
A Sörház és a Kossuth utca sarkán Bürger Albert, Marosvá-
sárhely leggazdagabb és legbefolyásosabb iparosa a XIX.
század utolsó éveiben lakás gyanánt olyan szecessziós je-
gyekkel gazdagított neobarokk palotát épített, amely a város
reprezentatív díszévé vált. A ház 1948-ig a család tulajdoná-
ban volt, aztán átkerült állami tulajdonba, raktárként haszá-
nálták, majd egy átépítés után 1972-ben elegáns vendéglővé
alakították, és Aranykakas néven üzemelt. 

A vendéglő a marosvásárhelyiek kedvelt helye volt, a változás után,
az 1990-es évek közepén viszont bezárták. Innen kezdődik igazán sa-
nyarú sorsa, hiszen két és fél évtizeden át elhanyagoltan, omladozva állt.
Sorsáért sokan aggódtak, hiszen tulajdonosa, a bukaresti Romarta 2000-
től semmit sem tett a megmentése érdekében. A romos épület és udvara

hajléktalanok tanyájává vált. A műemlék épületet 2015-ben a Romur Rt.
– Cosmin Pop vállalkozó – vásárolta meg azzal a szándékkal, hogy res-
taurálja, és visszaadja az épület régi fényét. 
„200 évig még garantáltan áll az épület”

Miután a romos Aranykakas 2015-ben a Romur tulajdonába került,
azonnal elkezdték a restaurálást megelőző ügyintézést. A hosszas proce-
dúra, engedélyeztetési folyamat után az építkezési engedélyt csak 2018
novemberében szerezték meg.

Lapunk megkeresésére Cosmin Pop vállalkozó az építkezés jelenlegi
stádiumáról számolt be:

– Eredetileg úgy terveztem, hogy a munkálatokat idén májusig befe-
jezzük, de a restaurálás komplexitása és a járványhelyzet miatt ezt a ha-
táridőt nem tudtuk tartani, s az általános gazdasági nehézségek miatt ezt
jövő nyárra toltuk ki. 

Elsőfokú
kánikulariadót
adtak ki 
Elsőfokú kánikulariadót adott ki pénte-
ken az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) az ország 35 megyéjére.
A sárga jelzésű riadó szombatra, va-
sárnapra és hétfőre érvényes. Az ANM
közleménye szerint a síkságokon és a
fennsíkokon rendkívül meleg, helyen-
ként kánikula lesz. 

____________2.
Duplakanyar
Többszörös duplakanyarról beszélhet-
nénk Méhes György ma esti marosvá-
sárhelyi bemutatója kapcsán, úgy,
ahogy a szerző maga is megkavarta a
sztorit, összekuszálva a társadalombí-
rálatot is felmutató vígjáték szálait. 

____________3.
Túlélő természet
Akár kérdőjeles is lehetne a cím, any-
nyira nyilvánvaló a természet ag-
gasztó romlása, környezetünk
folyamatos szennyezése és hosszú
távon az élővilág pusztulása. Persze
rajtunk, embereken múlik elsősorban,
hogy valóra válnak-e a vészjósló elő-
rejelzések.

____________4.
A Mezőség arcai
Derűs, napfényes, mosolygó, játékos,
borongós, komolykodó, lehangoló,
visszatekintő, jövőkémlelő, merengő,
álmodozó, hagyományőrző, kísérle-
tező… A Mezőség százféle arcát, szí-
nét, formáját, vonását,
jellegzetességét tükrözi vissza immár
több mint egy évtizede a Maros Mező-
ségi Művésztelep műtermése. 

____________5.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Jövő nyárára befejezik a felújítást 

Pompás külsőt kapott az Aranykakas 



Tehát jövő nyáron lesz az avatás. A lényeg az, hogy
az épületet úgy újítjuk fel, hogy 200 év múlva is ga-
rantáltan létezni fog. Nem nehéz, hanem nagyon
nehéz volt az újjáépítés, miután harminc éven át hagy-
ták romosodni az épületet. Csoda, hogy még állt, any-
nyira tönkrement! A legborúlátóbb várakozást – az
enyémet és a tervezőcsoportét – felülmúlta az épület
állapota. Az engedélyek beszerzéséről nem is be-
szélve! Mára minden komplikált restaurálási szaka-
szon túl vagyunk, azaz a struktuális újjáépítésen, a
tetőszerkezet felújításán. Ma már egy egészséges épü-
letről beszélünk. Következnek a belső és végső mun-
kálatok – tájékoztatott Cosmin Pop tuljadonos.
Vendéglő, nyári kert és szálloda is lesz 

Az épület kívülről szép, az arra járók láthatják,
hogy kellemes halványzöld színt kapott, behelyezték
a nyílászárókat, a kerítést is szerelik. 

– Arra törekedtünk, hogy szebb legyen az épület,
mint amilyen 1898-ban volt. Befejeztük a külső falak
festését, rövidesen elkészül a kerítés, és elkezdjük az
udvar és az épület belső rendezését. Az Aranykakas-
ban vendéglő fog működni, a vásárhelyiek örömére,
szép kültéri terasszal. Az ingatlanban lesz még 12
szállodai szoba is, továbbá parkolóhelyeket alakítunk
ki az itt meg szálló vendégeknek. Az idelátogatók szá-

mára parkolási lehetőséget a Maros-híd alatti tágas
parkoló biztosít, így nem lesz gond a megközelíthe-
tőséggel. A városi gépkocsiforgalom rendezetlensége
azonban problémát jelent, hiszen az Aranykakas előtti
körforgalom egyszer kör, aztán ovális, de a módosí-
tással nem oldanak meg semmit, amíg a nehézjár-
gépmű-forgalom itt halad át. Hihetetlen! –
méltatlankodott Cosmin Pop. 
„Örökségként tekintek az Aranykakasra”

Ami a restaurálási projekt értékét illeti, eredetileg
1,5 millió euróra becsülték, de ezt az összeget máig
már beruházták. Újabb saját forrásokra lesz szükség.

– Én közkincsként, örökségként tekintek erre az
épületre, és nem egy olyan ingatlanra, amit kereske-
delmi céllal kiaknázhatok. Ha a profitszerzés lett
volna a célom, akkor nem is fogtam volna hozzá. Kö-
vetkezésképpen a beruházást ennek szellemében vég-
zem. A mai gyenge gazdasági és szociális helyzetre
való tekintettel, lehetetlen profitorientáltan üzemel-
tetni az Aranykakast. Ennek ellenére arra törekedtem,
hogy bebizonyítsam, hogyan kell a műemlékekkel
bánni, hogyan kell kezelni az értékes épített öröksé-
get. Példával szeretnék szolgálni, standardot állítani,
amit másoktól is meg kell követelni. Azt szerettem
volna, hogy minél gazdagabb dokumentációt gyűjt-
sünk össze az egykori Bürger-palotáról, de az átépí-

tésekről sem találtunk kellő
dokumentációt, ezért a helytörté-
nészekhez fordultam, de lehet,
hogy száz személynél többel is
konzultáltam, akik valamilyen
információval szolgáltak. Össze-
állt egy puzzle, de a sablon nem.
Tény, hogy az eredetihez minél
hűebb restaurálásra törekedtünk.
Ehhez nagy összegre van szük-
ség – mondta Cosmin Pop, az
Aranykakas tulajdonosa, aki
készségesen válaszolt kérdése-
inkre, mondván, hogy a meg-
nyitó előtt képes összeállítást
készíthetünk az új épületről. 
Fotó: Nagy Tibor

Ma BEATRIX és ERNA, holnap
RÓZSA napja.
RÓZSA: régi magyar személynév,
amely eredetileg férfinév volt, de mára
női keresztnévvé vált; sok változatával
népszerű. A virágnévből alakult kereszt-
névvé.
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20 óra 6 perckor. 
Az év 242. napja, 
hátravan 124 nap.
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Pompás külsőt kapott az Aranykakas 

Elsőfokú kánikulariadót adtak
ki az ország 35 megyéjére

Elsőfokú kánikulariadót adott ki pénteken az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) az ország 35 megyéjére.

