagja.
Információk és helyfoglalás a 0752-227011-es telefonszámon vagy az org@figura.ro
e-mail-címen. A fesztivál hivatalos honlapjának elérhetősége: kollokvium.figura.ro
Támogatók:
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Határtalan gyermekírások

Külhoni gyermekkönyvről és újságról a magyar közmédiában

A Kossuth rádió nemzetpolitikai
magazinja, a Határok nélkül szombaton a családokhoz és a gyermekekhez szól. A műsorban többek
között egy erdélyi mesekönyvre és
egy muravidéki gyermekújságra
hívják fel a figyelmet.
A Határok nélkül, a Kossuth
rádió külhoni tematikájú műsora

szombati adásában két értékes külhoni kiadványt mutat be.
Molnár Krisztina, Marosvásárhelyen élő képzőművész Temes
megye szívében, a Temesvári Magyar Napokon mutatta be A házicsoki színe című kötetét. Az író
eredetileg a Temesvári Egyetem
festészeti szakán végzett, de évekig
újságíróként dolgozott, többek között
a
marosvásárhelyi és
a temesvári rádió
magyar,
illetve
német szerkesztőségeiben. Gyermekeinek többször
mesélt saját gyermekkoráról, a romániai
kommunista diktatúra
utolsó éveiről, és
akkor fo- galmazódott meg benne
a gondolat a történetek
kötetbe
gyűjtésére és kiadására.
A
gyermekkönyv tizenkilenc
ad
történetet
közre, mindegyiket egy-egy színnel
párosítva,
az illusztrációkat
szintén a szerző

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A November 7. negyedi NORDIC BÁR (az Unic mellett) sürgősen

alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-

ös telefonszámon. (4400)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra. Jelent-

kezni személyesen önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.

(19416-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-

kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
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készítette. Az anyag a kolozsvári Koinónia Kiadónál, RostásPéter Emese gondozásában jelent
meg.
Örvendetes hír a muravidéki lurkóknak: a helyi magyar hetilap, a
Népújság gondozásában új külsővel, megújult tartalommal ismét
megjelent a Kelepelő című gyermeklap. Az 1990-es évek elején kiadott gyermekújság utódja a

legkisebbeket, az óvodás és kisiskolás, illetve alsó tagozatos gyerekeket
kívánja
megszólítani
havonta egyszer, tizenkét oldalon.
A lap – Király M. Jutka szerkesztésében – meséket, verseket, fejtörőket, helyi jellegű „kisokos”
feladatokat, barkácsötleteket, egyszerűen elkészíthető recepteket,
könyvajánlókat közöl, a „Galambpostában” pedig a gyerekek alko-

tásai, gondolatai kapnak helyet. A
Kelepelő mesehőse, állandó szereplője Kelep Elek, a kék csizmás
muravidéki gólya.
A Kárpát-medencei s a diaszpórában élő gyerekek a lapot interneten is követhetik.
Adás: október 14., szombat
(Kossuth 19.30)
Ismétlés: másnap (Kossuth 6.30)
Szerkesztő: Benkei Ildikó

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)
KERESEM azt a 60-AS ÚRIEMBERT (építész), akivel 2016. május
28-án egy buszon utaztam Magyarországról Marosvásárhelyre. A repülőtéri megállóból ő hívott taxit, én
a Kövesdombon kiszálltam, ő tovább ment. Ha értesült, hogy keresem,
kérem,
jelentkezzen
a
0755-976-880-as telefonszámon.
(4439-I)

Kegyelettel emlékezünk október

15-én

a

rigmányi

VERESS

ENDRÉRE halálának 24. évfordu-

lóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma

csendes!

Emlékét

őrzi fia, István, menye, Rodika,

unokája, Kriszti és családja.
(4389-I)

Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, megpihent a szív, mely

értünk dobogott. Könnyes az út,

mely hozzád vezet, örökké őriz-

zük emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk október

14-én a 14 éve elhunyt szeretett

feleségre, édesanyára, testvérre,

rokonra,

BALIZS

DORINÁRA

szül. BRUMAR. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes. Emlé-

két őrzi férje, Laci, lánya, Carmen

és családja. (sz.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, testvér, nagymama, rokon és szomszéd, a székelyvajai
FARKAS ERZSÉBET
szül. Keresztúri
életének 80. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése október 15-én délután
fél kettőkor lesz a székelyvajai
ravatalozóból, és református
szertartás szerint helyezzük
örök nyugalomra a sándorhegyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik fia, Márton és családja, Ibolya és családja, Erzsike és családja, unokái:
Tünde, Sanci, Tímea, Attila és
Kincső. (4434-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, rokon, jó barát,
NÁM ZSOLT CSABA
48. évében október 3-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Utolsó útjára október 15-én 13
órakor kísérjük a szentbenedeki temetőbe. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (4448-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Amikor a legdrágább lény, az
ÉDESANyA örökre elhagy, a nap
elveszíti sugarainak melegét, és
az űrt, mely keletkezik, többé
nem tölti be semmi. Együtt
érzünk kollégánkkal, MolnárTamás Lászlóval ezekben a
nehéz
percekben,
a
nagy
megpróbáltatásban.
Isten
nyugtassa békében! A Gedeon
Richter
Románia
Rt.
munkaközössége. (sz.-I)
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Közlemény

