
Szélesítik a Nyárádkarácson községi utat, mely Folyfalvát
Hagymásbodonnal és Marosvásárhellyel köti össze. A mun-
kálat idejére a hagymásbodoni letérőtől Folyfalváig lezárták
a domboldalon áthaladó szakaszt, így a gépjárműveknek
Ákosfalva vagy Nyárádtő felé kell kerülni. 

Ferenczi György leköszönő polgármester egyik fontos terve volt a
Folyfalva–Hagymásbodon közötti 4,8 kilométeres községi út szélesítése
és újraaszfaltozása. A napokban elkezdett munkálatokkal 5,5 méteresre
szélesítik a Nyárádmentét a megyeszékhellyel összekötő utat. 2007-ben
kormánytámogatásból kezdték meg az út aszfaltozását, az akkori előírá-

sok szerint a domboldalon áthaladó községi út szélessége nem haladhatta
meg a négy métert, ez azonban a növekvő járműforgalom miatt egyre
balesetveszélyesebbé vált. A 2008-tól községi úttá minősített útszakaszt
időközben ötvencentis útpadkával 4,5 méteresre szélesítették, de az sem
bizonyult elégségesnek. Az elmúlt évek során egyre nagyobb lett a for-
galom, a gyorshajtók miatt gyakori volt a baleset és a koccanás, és már
halaszthatatlannak tűnt az útszélesítés. Amint az elöljáró hangsúlyozta,
saját költségvetésből végzik a munkálatot, az elmúlt 28 év alatt igyekez-
tek spórolni, a települések utcáinak aszfaltozását tervezték. A szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítésével azonban sok gondjuk volt, mivel 
három közbeszerzési eljárást is kellett hirdetni, míg elkészült. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Marosvásárhelyre Ákosfalva és Nyárádtő érintésével

Szélesítik a karácsonyfalvi utat

A visszaírt betű
. Az 1989-től Magyarországon élő
Kenéz erdélyi gyökerű költészete,
írásművészete ilyen, az olvasókat
egyediségében, átütő erejében mé-
lyen megérintő, egyéni hangú, értékes
életmű.

____________3.
Látvány behálózva
Barabásinak köszönhetően a hálózat-
kutatás századunk egyik legfontosabb
módszerévé, szemlélet- és látásmód-
jává, tudományterületévé vált.
És most hősünk újabb, még maga-
sabb szintű interdiszciplináris áttö-
résre készül: hálózatainak
vizualizációival belép a modern kép-
zőművészet világába. Az esemény: a
BARABÁSILAB: Rejtett mintázatok…

____________5.
Tompa Gábor újra 
az Európai Színházi
Unió elnöke
Újraválasztották Tompa Gábort, 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház
igazgatóját az Európai Színházi Unió
elnöki tisztségébe – közölte a színház
sajtóosztálya.

____________6.



Ezzel a címmel látott napvilágot a
Studium–Prospero Alapítvány által
fenntartott és működtetett marosvá-
sárhelyi Studium Kiadó gondozásában
ez év nyarán dr. Kiss Csekme Márta, Pé-
terffy Attila és prof. dr. Péterffy Árpád kö-
tete. Az alapítvány ügyvezető
elnökének beköszöntő sorai után a
szerző, dr. Kiss Csekme Márta, a fülszö-
veg írója, Bodolai Gyöngyi újságíró, il-
letve a lektor, Kiss Zsuzsánna ajánlja
figyelmükbe a kiadványt.
Emlékápolás

„A Studium–Prospero Alapítvány 22 éve
az állami magyar felsőoktatás háttérintézmé-
nye Marosvásárhelyen. Következetesen újszerű
és fejlődést biztosító projektekkel rukkolunk
elő, melyek a változást és mégis a megmaradást
jelentik közösségünk számára (…)