A sárga jelzésű riadó szombatra, vasárnapra és hétfőre érvényes.
Az ANM közleménye szerint a síkságokon és a fennsíkokon rendkívül

meleg, helyenként kánikula lesz. A hőmérséklet-páratartalom index (ITU)
meghaladja a 80 egységes kritikus küszöböt, a maximális hőmérsékleti
értékek a déli órákban elérik 33-36, helyenként a 37 Celsius-fokot.

Az érintett megyék a következők: Fehér, Argeş, Arad, Bákó, Bihar, Bră-
ila, Botoşani, Buzău, Kolozs, Călăraşi, Krassó-Szörény, Konstanca, Dâm-
boviţa, Dolj, Gorj, Galac, Giurgiu, Hunyad, Mehedinţi, Maros, Neamţ,
Olt, Prahova, Szeben, Szilágy, Szatmár, Suceava, Tulcea, Temes, Teleor-
man, Vâlcea, Vrancea és Vaslui valamint Bukarest. (Agerpres)

Elkezdődött pénteken a helyhatósági választásokat megelőző kampány,
amely szeptember 26-án reggel 7 órakor ér majd véget.

Ez idő alatt a polgármesteri, megyei tanácselnöki, valamint helyi és me-
gyei önkormányzati képviselői tisztségért induló jelöltek megpróbálják meg-
győzni a választókat, hogy szavazzanak bizalmat nekik szeptember 27-én.

A koronavírus-járvány miatt idén szigorú óvintézkedések mellett zajlik
a választási korteshadjárat. A kampányrendezvények szervezőinek gon-
doskodniuk kell a következő szabályok betartásáról:

– kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kampányren-
dezvényeken részt vevő valamennyi személy számára;

– kötelező a szemrevételezéses szűrés és a kézfertőtlenítés az esemény
helyszínére való érkezéskor;

– kötelező az egyméteres védőtávolság megtartása az eseményen részt
vevők között, akkor is, ha a rendezvény utcán zajlik, vagy kopogtatós
(door-to-door) kampányakcióról van szó;

– a kampányrendezvények/gyűlések helyszínén jól látható helyen ki
kell függeszteni az egyéni védekezési szabályokat;

– a zárt térben tartott kampányrendezvények/gyűlések időtartama nem
haladhatja meg a 2 órát, és legtöbb 50 személy vehet részt ezeken;

– a szabadtéri kampányrendezvényeken legtöbb 100 személy vehet
részt, személyenként 4 négyzetméternyi felületet kell biztosítani, és ezeket
jól látható jelzésekkel el kell határolni egymástól;

– az utcán zajló rendezvények esetében legtöbb hatfős csoportokban
vonulhatnak a résztvevők;

– a kopogtatós (door-to-door) kampányakciókon legfeljebb kétfős csa-
patok vehetnek részt;

– a kampányanyagokat osztogató személyek számára kötelező a kéz-
fertőtlenítés a tevékenység megkezdése előtt.

A vonatkozó törvény értelmében a választásokon részt vevő jelöltek-
nek, politikai pártoknak, politikai szövetségeknek, választási szövetsé-
geknek és a választópolgároknak jogukban áll szabadon kinyilvánítani
véleményüket különféle nagygyűléseken, illetve a televízió, rádió, írott
sajtó és más tömegtájékoztatási eszközök révén.

Katonai létesítmények területén, illetve iskolákban és egyetemeken
tilos kampányrendezvényeket szervezni.

Ugyanakkor a választási kampány alatt tilos a diszkriminatív tartalmú
vagy gyűlöletre és intoleranciára uszító üzenetek és szlogenek használata.

A törvény azt is előírja, hogy a polgármestereknek kötelességük kije-
lölni a plakátolóhelyeket, ugyanakkor minden párt és választási szövetség
egyetlen, legfeljebb 500 mm x 350 mm-es plakátot helyezhet el egy pan-
nón. Tiltja a törvény az olyan választási plakátokat, amelyek színkombi-
nációja vagy más grafikai elemei Románia vagy más állam nemzeti
szimbólumait idézik.

A jelenleg tisztségben levő helyi választott tisztségviselők mandátuma
eredetileg júniusban lejárt, mivel azonban akkor a járványhelyzet nem
tette lehetővé, hogy biztonságos körülmények között megtartsák a válasz-
tásokat, november 1-jéig meghosszabbították megbízatásukat. (Agerpres)

Elkezdődött a választási kampány
Különleges óvintézkedések

a járvány miatt

Soós Zoltán: Most esélyünk van arra,
hogy legyőzzük ezt a rendszert

„Lesz-e változás, vagy marad minden a régi-
ben? Ez a tétje a mostani választásnak!” – fo-
galmazott Soós Zoltán a hivatalos
kampányidőszak első napján. 

Egy helyben toporgunk, vagy elindulunk végre a
változás útján, és lesz egy olyan városvezetés, amely
ténylegesen a vásárhelyieket képviseli, vagy marad a
20 éves rendszer, amely csak saját érdekeivel törődik?
Florea megfutamodott, de a rendszere itt maradt, az ő
jelöltjei mindent megtesznek majd azért, hogy a rend-
szert hatalmon tartsák – hangsúlyozta Soós. „Nekik
azt üzenem: nem fogok meghátrálni” – tette hozzá –,

„mert én most eltökéltebb vagyok, mint bármikor, és
mi most erősebbek vagyunk, mint bármikor”.

Marosvásárhely független polgármesterjelöltje arra
kéri a választókat, hogy ne higgyenek a hamis vádak-
nak és ígéreteknek, tegyenek a változásért, legyenek
az urnáknál a választás napján, és tegyenek azért,
hogy mások is velük tartsanak. A többség változást
akar, de vannak olyanok, aki még kételkednek abban,
hogy ez lehetséges – nyomatékosított. „Nekik is mon-
dom: lehetséges. Higgyenek nekem, és bízzanak ön-
magukban! Tegyünk azért, hogy szeptember 27-én
győzzön a változás, győzzön Vásárhely!” 