Szászrégen egyik újonnan létrehozott utcájának Dr. prof.
Simion C. Mândrescuról való elnevezéséről szóló határozattervezet kidolgozásáról

A 2003. évi 52-es számú, utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási tevékenység átláthatóságát szabályozó törvény értelmében Szászrégen polgármestere tudatja a lakossággal a Szászrégen
egyik újonnan létrehozott utcájának Dr. prof. Simion C. Mândrescuról való elnevezéséről szóló határozattervezet kidolgozására vonatkozó kezdeményezést.
A közvitára bocsátott határozattervezetre vonatkozó, ajánlásértékű javaslatokat, ötleteket a szászrégeni információs központban
lehet benyújtani, illetve az office@primariareghin.ro e-mail-címre
vagy a 0265/512542 faxszámra elküldeni 2017. október 30-ig.
A beküldött anyagoknak az „Ajánlás Szászrégen egyik újonnan
létrehozott utcájának Dr. prof. Simion C. Mândrescuról való elnevezéséről szóló határozattervezethez” megjegyzést kell tartalmazniuk. Az érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/amelyek írásos
javaslatokat küldenek be a közvitára bocsátott határozattervezethez, jelöljék meg a vonatkozó cikkelyeket, csatolva a küldés időpontját és a feladó elérhetőségeit.
Az információs anyagok a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és a www.primariareghin.ro honlapon tanulmányozhatók.
Maria Precup polgármester
A titkár nevében Ştef Adriana Maria

Románia
Maros megye
Szászrégen municípium
Petru Maior tér 41. sz., irányítószám: 545300
Adószám: 3675258
Web: www.primariareghin.ro
Telefon: 0265-511112
Fax: 0265-512542
E-mail: office@primariareghin.ro

Közlemény

a Szászrégen és a szlovákiai Levice közötti együttműködésről szóló határozattervezet kidolgozásáról

A 2003. évi 52-es számú, utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási tevékenység átláthatóságát szabályozó törvény értelmében Szászrégen polgármestere tudatja a lakossággal a Szászrégen
város és a szlovákiai Levice közötti együttműködésről szóló határozattervezet kidolgozására vonatkozó kezdeményezést.
A közvitára bocsátott határozattervezetre vonatkozó, ajánlásértékű javaslatokat, ötleteket a szászrégeni információs központban
lehet benyújtani, illetve az office@primariareghin.ro e-mail-címre
vagy a 0265/512542 faxszámra elküldeni 2017. október 30-ig.
A beküldött anyagoknak az „Ajánlás a Szászrégen város és a
szlovákiai Levice közötti együttműködésről szóló határozattervezethez” megjegyzést kell tartalmazniuk. Az érdekelt személyek
vagy szervezetek, akik/amelyek írásos javaslatokat küldenek be a
közvitára bocsátott határozattervezethez, jelöljék meg a vonatkozó
cikkelyeket, csatolva a küldés időpontját és a feladó elérhetőségeit.
Az információs anyagok a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és a www.primariareghin.ro honlapon tanulmányozhatók.
Maria Precup polgármester
A titkár nevében Ştef Adriana Maria

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől
péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

Meghosszabbították
a jégkorszakról szóló kiállítást

A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztályán (Horea
utca 24. szám) a vakáció előtt megnyílt jégkorszakról szóló kiállítás október 29-ig látogatható, kedden és pénteken
9 és 16, szombaton 9-14, míg vasárnap 9-13 óra között.
Az elsősorban gyerekeknek, de felnőtteknek is ajánlott tárlaton
korabeli fosszíliákat, rekonstruált állatokat és a jégkorszakhoz
kötődő hasznos információkat láthatnak, olvashatnak a látogatók.

Igazi siker volt a román
élelmiszeripari termékek
napja

A Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által a Prefektúrával, a Maros Megyei Tanáccsal és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal együttműködésben szervezett esemény nagyon
sikeresnek bizonyult, és ezért köszönetet szeretnénk mondani a változatos, kiváló minőségű termékeket kiállító termelőknek, illetve
a fogyasztóknak, akik szép számban jöttek el a vásárra, és helyi
termékeket vásároltak. Ez alkalommal megbizonyosodhattunk
arról, hogy a Maros megyei fogyasztók számára fontosak a helyi,
hagyományos mezőgazdasági termékek, amelyek mindannyiunk
egészségének hasznára válnak.
A megnyitón kiállított élelmiszeripari termékek nem bizonyultak elégségesnek a hatalmas kereslet mellett, így egyes termelőknek
pótolniuk kellett a kifogyott készletet.
Következésképpen az október 10-én Marosvásárhelyen szervezett szakmai megmozdulás elérte célját, javított a román termelőnek az élelmiszeripari kisvállalkozók ellátási láncában elfoglalt
helyén, és bátorította a hazai minőségi élelmiszeripari termékek
fogyasztását.
Zavilla Victoria mérnök, a Maros Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság médiakommunikációs felelőse