2002-ben alapított könyvkiadónk felvál-
lalja olyan munkák megjelentetését is, me-
lyeknek elsődleges célja – a
tudománynépszerűsítés és ismeretterjesztés
mellett – az emlékápolás. A dr. Kiss Csekme
Márta és szerzőtársai által összeállított, 2017-
ben megjelent kiadványt követően, melynek
adatgyűjtése 2016 decemberében zárult, s
mely a marosvásárhelyi református temető-
ben nyugvó orvosainkat vette számba, nagy
örömömre szolgál, hogy idén a római katoli-
kus temető orvos-sírjait feltérképező, bemu-
tató kötet is megjelenhetett. Az újabb
számbavétel eredménye az a 2019 novembe-
réig elhunyt száznegyvenhárom orvos, 
akiknek szerteágazó munkásságáról, mind-
annyiunk számára tanulságos és iránymutató
életútjáról olvashatunk. Sok szeretettel
ajánlom e kötetet lapozásra valamennyi em-
lékező marosvásárhelyinek, marosvásárhe-
lyi kötődésű érdeklődőnek” – dr. Vass
Levente, az alapítvány ügyvezető elnöke és
alapítója.

„Kedves olvasók!
Hetvenes éveim második felében, amikor

már nem gyakoroltam orvosi hivatásomat,
nagy fába vágtam a fejszémet. Hosszú családi
gyász után két jó ismerősömmel, egyben ro-
konommal elhatároztuk, hogy felkeressük a
református temetőben elhantolt orvosok sír-
jait, és az ő emlékükre egy életüket, pályáju-
kat felidéző kötetet állítunk össze. Két év
alatt elkészültünk az albummal. Ez a munka
megerősített és újabbra sarkallt. Örültünk a
hat hónap alatt három kiadást megért könyv-
ünk sikerének, és nekiláttunk a római katoli-
kus temető orvos-sírjainak a megkereséséhez,
és az ott nyugvók életének és munkásságának
felkutatásához. Kutatásainkat 2019 decembe-
rében fejeztük be, éppen a koronavírus-jár-
vány kezdetén. A nyár folyamán máris kézbe
vehettük második albumunkat. Készülődtünk

a könyv bemutatójára, eljuttattuk a kötelező
példányokat a könyvtáraknak, az egyházköz-
ségeknek és egyetemeknek, a tiszteletpéldá-
nyokat pedig támogatóinknak. Sajnos sok
érdeklődőnek nem jutott belőlük példány, a
könyvben szereplő orvosok családjának sem
az esetek többségében. Ezért a Studium Kia-
dóval elhatároztuk, hogy még nyomtattatunk
száz darabot, és hozzávetőleg egy hónap le-
forgása alatt valamilyen formában be is mu-
tatjuk a könyvet. Reméljük, hogy munkánk
elnyeri az olvasók tetszését” – dr. Kiss
Csekme Márta, a kötet szerzője.
Beváltott ígéret

A marosvásárhelyi református temető
orvos-sírjai címmel megjelent könyv nyu-
galmazott, de a két kötet tanúsága szerint
nagyon is aktív három szerzője, dr. Csekme
Kiss Márta családorvos, dr. Péterffy Árpád
szív- és mellkassebész professzor és Pé-
terffy Attila távközlési mérnök eleget tett
korábbi ígéretének. Segítőtársaik támogatá-
sával ezúttal a marosvásárhelyi egykori Kál-
vária-sírkert, a katolikus temető
orvosnyughelyeit vették számba. A gondo-
zott sírok mellett az elhanyagoltakat is, ame-
lyeket rendbe tettek, a lekopott feliratokat
újrafestették, ahol nem volt sírkő, kopjafát
állítottak, és mindenik sírról fénykép ké-
szült. Majd nem kevés kutatómunka nyo-
mán az elhunytak életéről, munkásságáról is
hosszabb-rövidebb bemutató szöveg került
a fényképek mellé. A könyv végén egy mel-
léklet is olvasható azokról a híres 18. szá-
zadi orvosdoktorokról, akiknek sírját a
szerzők nem találták meg, akik nem a kato-
likus temetőben nyugszanak, köztük a ma-
rosvásárhelyi orvostársadalom doyenjei,
akik 2019-ben költöztek ki, illetve külföld-
ről haza a református temetőbe – 
Bodolai Gyöngyi. 