Többszörös duplakanyarról beszélhetnénk
Méhes György ma esti marosvásárhelyi be-
mutatója kapcsán, úgy, ahogy a szerző maga
is megkavarta a sztorit, összekuszálva a tár-
sadalombírálatot is felmutató vígjáték szálait.
A Duplakanyar a megbukott diktatórikus
rendszerben született, az ősbemutatója 1973-
ban volt Nagyváradon. Marosvásárhelyen
1982. március 5-én mutatták be a Nemzeti
Színház művészei Hunyadi András rendezé-
sében. A társulat 15 színésze keltette életre az
abban az időben merésznek számító szöve-
get. Nagy kedvvel játszottak, mert a színmű
vérbő komédia, kiváló játéklehetőséget te-

remt, és azt is tudták, hogy Méhes darabjait
szereti a közönség, mindenik itt színre vitt
műve – Széna vagy szalma (1959, főszerep-
ben Lőrinczy Ilona, Tarr László), Mi, férfiak
(1968, főszerepben Tanai Bella, Csorba And-
rás, Illyés Kinga), Noé bárkája (1969, fősze-
repben Tarr László, Szabó Duci, Farkas
Ibolya), 33 de scrisori anonime (1980, fősze-
repben Gabriela Teodorescu Zein, Iolanda
Dain) – hangzatos sikert hozott. A Duplaka-
nyar (főszerepben Ferenczy István, Mózes
Erzsébet, Tarr László) sem okozott csalódást,
ahogy rá egy évre az Egy roppant kényes ügy
(1983, főszerepben Tarr László, Biluska An-

namária) sem. 
Az akkori jeles szereplő-

gárdának ma már csak kis
hányada él, egyikük sincs a
mostani szereposztásban. A
maiak viszont a rendező
Gáspárik Attila irányításá-
val biztos ugyanolyan len-
dülettel, tehetséggel
szólaltatják meg a szatiri-
kus élű komédiát, mint elő-
deik, csak még
különlegesebb körülmé-
nyek között, szabadtéri,
nyári színpadon, ahol nem
a cenzorok és feljelentők
potenciális intervenciói je-
lentik a veszélyt, hanem a
járványügyi helyzet mosto-
hasága és az időjárás lehet-
séges szeszélye kavarhat
bele a „kanyarba”. A
Méhes György által elkép-
zelt és kirajzolt valóság
nem avult el, a rendszervál-
tozás ugyanolyan gazdagon

kínálja az emberi gyarlóságokat és a belőlük
fakadó nevetséges helyzeteket, mint akkori-
ban. Hogy miről van szó? Előzetesen legyen
elég annyi, amennyit a kritikus Oláh Tibor
cikkéből ragadunk ki az akkori megyei lap, a
Vörös Zászló hasábjairól: 

„A jámbor néző azt hiszi, súlyos közleke-
dési kihágáson és házasságtörésen érte a
„tiszteletre méltó” Simon elvtársat, de később
be kell látnia, hogy tévedett: a magas beosz-
tású férfiú a volánnál ülve ugyan karambolo-
zott (bár ezt fékhiba okozta), de az átvitt
értelemben vett kormánykereket az emberek
javára forgatja. A félreértés remekül kamato-
zik a színpadon. Felfortyanó, de férje pozíci-
ójáért jó képet vágó feleség, fellegjáró, ám a

szakmájában kiváló kutató. Talpnyaló, anya-
gias és köpönyegforgató orvos egyfelől – be-
csületes, a kórház fejlesztésén munkálkodó
másfelől. A pénzüket megérő csinos ápoló-
nők. Kénytelen-kelletlen hamisan tanúskodó
öregasszony meg a hazudozást hivatássze-
rűen űző fűszeres. És az örökmozgó ősmoz-
gató, aki a háttérből rángatja a bonyodalom
drótjait.” 

Szóval lesz itt kavarás, pláne, ha egyetér-
tünk a szerzővel, miszerint: „Nem szabad ha-
zudni, ez a vígjáték alaptörvénye; a közönség
az igazat akarja hallani.” Gáspárik és fiatal
csapata felhőtlen, jó szórakozást ígért a be-
mutató beharangozóján. Hihetünk nekik.
N.M.K.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1451. sz., 2020. augusztus 29.

Fotó: Szabó Apor

Mindenki megy...
Vagy így, vagy úgy, de mindenki siet

Mostanában tőlem valahova – 
Nem volt ily kurta azelőtt a perc,
S az óra ily kiszabott, mostoha.
Mindenki megy és mindenki lohol,
Egyik csomagol – másik haldokol.
Vagy messze néz, vagy éppen sírját ássa:
Jövevények és vándorok vagyunk
És nincsen itt senkinek maradása. – 
Néha borzadok s fázom élni, lenni:
Ebben a maradástalan világban
Nekem is útra kellene már kelni...
Körülnézek: ma este merre menjek?
S lassanként nem lesz már többé hova,
Nem lelek többé otthont, menhelyet – 
Szabott a perc, az óra mostoha.
„A világ végezetéig veled!”
Ezt Jézus mondta, s ő is messze van,
Emmausba betért egy pillanatra – –
S a végtelen elnyelte nyomtalan.

1937

*130 éve, 1890. augusztus 30-án született a költő.
Elhunyt 1941-ben.

Az 1982-es előadás főszereplői: Ferenczi István és Tarr László 
Fotó: Darabont Lili

Jelenet a mai előadásból.  Előtérben Kilyén László és Moldován Orsolya. Forrás: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Fotó: Bereczky Sándor

Duplakanyar

Reményik Sándor



Akár kérdőjeles is lehetne a cím, annyira
nyilvánvaló a természet aggasztó romlása,
környezetünk folyamatos szennyezése és
hosszú távon az élővilág pusztulása. Persze
rajtunk, embereken múlik elsősorban, hogy
valóra válnak-e a vészjósló előrejelzések. A
természetfotósok is feltétlen azok közé tar-
toznak, akik óvni, éltetni szeretnék a földgo-
lyót és élőlényeit. És ilyen értelemben
szeretnének hatni minél több embertársukra.
Népes a híveik tábora, és ahogy mind többen
használják fotózásra is a mobiltelefonokat,
bizonyára egyre bővül a követőik csapata is.
Nyilván nem válik mindenki a természet ava-
tott fotográfusává, ahhoz jó adag tehetség és
tudatosság, szenvedély és elhivatottság kell,
amihez céltudatos, kitartó munkára, tanu-
lásra, tapasztalatszerzésre, állandó természet-
járásra és sok egyébre van szükség. Ne
mélyedjünk el most ebben. A lényeg, hogy
Szabó József és Szabó Apor rendelkezik
azokkal a tulajdonságokkal és eszközökkel,
amelyek kiemelték őket ebben az igényes, fá-
rasztó, de megannyi elégtételt nyújtó fotós
szakágban. Apáról és fiáról van szó, akik Szé-
kelyudvarhelyről jöttek el Marosvásárhelyre,
hogy a Bernády Ház emeleti galériájában egy
színvonalas, látványos, tetszetős válogatást
mutassanak be természetfotóikból.