Elhivatott gyógyítók, hírneves szaktekintélyek 
„Bizonyára nincs is olyan marosvásárhelyi

ember, aki ne tudna kapásból elmesélni pár
kerek történetet városunk legendás orvosai-
ról. Mindannyian őrizzük, fényesen vagy
fakón, emlékképeit egy-egy betegségnek és
gyógyulásnak, műtétnek, kórházba futásnak,
orvosi vizsgálatnak…Tudjuk, az orvosi vizs-
gálat egyik első lépése a kórelőzmények fi-
gyelembe vétele. Biztos diagnózis csak az
anamnézis birtokában állítható fel. Az anam-
nézis görög szó, visszaemlékezést jelent. A
visszaemlékezés bűvereje vezérelte köny-
vünk szerzőit is. Csekme Márta a református,
majd a katolikus orvoselődjei életútját kutatta
fel, Péterffy Attila az elhunyt orvosok sírjáról
készített varázslatos fényképeket, Péterffy
Árpád történelmi bevezető tanulmányokkal
rótta le tiszteletét az erdélyi kisebbségi lét, il-
letve az orvossors hősei előtt. Igaz, Marosvá-
sárhely még nem termett Nobel-díjas orvost,
de számtalan elhivatott gyógyító és hírneves
szaktekintély élt és dolgozott itt, zivataros
századokban, nehéz és még nehezebb körül-
mények között, szépen, igaz emberséggel” –
Kiss Zsuzsánna, a kötet lektora.

A kötet bemutatására a járványügyi helyzet
és a korlátozások alakulása függvényében re-
ményeink szerint novemberben sort keríthe-
tünk, addig is bárki számára elérhető és
megvásárolható a szerzőnél, dr. Kiss Csekme
Mártánál. Igényléseiket a 0265 219 130-as te-
lefonszámon jelezhetik. A kötetet szeretettel
ajánljuk valamennyi emlékező narosvásárhe-
lyinek, marosvásárhelyi kötődésű érdeklődő-
nek, különösen a római katolikus temetőben
nyugvó orvosok hozzátartozóinak, családtag-
jainak!

Az Orvosaink emlékezete 2. A marosvásár-
helyi római katolikus temető orvos-sírjai
kötet megjelenése a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával valósult meg.

Nagy Zsolt, a Studium Kiadó felelős kia-
dója, a kötet szerkesztője

Ezért az aszfaltozások is kitolódtak, mivel csakis a
csatornahálózat kiépítése után érdemes aszfaltbur-
kolatot teríteni. 

A napokban megkezdett útszélesítést késlel-
tette a koronavírus-járvány, mivel a tavasszal hir-
telen megnőtt esetszámok miatt a községet vörös
zónába sorolták, így az előkészítő munkálatok,
földmérések, engedélyezések is nagyon meg-
csúsztak. 

Az útépítéssel megbízott kivitelező azzal a felté-
tellel vállalta el az út szélesítését, hogy zavartalanul
végezheti a munkálatot, ezért kérték a közúti rendőr-
ség engedélyét, hogy az építés idejére a forgalom elől
lezárhassák az útszakaszt. Óránként több mint ötven
jármű halad át Marosvásárhelyről a nyárádmenti te-
lepülésekre a rövidebb úton, és ha minden jármű
miatt meg kellene állni, a vállalkozó szerint az óriási
időveszteséggel járna. Hagymásbodon azonban meg-

közelíthető Marosvásárhelyről, csupán az útelágazás-
tól van lezárva a karácsonyfalvi út. A tanulmány el-
készült ugyan a város határáig, ott is lehetne
szélesíteni, de a csatornahálózati munkálatokat nem-
rég fejezték be, ezért az útpadkát csak tavasszal ér-
demes aszfaltréteggel szélesíteni. 

– Nem kellett volna időben jelezni az útlezárást? –
kérdeztük az elöljárót.

– Már egy hete meghirdettük a forgalomeltere-
lést, a munkálatokat a napokban kezdték meg. A
marosvásárhelyi Béga vagy Bodoni utcában útlezá-
rást vagy elterelést jelző táblákat nem lehet enge-
dély nélkül elhelyezni, mivel más közigazgatási
egység területe. Kértük az építtetőt, hogy jelezze a
marosvásárhelyi határnál is a munkálatokat, arra
azonban még nem kapott írásos beleegyezést, és
mindaddig nem teheti meg, amíg ehhez megfelelő
engedéllyel nem rendelkezik – fejtette ki Ferenczi
György.

Ma SALAMON, 
holnap BIANKA és BLANKA napja.
BIANKA: a Blanka név olasz formája. 
BLANKA: egy germán névnek a lati-
nosított formája, ami a spanyol nyelv-
ből vált Európában ismertté. Jelentése:
fényes, ragyogó, fehér.
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Orvosaink emlékezete 2. 
A marosvásárhelyi római katolikus temető orvos-sírjai

Minden nehézség ellenére 
van siker

A Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület 21 évi fennállása óta a
2020-as év volt a legnehezebb. A koronavírus-járvány következtében
anyagiak és programok tekintetében tevékenységeinket csak leszűkítve
tudtuk megvalósítani. Ebben a válságos időszakban igazi örömöt jelent
számunkra, hogy Magyarország kormánya/a Bethlen Gábor Alap támo-
gathatónak értékelte pályázatunkat, melynek köszönhetően sikerült fej-
lesztenünk egyesületünket. A Kultúránk nem vész el, BGA beruház,
felszerel című pályázat anyagi alapot biztosít technikai fejlesztésre esz-
közök beszerzése által. Így a komplexebb követelményeknek megfelelő
munkákat, programokat  könnyebben és jobb minőségben tudjuk kivite-
lezni. Ez óriási segítség a jövőre nézve. A támogatás  értéke 1700 euró.

Borbély Emma, a Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület elnöke

Szélesítik a karácsonyfalvi utat

Változnak, romlanak a számok
Napról napra romlik a járványmutató me-
gyénkben, már a hét elejéhez képest is sokat
változott a közigazgatási egységek besoro-
lása, ezzel együtt az oktatási intézmények
működése is.

A megyei katasztrófavédelmi bizottság csütör-
töki 33. számú döntése szerint a megyében 62 te-
lepülés zöld, 30 sárga, 10 pedig vörös besorolást
kapott. A nyilvántartás szerint még zöld besorolású
Erdőszentgyörgy polgármestere már aznap délután
jelezte közösségi oldalán, hogy a kisváros is sárga
jelzésű települések közé került. Míg hétfőn a bi-
zottság hét települést sorolt a vörös övezetbe, csü-
törtökön ez a szám már elérte a tízet:
Marosvásárhely mellett főleg a szomszédos tele-

püléseket találjuk itt, mint Nyárádtő, Koronka,
Jedd, Maroskeresztúr, Marosszentkirály, Maros-
szentgyörgy és Marosszentanna, de ebbe a besoro-
lásba került a távolabb eső Marosludas és
Kozmatelke is.