Ezúttal is a Marx József Fotóklub volt a
kezdeményező, amelynek vezetősége rend-
szeresen lehetővé teszi, hogy saját tagságá-
nak fotói mellett más hazai és határon túli
fotográfusok és művészközösségek munkás-
ságát is megismerje a helybeli közönség. Dr.
Szabó József állatorvos évtizedekkel ezelőtt

már itteni klubtagként ismertté tette a nevét,
majd Székelyudvarhelyen vált igazán elis-
mert fotóssá, az ottani Orbán Balázs Fotóklub
egyik alapítója és sikeres vezéregyénisége. A
Küküllő menti kamerás alakulat főleg a ter-
mészetfotózás terén tűnt ki, jelenleg is látható
egy ilyen kiállításuk a székelyudvarhelyi vá-
rosi művelődési házban. Tagjai egyénileg is
több országos és nemzetközi fotós elismerést
tudhatnak magukénak. Szabó József
is nyilván. De már a fotós pályája
elejét taposó fia, a még nem is érett-
ségizett Apor is átvehetett fontos
díjat, amellyel természetfotós érde-
meit ismerték el. Valószínű, hogy
születésétől fogva magával hozta a jó
fotós erényeihez kellő adottságokat
és a talentumot, előtte lehetett az
édesapja példája, amit ha lehet, túl is
kell szárnyalni. De a sport, a kerék-
pározás is legalább annyira vonzza.
Nem rossz párosítás, a versenysport
sok olyan képességét fejlesztheti,
ami jól fog a fotózásban. A kitartás,
a türelem, a megfelelő taktika és így
tovább, a madár- és állatlesek kiépí-
tésében, a téma illetve a „szereplők”
felhajtásában, becserkészésében is
nélkülözhetetlen. A tárlat tanúsága
szerint a madarak, a kisvadak fény-
képezésében, az állatvilág életvitelé-
nek, kuriózumainak felfedezésében,
megörökítésében egyelőre az idő-
sebb Szabó nemzedék képviselője
vezet, ami érthető, hiszen több évti-
zedes gyakorlat és szakmai tudás

gazdagítja, Apor viszont még az útkeresés fá-
zisában kóstol bele ebbe is, abba is. „Vala-
honnan a csillagokból jöttem, a
Föld-táborban élek. Közben a csillagos eget
és a Földet fotózom” – írja mottóként face-
bookos honlapja elején. Igen, csillaggal tele-
szórt, kékesen fénylő csillagos egei
különlegesen vonzóak. De a makrofotózás-
ban is figyelemre méltó képeket mondhat
magáénak. És nem megy el közömbösen a
környezetszennyezés, a természetkárosítás
jelenségei mellett sem.

Megérdemli a két kiállító a dicséretet, re-
mélhetőleg sokan megnézik a fotóikat. Talán
azt is elismerésként könyvelhetik el, hogy ez
a méltató írás épp a magyar fotográfia napján
jelenik meg, azon a napon, amikor 180 éve a
Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal,
a fényképészet egyik úttörője bemutatta, mi-
ként lehet képet alkotni a fénysugarak segít-
ségével fényérzékeny nyersanyagon. Hol
állunk már attól technikailag! Az igazi tehet-
ség tekintetében azonban mit sem változtat-
nak az évszázadok.  N.M.K.

Online előadás-sorozatot indít Magyaror-
szág Videós Arcképcsarnoka, a világ legna-
gyobb életpálya-filmgyűjteménye 
(www.videoportre.hu). A zárt körű videó-
portré-platform 2010 és 2020 között 14 ezer
jeles magyar személyiség portréjával gazda-
gította filmgyűjteményét. A Kárpát-medence
magyarságának kiemelkedő teljesítmények-
kel kitűnt képviselői, a tudomány, a vallás, a
művészetek, a gazdaság, a sport reprezentán-
sai és minden más téren figyelemre méltóan
tevékenykedő egyéniségek életútja, arculata,
ars poeticája rajzolódik ki ezekben az egyórás

filmes vallomásokban. A platform működte-
tői most a gyűjtemény szereplőinek közremű-
ködésével élő előadás-sorozattal igyekeznek
hasznosítani a megszólaltatott szakemberek
tudását, tapasztalatát. Szándékuk a platform
mottójának, Széchenyi István gondolatának
újabb gyakorlati kiteljesítése: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövőn.”

Az online előadás-sorozat nyitóeseménye
szeptember 10-én délelőtt 10 órakor lesz.
Tonk Emil, a Mentor Oscar díj birtokosa –
akit a világ egyik legjobb üzleti előadójaként

tartanak számon – értekezésének címe Profin
vagy sehogy. A következő 90 perces elő-
adásra rá egy hétre, szeptember 17-én kerül
sor, magyar idő szerint ugyancsak 10 órától.
Böjte Csaba szerzetes Jónak lenni jó címmel
fejti ki gondolatait.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a

webinárium minden eszközön letöltések nél-
kül könnyen használható, az előadónak és a
nézőknek csak egy linket kell megnyitniuk.
A rendszer interaktív, az előadások végén
chatben, hang- vagy élő videótechnikát fel-
használva kérdezhetnek az előadótól. A rész-
vétel regisztrációhoz kötött.

Szakértelem élőben

Túlélő természet

A jó vers mindenütt megszólít
Könyvtárudvaron vagy körfolyosón éppúgy, mint

élő adásban, netán felvételről a tévében. Azért emel-
tem ki éppen ezeket a helyszíneket, közegeket, mert
Markó Béla legutóbbi marosvásárhelyi könyvbemu-
tatója ezekhez kapcsolódott kedden, augusztus 25-én.
A költő Mészáros Sándor kritikussal folytatott beszél-
getését a Teleki Téka udvarára hirdették meg, a fel-
hőszakadás miatt a szereplőknek és az ott elférő
kisszámú hallgatóságnak a nyílt terű, boltíves folyo-
sóra kellett behúzódniuk, viszont az Erdélyi Magyar
Televízió élőben közvetítette az eseményt, s a videó-
felvétel utólag is elérhető volt, sokan láthatták, hall-
hatták az érdekes, hangulatos eszmecserét. Markó
Béla Egy mondat a szabadságról című verskötete, a

Kalligram Kiadó újdonsága köré épült az oldott, ke-
délyes, önvallomásos dialógus, líráról, társadalmi
szerepvállalásról, költői megújulásról, öregedésről és
még sok egyébről volt szó, a szerző fel is olvasott a
könyvéből pár verset. A Múzsában amúgy frissiben,
megjelenésekor már ismertettük a kötetet. Érintettük
akkor is, amikor a Látó írótáborában lezajlott nyárád-
szentmártoni rendezvényekre hivatkoztunk. Most
nem részletezzük újra a könyvhöz fűződő beszélge-
tést. Közöljük viszont azt a kedden felolvasott verset,
amelyet az Élet és Irodalom jelentetett meg az idei
34. számában. A kötetben nem szerepel, de kiváló
példa Markó Béla költői hangvételének megújulá-
sára.

Markó Béla

Támogatók:
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Holdvilág
Nyaranta néha egy hónapra is ott hagytak
nagyanyáméknál falun, és mi tagadás,
nagyon jól éreztem magam, reggeltől estig
az unokatestvéreimmel voltam, mindenki
úgy tekintett rám, mint valami előkelő
idegenre, vagy nem is, inkább mint aki
hazajött és mégsem, mert közéjük tartoztam
félig-meddig, csakhogy nem ismerhettem
a hosszú téli estéket, csupán a rövid nyári
éjszakákat, igaz, korán le kellett feküdnünk,
nagyanyámék ugyanabban a szobában
aludtak, de még sokáig tettek-vettek, mi már
rendszerint rég álomba merültünk a nálam
négy évvel idősebb unokafivéremmel,
egyik éjszaka arra ébredtem, hogy kintről
bevilágít a hold, és az ablaknál háttal nekem,
derékig érő ezüstös hajjal, bokáig érő
hófehér hálóingben ott áll egy lány,
fésülködik, és közben egészen halkan
dúdol is, megigézve figyeltem, aztán
egy félfordulattal hátranézett, megérezte
talán, hogy nem alszom, a csodálatosan
fénylő hajzuhatagból egy öregasszony
ráncos arca bontakozott ki, mint vízesés
mögül egy érdes szikla, megrémültem,
erősen összeszorítottam a szememet,
nem akartam tudni, hogy fekete ruhás,
kontyos nagyanyámban lakik egy fiatal
lány. Hogy tulajdonképpen olyan. Olyan is.
Csak mostanában jut eszembe, hogy vajon
én is? Vajon bennem is? Valaki más is?

Szabó Apor  felvétele



Derűs, napfényes, mosolygó, játékos, bo-
rongós, komolykodó, lehangoló, visszate-
kintő, jövőkémlelő, merengő, álmodozó,
hagyományőrző, kísérletező… A Mezőség
százféle arcát, színét, formáját, vonását, jel-
legzetességét tükrözi vissza immár több mint
egy évtizede a Maros Mezőségi Művésztelep
műtermése. A már működő alkotótáborok (a
csittszentiváni, mezőbándi, mezőbergenyei,
mezőmadarasi és mezőpaniti) összefogásával
2009-ben alakult művésztelep évről évre
ilyenkor közös kiállításon mutat be válogatást
az előző évi táborozás festményeiből, szob-
raiból, grafikáiból, faragványaiból, fotóiból.
A marosvásárhelyi galériák mellett az ország
számos jelentős kulturális központjába is el-
juttatják ezeket a munkákat, ekképpen is

öregbítve a táborokat vendégül látó helysé-
gek hírnevét, gazdagon felmutatva, milyen
kiapadhatatlan ihletőforrás és értékteremtő
kisrégió a Mezőségnek ez a tájéka. A hely
szelleme, az itteni hagyományok tárháza, a
jelen korszakra jellemző megújulási készség
vonzza az alkotókat, a művésztelepnek több
rendszeresen visszatérő törzsvendége van, és
mellettük mindegyre újabb képzőművészek
kóstolnak bele a mezőségi táborozások ott-
honiasan ösztönző, aktív kikapcsolódásra, al-
kotásra serkentő hangulatába. A táborozók
többsége székelyföldi, de Kolozs megye, a
Szilágyság, a Partium is mindig elküldi ide
alkotó képviselőit. A művésztelepet évente
magyarországi művészek is felkeresik, a ki-
állítók között hollandiai festő is van, és a ta-

valy már ukrajnai meghívottaik
is voltak.

Nem csak a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János kiállítótermében
augusztus 16-án nyílt, változa-
tosságában is egységet sugárzó
tárlat nyújt lényegre törő, hiteles
képet a művésztelepen zajló al-
kotó tevékenységről, hanem a fő-
szervező mindenes, a
fáradhatatlan művészeti vezető
Czirják Lajos igyekezetének, va-
lamint a lelkes támogatóknak kö-
szönhetően, egy igényes
kivitelezésű, átfogó katalógus is
felmutatja, mi tudható a Maros
Mezőségi Művésztelepről és a
2019-es műteremtésről. És még
egy kiegészítés, amely a manap-
ság annyira bizonytalan jövőre
vonatkozhat. Lesz folytatás. Kül-
földi vendégek nélkül, de idén is
megrendezték a Mezőmadarasi
Képzőművészeti Alkotótábort.
Ez immár a 19. sorszámot viseli.
A most záruló hét folyamán biz-
tos annyi új munka született,
hogy jövőre is meg lehet majd
szervezni a mostanihoz hasonló
reprezentatív kiállítást. (nk)

A Mezőség arcai

Kiskertembe rozmaringot ültettem… –
Megjelent Sebestyén Péter szentszéki taná-
csos, plébános magyar népdal- és nótaválo-
gatásának második, javított és bővített
kiadása. 

A könyv bemutatására augusztus 26-án
este 7 órától került sor a Teleki Téka udvarán,
a marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület szervezésében, illetve a
Maros Művészegyüttes közreműködésével.

Az est nyitómozzanataként felcsíki táncokat
láthattak, majd az EMKE elnöke, Barabási
Attila Csaba köszöntötte az egybegyűlteket.
Beszámolt az egyesület eddigi gazdag és szí-
nes eseményeiről, melyeket megszakítottak a
járvány miatt behozott intézkedések, úgy-
hogy több hónap után újra EMKE-esemé-
nyen vehettünk részt. A rendezvény
beszélgetéssel folytatódott, a könyvet bemu-
tatta Barabás László néprajzkutató, továbbá

a szerző kedvenc dalai tették varázslatosabbá
az estét, hallhattunk ,,katonadalokat’’, ,,apám
dalait’’, Kásler Magdától pedig ,,anyám da-
lait’’. 

,,Jelen kötetben elsősorban olyan népda-
lok, nóták vagy népies műdalok találhatók,
amelyeket a múlt század ’70-es, ’80-as évei-
ben Felcsíkon énekeltek, amelyeket elsősor-
ban szüleimtől hallottam és tanultam. Később
már hanglemezekről, népi együttesektől,

tánc-házakból más énekeket is szívesen meg-
tanultam. Elsősorban olyanokat, amelyek
gazdag, változatos dallamvilággal és érdekes
szöveggel rendelkeztek. Mind olyan énekek,
amelyeket korosztályom most is énekel” –
vallja Sebestyén Péter. A bemutatót kibédi
táncokkal zárták.

Bánhatja, aki lemaradt, de senki ne búsul-
jon, mivel augusztus 31-én este 7 órától újra
hangos lesz a Téka udvara Sebestyén Péter
dalaitól és a Maros Művészegyüttes csizmá-
inak csattogásától – olvasható Barabási Attila
Csaba Facebook-oldalán.

„Apák dalai, anyák dalai” – zenés, táncos könyvbemutató
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(balról) Nagy László és Czirjék Lajos a megnyitón. Háttérben Deleanu Márta, Gonda Zoltán és Balló Andrea képe

Kentelki Gábor festményeDyordyak Valery (Huszt) festménye

Sebestyén Péter és a Maros együttes énekel Forrás: EMKE

Zsidó Ferenc
a Székelyföld folyóirat

új főszerkesztője
Zsidó Ferenc székelykeresztúri író, kritikus lett a
csíkszeredai Székelyföld folyóirat új főszerkesz-
tője, aki egyebek mellett a kiadvány új honlap-
jának népszerűsítését tűzte ki célul – adta hírül
csütörtökön a Krónika című erdélyi napilap.

Zsidó Ferenc Borsodi L. Lászlót váltja a folyóirat élén,
aki 2019 májusától töltötte be a főszerkesztői tisztséget jú-
liusig, amikor bejelentette, hogy szakmai és személyes
okok miatt felmondott.

Az új főszerkesztő az új honlap felfuttatása mellett ren-
dezvények szervezésére összpontosít, hogy így is népsze-
rűsítse a kulturális folyóiratot.

Zsidó Ferenc 1976-ban született Székelyudvarhelyen,
1999-ben a Bukaresti Egyetemen szerzett magyar-német
szakos diplomát, 2008-ban a kolozsvári Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetemen a bölcsésztudományok doktorává avat-
ták. 1999 és 2003 között a székelyudvarhelyi Palló Imre
Művészeti Szakközépiskolában tanított, 2005-től a szé-
kelykeresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceum ma-
gyartanára, 2013 és 2019 között a jelenleg már nem
frissülő www.eirodalom.ro című irodalmi portált szerkesz-
tette.

Tagja a Romániai Írók Szövetségének, a Magyar Írószö-
vetségnek, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának, a Fiatal Írók
Szövetségének, kuratóriumi tagja az Erdély Magyar Iro-
dalmáért Alapítványnak.

A Székelyföld folyóirat fenntartója a Hargita megyei ön-
kormányzat.



Nagy Attila
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Tisztelt S. D. (Stimate Domn)! Ön a minap
minősíthetetlen hangon küldte vissza a Ro-
mániában élő magyarokat Ungáriába, s azon
is túl (?) az ázsiai pusztákba. A román fővá-
ros tősgyökeres lakójaként tiltakozott a ma-
gyar nevek használata ellen a
közigazgatásban, s egyáltalán a közéletben.
Tájékoztatom Önt, hogy származását illetően
némi információk birtokába jutottam. Íme
dióhéjban az ön „románságának” története. 

Száztíz éve kellemetlen kalandba kevere-
dett egy K. J. nevű budapesti utazó, és erről
levélben értesítette budapesti ügyvédjét.
Brassóban lévén dolga, megszállt a Hosszú
utcában levő Kristó-féle vendégfogadóban.
Két rend ruhát vitt magával, új ruháját bea-
kasztotta a szekrénybe, aztán elment a vá-
rosba, hogy elintézze a dolgát. Napközben
elhatározta, hogy elutazik Fogarasra, s ezt
meg is tette, anélkül azonban, hogy a foga-
dóst értesítette volna szándékáról. Csak más-
nap este tért vissza Brassóba, s foglalta el újra
szállóbeli szobáját. Este színházba akart
menni, azért kinyitotta a szekrényt, hogy át-
öltözködjék. Ekkor kezdődött el meglepeté-
seinek sorozata. A saját ruhája helyett egy
másikat talált ott, amely ugyan jó volt, de
mégsem az övé. Hívatta a fogadóst, s elpana-
szolta neki a dolgot. 

— Hm, az a vendég cserélte el a ruhát, aki
a múlt éjszaka itt aludt — szólt a vendéglős.

— Hát kiadta a szobámat? 
— Kiadtam, mert nem értesített, hogy

visszajön. — Ki volt az a vendég? 
— Egy romániai úriember. Bizonyosan té-

vedésből vitte el az ön ruháját. 

Meg kellett nyugodni a dologban, és mivel
K. J.-t nem érte veszteség, fizetett, s az isme-
retlen ember ruháját magára öltve elment a
színházba. Másnap korán reggel üzleti kör-
útra indult Romániába. Predeálon érte a má-
sodik meglepetés. A határrendőrök
letartóztatták, bárhogyan tiltakozott is ellene,

és erős kísérettel Bukarestbe továbbították,
ahol a rendőrség elzárta. 

Csak ott tudta meg, hogy mivel vádolják.
A román fővárosban néhány nappal azelőtt
betörtek egy ékszerészhez, s megállapították,
hogy a betörő milyen ruhában szökött meg.
Pont abban a ruhában, amelyet K. J. magára
öltött a brassói szállóban. 

A tévedést még fatálisabbá tette a motozás.
Ugyanis a betörő uraságtól levetett ruhában
találtak egy zálogcédulát, amely az éksze-
résztől ellopott egyik aranyóráról szól. Hiába
adta elő K. J. a valósághoz híven a ruhacsere
történetét, kinevette érte a rendőrség, és gra-

tuláltak neki élénk fantáziájához. Hosszas ké-
résére annyit megengedtek neki, hogy levél-
ben értesítse balesetéről a főnökét és
budapesti ügyvédjét. 

Az ügyvéd kellő bizonyító iratokkal uta-
zott Bukarestbe, hogy kiszabadítsa a fogság-
ból a szerencsétlen utazót.

Csakhogy addigra K. J. már bevallott min-
dent. Nem derült ki soha, mivel sikerült rá-
venni, hogy magára vállalja a lopásokat,
rablásokat. Az ügyvéd mindenesetre dolga-
végezetlenül tért haza Budapestre.

Évek múlva a román sajtó arról számolt be,
hogy elfogták a K. J. nevét bitorló rablót, aki
a ruhacserés történetet is bevallotta, és aztán
huszonöt évi fogházra ítélték.

Az egyik bukaresti temetőben pár éve még
látható volt a sírkeresztje. (Két fotó mellé-
kelve.)

Az igazi bűnös tehát a börtönben senyvedt,
de az ön felmenője, S. D., az igazi K. J., az
nemcsak megtört, hanem meg is tért: vallást
és nemzetiséget változtatott, hiszen Budapes-
ten semmiféle jövő nem várt volna rá; és a
nevét is románosítva nemsokára a börtön al-
kalmazottjaként tűnik fel a személye. Igencsak
szép pályát futott be, az igazgatóságig vitte.

Stimate Domnule, még csak annyit
jegyeznék meg, hogy értesüléseim szerint ön
alaposan utánajárt a családfájának; ezért,
vagy épp emiatt: valószínűleg sosem csitul
zsigeri gyűlölete azok iránt, akikből végül is
vétetett. 

Ellenben nem annyira bizonyos, hogy a
közeli választásokon mandátumhoz jut,
amennyiben sürgősen föl nem veszi irodám-
mal a kapcsolatot.

Domule Conţiu! Politikusi karrierjét to-
vábbra is kedvtelve követi, és minden jót, sok
sikert kíván önnek:

Dr. Eugen Beleni 
magánnyomozó

Se té, se tova
Bölöni Domokos sorozata

A képviselőjelölt kabátjáról

Bara Barnabás plasztikája

Pályázatáradat
a Bartók Világversenyre

Minden eddiginél több zene-
szerző jelentkezett az idei Bartók
Világversenyre, a határidőre 59
országból rekordszámú, 348 ér-
vényes pályázat érkezett, a meg-
mérettetés végeredménye a
november 28-i gálán derül ki –
közölte a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem kedden az MTI-vel.

Idén vonósnégyesre írt műveikkel
várta komponisták jelentkezését a Ze-
neakadémia. A napokban befejezett át-
tekintés szerint a világ 59 országából
326 pályázó 348 szerzeménnyel adott
le érvényes jelentkezést, tizenegy ver-
senyző 2-2, négyen 3-3, egyvalaki
pedig 4 kompozíciót nyújtott be. A ver-
senyzők között 273 férfi és 53 nő van,
a legfiatalabb mindössze 10 éves, a
legidősebb a korhatáron belül maradva
40 éves. Állampolgárság szerint a leg-
több pályázó kínai, de előkelő helyen
szerepel még az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Magyarország, Dél-Korea és az
Egyesült Királyság is – olvasható a
közleményben.

Mint írják, szeptember 5-ig a Fekete
Gyula vezette előzsűri választja ki a 15
továbbjutó kompozíciót. A testület
munkájában rajta kívül a Zeneakadé-
mia négy további tanára vesz részt:
Bella Máté, Serei Zsolt, Tornyai Péter
és Vajda János.

A 15 továbbjutó közül már a nem-
zetközi zsűri választ díjazottakat, a gré-

mium elnöke Eötvös Péter zeneszerző-
karmester; tagjai Unsuk Chin Német-
országban élő dél-koreai komponista;
Chaya Czernowin izraeli-amerikai ze-
neszerző, a Harvard Egyetem tanára;
Johannes Meissl osztrák hegedűmű-
vész, kamarazenész és tanár, a Euro-
pean Chamber Music Academy egyik
művészeti vezetője, a Bécsi Zenemű-
vészeti Egyetem rektorhelyettese; va-
lamint Fekete Gyula a Zeneakadémia
képviseletében.

A két zsűri elé a pályázók által meg-
adott álnéven kerülnek a művek, a ver-
senytitkárság szeptember 5. után
csupán ezeket az álneveket hozza nyil-
vánosságra, így a megmérettetés to-
vábbra is anonim marad. A 10 ezer
euró összdíjazású verseny végeredmé-
nye a november 28-i díjkiosztó gála-
koncerten derül ki, amelyen fiatal
formációk adják majd elő a győztes
műveket.

A Zeneakadémia felkérését a Ko-
rossy Kvartett, a Kállai Kvartett és a
Kökény Kvartett egyaránt elfogadta. A
díjazott művek közül egyes kompozí-
ciók a Bartók Világverseny jövő évi,
vonósnégyesek számára rendezendő
fordulójának repertoárján is szerepel-
nek majd.

A részletes versenykiírás a
www.bartokworldcompetition.hu web-
oldalon találhatók – áll az összegzés-
ben.

Alig néhányan

Márton Károly-
négysorosok

Mint koldus...
Mint koldus a sarkon,
Üres kalappal várom,
Hátha beledobják
Az eltűnt ifjúságom.

Sz. D. hátrahagyott
sorai

Elmentem, elmentem
Csendben megkeresni,
Égi titkok nyomát –
Magam felfedezni.

Szerencse
Lezuhant egy
Darab szikla,
Ráesett az
Árnyékomra.

Fényporszemek
Napba nézek,
Sérti szemem.
Belehullnak
Fényporszemek.

Kihalt nézőtér lesz a szó*
Alig néhányan üljük körül
Zúdulnak senkik hátunk mögül
Eső ver s némán hull a hó

Egymásra bambán bámulunk
Ha értenénk is mindhiába
S ha lenne is ki bírja állja
Legyűrve némán fásulunk

Ha csillagképek távolodnak
Magányunk fel mi oldaná
Egyetlen Szó…Ki mondaná
Kihűlt mondatok áporodnak

Érintés omlik hangtalan
S egymást oltja ki sok sikoly
Károli és a Csepp-Vizsoly
Kihalt nézőtér parttalan

2020. aug.15.
*KAF-idézet

Az Európai Filmdíjért versenyez
A létezés eufóriája

Szabó Réka A létezés eufóriája című doku-
mentumfilmje is esélyes lehet az Európai
Filmdíjra, miután kategóriájában bekerült
a 13 alkotásból álló mezőnybe, amelyből
a győztest kiválasztják.

Az Európai Filmakadémia (EFA) honlapján
kedden megjelent közlemény szerint a 13 doku-
mentumfilmet az EFA dokumentumfilmes bizott-
ságának tagjai, köztük az olasz Graziella
Bildesheim, a német Henning Kamm, a koszovói
Veton Nurkollari, a bosznia-hercegovinai Rada
Sesic, a spanyol Elena Subirá i Roca és a francia
Alex Szalat válogatták ki a díjra pályázók közül.

A filmakadémia tagjai szavazással választják ki
a 13 alkotásból azt az ötöt, amelyek az Európai
Filmdíj jelöltjei lesznek dokumentumfilm-kategó-
riában. A győztes alkotásról szintén szavazással
dönt az európai filmesekből álló testület, a díjat
december 12-én adják át Reykjavíkban.

Az EFA dokumentumfilmes válogatásában sze-
repel Szabó Réka filmje mellett a román-német-
finn koprodukciós Acasă, a román-luxemburgi
Colectiv, az örmény I Am Not Alone, a francia Pe-
tite fille, az olasz Il varco, a svájci Saudi Runa-
way, a norvég Selfportrett, a holland-litván State
Funeral, a szír-dán The Cave, az ukrán-litván
Zemlja blakityna nibi alpelsin, a holland They
Call Me Babu és a német Walchensee Forever
című produkció.

A létezés eufóriáját Szabó Réka írta és rendezte,
a dokumentumfilm producere a rendező mellett
László Sára és Gerő Marcell volt, a filmet Kovács
Claudia fényképezte. A produkcióban Fahidi Éva,
Cuhorka Emese és Szabó Réka szerepel. A film
Fahidi Éva életútjának története, aki 20 évesen
egyedül jött haza Auschwitz-Birkenauból, ahol 49
családtagját ölték meg, 90 évesen pedig felkérést
kapott, hogy szerepeljen egy róla szóló táncszín-
házi előadásban.



Maros Megyei Tanács

HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket,
hogy benyújtotta a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez Maros megye 2020-2025 közötti me-
gyei hulladékgazdálkodási tervének első változatát
a környezetvédelmi engedély megszerzése céljából. 
A tervvel kapcsolatos információk elérhetők 2020.
szeptember 18-ig a  http://apmms.anpm.ro webol-
dalon.
Javaslatokat/megjegyzéseket postán lehet elkül-

deni a hatóságnak: Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség, Marosvásárhely, Podeni u. 10. sz. vagy
e-mailen: office@apmms.anpm.ro.

Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK FŐJEGYZŐ

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(8578)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, felújított tömbház-
lakás pincével és garázzsal. Tel.
0754-323-475. (8621-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, a Maurer Resi-
dence mellett. Tel. 0746-747-089.
(sz.-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk
hétvégi házat, manzárdot, kerítést,
teraszt, és vállalunk munka utáni
takarítást. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0749-583-222. (8527)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, és vál-
lalunk bármilyen kisebb javítást. Tel.
0759-163-860. (8559-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és örök
bánattal emlékezünk
augusztus 30-án az ákosfalvi
születésű id. HARKÓ
FERENCRE halálának 10.
évfordulóján. Emlékét örökre
szívükben őrzik szerettei:
felesége, lánya, fia, menye és
két unokája. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(8633-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, megtört szívvel,
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága
édesapa, nagytata, testvér,
após, apatárs, rokon, jó barát és
szomszéd,

özv. PAPP SÁNDOR 
nyugalmazott kereskedő 

életének 84. évében, 2020. au-
gusztus 27-én, türelemmel vi-
selt betegség után csendesen
elhunyt. Utolsó útjára augusztus
31-én, hétfőn 14 órakor kísérjük
a marosvásárhelyi katolikus te-
mető felső kápolnájától, unitá-
rius szertartás szerint.
Virrasztása augusztus 29-én,
szombaton 18 órától lesz a Sza-
badság utcai Melinda temetke-
zési vállalat ravatalozó-
termében.
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (8640-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzunk dr. PASCU
FLAVIA RODICA professzor
asszonytól, a Marosvásárhe-
lyi I. Sz. Fertőzőklinika vezér-
egyéniségétől, aki év-
tizedekig hozzáértő, odaadó,
példaadó osztályvezető volt.
Nem lehet szavakba önteni,
mennyire szerette hivatását,
milyen mélyen befolyásolta
az őt követő orvosnemzedé-
keket, kiforrott közösséget
hagyva maga után.
Őszinte részvétünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak.
A Marosvásárhelyi I. Sz. Fer-
tőzőklinika munkaközös-
sége. (-I)
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A NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz ASZTALOSOKAT. Tel.
0724-989-092. (22234)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Százhetvenöt éve, 1845. au-
gusztus 27-én született Lech-
ner Ödön építész, a népies
szecesszió kiemelkedő képvi-
selője, az Iparművészeti Mú-
zeum épületének tervezője.
Az MTVA Sajtóadatbankjának
anyaga:

Jómódú pesti polgárcsaládban
látta meg a napvilágot. Ügyvéd ap-
jának téglagyára is volt, így korán
megismerkedett az építőanyagok-
kal. 1865-től a József Ipartanodá-
ban (a későbbi Műegyetemen)
Skalnitzky Antal tanítványa volt,
majd a berlini építészeti akadémián
képezte magát. Itt lett a klassziciz-
mus híve és került közelebbi kap-
csolatba Pártos Gyulával és
Hauszmann Alajossal. 1868-ban
társult Pártossal, akivel 1897-ig
dolgoztak együtt. Lechner 1875 és
1878 között Clément Parent párizsi
irodájának munkatársaként rene-
szánsz kastélyok helyreállításán
dolgozott, s egy időre a francia re-
neszánsz elkötelezett híve lett.
Huszka József néprajzkutató hatá-
sára az indiai és perzsa díszítőmű-
vészetet is tanulmányozta, így
fejlesztett ki lépésről lépésre egy
jellegzetesen magyar stílust.

Hazatérése után Pártossal több
pályázaton nyertek, ők tervezték
1883-ban a szegedi Városházát,
1886-ban a budapesti Drexler-pa-
lotát és több eklektikus stílusú pesti
bérházat, például a Váci utcai Tho-
net-palotát. Az Andrássy út 25.
alatti – később a Balettintézetnek
otthont adó – bérház még a franciás
historizmus jegyeit viseli magán,
de már itt is megmutatkozott Lech-
ner egyéni látásmódja. 1889-ben
Angliában tett tanulmányutat Zsol-
nay Vilmossal, a pécsi porcelán-
gyár vezetőjével, barátságuk és
ottani tapasztalatai – a Kensington
Múzeum kerámiagyűjteménye, vi-
déki kastélyok bejárása, a koloniá-
lis stílus megismerése – tovább
alakították egyéni kifejezésmódját.

Lechner keleties, színes orna-
mentikájú, mégis fegyelmezett
szerkezetű épületeket álmodott
meg. Magyaros formavilágának
jellegzetes példája az Iparművé-
szeti Múzeum (1896, Pártossal), a
kecskeméti Városháza (1897, Pár-
tossal), a Postatakarékpénztár Hold
utcai épülete (1901, Baumgarten
Sándorral) és az egyedül tervezett

Magyar Állami Földtani Intézet
(1899) szecessziós épülettömbje a
Stefánia úton.

Művei hatalmas érdeklődést vál-
tottak ki, de igencsak megosztották
a közönséget. Az Iparművészeti
Múzeumot „a cigánykirály palotá-
jának” csúfolták, a Postatakarék-
pénztár épületét a korabeli sajtó
szerint „lelkesedők és gúnyolódók”
nagyobb számban keresték fel,
mint az ügyfelek. Lechner balsze-
rencséjére a bírálók közé tartozott
a kultuszminiszter is, aki még a
parlamentben is szóvá tette az „épí-
tészeti ballépésre” kidobott pénzt.
Lechner ettől kezdve állami meg-
bízást nem kapott, mesteriskoláját
nem engedélyezték, még követői-
nek alkotásai is csak számos módo-
sítással valósulhattak meg. Hatása
mégis továbbterjedt, a stílus elfo-
gadott lett Komor Marcell, Jakab
Dezső és más építészek révén.

Lechner visszafogottabb művei
közé tartozik Zala György szobrász
műteremvillája (1899) Budapesten
és a szegedi Deutsch-palota (1900)
homlokzata. A kőbányai Szent
László-plébániatemplom (1899)
több tervváltozaton át jutott el az
első, bizáncias elképzelésektől a
megépült keresztházas, egy fő- és
két kísérőtoronnyal díszített, góti-
záló változatig. Utolsó megvalósult
alkotása a pozsonyi Katolikus Fő-
gimnázium és a mellette álló Kék
templom, Erzsébet királyné emlék-
temploma volt 1913-ban. Öt főmű-
vének a kőbányai Szent
László-templomot, a kecskeméti
Városházát, a budapesti Iparművé-
szeti Múzeumot, a Magyar Föld-
tani és Geofizikai Intézet épületét
és a Postatakarékpénztárat tekintik,

ezek az UNESCO világörökségi je-
löltlistáján is szerepelnek.

Lechner a szecesszió művésze
volt, magyar kezdeményezésre a
katalán Antonio Gaudi és Lechner
Ödön halálának évfordulóján, jú-
nius 10-én ünnepli a világ a sze-
cesszió napját. A századforduló
jellegzetes képző- és iparművé-
szeti, valamint irodalmi irányzatát
Franciaországban az art nouveau
(új művészet), Nagy-Britanniában
a modern style (modern stílus), Né-
metországban a Jugendstil, az
Osztrák-Magyar Monarchiában a
szecesszió névvel illették. A sze-
cesszió szó elszakadást, a múlttal
való szakítást jelenti. A stílusként
nehezen értelmezhető, historizmus-
és eklektikaellenes mozgalom főbb
jellemzői a nagymértékű stilizálás,
a növényi vagy geometrikus min-
tákra építő hullámzó ornamentika,
hangsúlyos, élénk színek alkalma-
zása, „organikus” jellegű formálás.
Lechner Ödön művészete többet
nyújt a kor átlagos alkotásainál, stí-
lusának fő jegyei a pécsi Zsolnay-
gyárban készült színes majolika-,
pirogránit- és eozindíszek. Áttekint-
hető épületszerkezeteivel, festői tér-
csoportosításával, anyaghasználati
és szerkezeti újításaival a korszerű
építészeti törekvések európai rangú
képviselője volt, aki a magyar nép-
művészet formavilágát a magas
építészet szférájába emelte.

Nem csupán építészként, hanem
a társasági élet aktív tagjaként is is-
mert volt, gyakran időzött a Japán
kávéházban barátaival, többek kö-
zött Szinyei Merse Pállal és Rippl-
Rónai Józseffel. A közeli ismerősei
által csak Papszinak becézett épí-
tészről így számos anekdota, le-
genda és nem utolsósorban portré
maradt fenn.

Lechner Ödön 1914. június 10-
én halt meg Budapesten. Szobra az
Iparművészeti Múzeum előtt áll,
2001-ben posztumusz Magyar
Örökség díjjal ismerték el a magyar
építészetet megújító munkáját, Bu-
dapesten fasor viseli nevét. Halálá-
nak centenáriumán, 2014-ben
munkásságát bemutató kiállítást
rendeztek az Iparművészeti Múze-
umban, 2015-ben, születésének
170. évfordulóján Az alkotó géni-
usz címmel nyílt mozgókiállítás a
budapesti metró szerelvényeiben.

Lechner Ödön, az Iparművészeti Múzeum
tervezője 175 éve született

Az Iparművészeti Múzeum épülete Budapesten
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

FIZESS
BANKKÁRTYÁVAL!

1,5 m
TARTSD BE A TÁVOLSÁGOT

VÁSÁRLÁSKOR!

1,5 m
KERüLD 

A ZSúFOLT PARKOKAT!

1,5 m
AKKOR IS,

AMIKOR VAKÁCIóZOL!

Együtt izoláljuk a vírust