A bizottság 34. számú csütörtöki határozata az ok-
tatási intézmények működési besorolását határozta
meg, itt nyolc közigazgatási egység iskoláinak beso-
rolása változott: Marosludason át kellett állni az on-
line oktatásra, Alsóidecs és Mezőméhes sárga
övezetbe került, úgy ahogyan Magyarbükkös, Mező-
szentkirály, Nagyernye, Erdőszentgyörgy, Mezőma-
daras is, bár ez utóbbi községek a bizottság 33. számú
határozatában még a zöld övezetben szerepelnek!
(grl)



Ismerős lehet a fenti vers a Múzsa olvasói
számára. Egyik tavalyi lapszámunkban kö-
zöltük Kenéz Ferenc több más lírai írásával
együtt. Most kiemelten láthatják viszont,
súlya, üzenete, értelmezése hangsúlyozot-
tabbá vált azáltal, hogy a szerző hitvallás-

szerű mottóként, külön oldalon válogatott
versei élére helyezte. A több mint háromszáz
oldalas, impozáns kötet* hátsó borítóján is ez
a költői önazonosító, A visszaírt betű olvas-
ható. A Magyar Napló Kiadó Rádiusz Köny-
vek sorozatának kilencedik kötete ez a Jánosi
Zoltán gondozta kiadvány, pár hete vehettük
kézbe, és szerencsés egybeesés folytán éppen

akkor ajánlhatjuk a versbarátok fi-
gyelmébe, amikor Kenéz Ferenc
újabb megérdemelt elismerésnek ör-
vendhet. A sorozat azoknak a „su-
gárzó” életműveknek kíván otthont
adni – jelzi a kiadó –, amelyek
egyedi vagy átfogó erejűnek bizo-
nyultak a magyar irodalomban, iro-
dalomtörténetben. Az 1989-től
Magyarországon élő Kenéz erdélyi
gyökerű költészete, írásművészete
ilyen, az olvasókat egyediségében,
átütő erejében mélyen megérintő,
egyéni hangú, értékes életmű. Több
mint négy és fél évtized (1972–
2018) lírai terméséből kínál repre-
zentatív verseket, versciklusokat,
külön-külön is hatásos mind a tizen-
nyolc fejezet, együtt viszont még
erőteljesebb a hatásuk, akkor is, ha
annak idején, első megjelenésükkor
már olvastuk e magasra ívelő pálya-
kép mérföldköveiként sorjázó költői
telitalálatokat. 

Egy recenzió nem teszi lehetővé a
bemutatandó könyv alapos elemzé-
sét, csak jelzésszerűen villanthatjuk
fel a kötet és a szerző érdemeit, vi-

szont két mélyreható utószó is megbízható
támpont lehet az értékelésben, a Szakolczay
Lajosé és a Borcsa Jánosé. „az élet csonttala-
nítva lesózva kipotyolva” címmel értekezik
az előbbi, tömörebben, de ugyanolyan ava-
tottan elemez az utóbbi. 

„Ha csak annyit olvastam volna az életmű-
véből, mint amennyit mutat egyik naplóbe-
jegyzése (1988. február 23.) az álombéli
verssorról – „madárszárny-függöny verdes/
vértócsa ablakban” – , már nyugodtan leírhat-
nám (le is írom!): Kenéz Ferenc (1944) ab-
szolút költő. Az idézet áttelepülési könyvéből
való, noha A szabadulóművész (1995) – minő
groteszk önmeghatározás – szinte egész éle-
tében, mint verssé lett sors, ilyen ajzottságban
élt” – kezdi esszéjét Kenéz költészetéről
Szakolczay.

„Nem a szép, hanem a hiteles költői szó
iránt kötelezte el magát Kenéz Ferenc – írja
Borcsa. – Kellett is tapasztalnia, hogy a teljes
igazság kimondása sokak, még pályatársak
számára is kényelmetlen. De tudjuk, az Írás
szerint az igazság tesz szabaddá. Ezzel a tu-
dással vállalta a költőszerepet Kenéz, s így
lehetett hitele szavának a diktatúra utolsó két
évtizedében.”

„Kenéz Ferenc mindig egy külön hangot
képviselt és képvisel a mai napig – mondotta
róla és könyvéről fiatalabb pályatársa, De-
mény Péter október 5-i méltatásában, a Ma-
rosvásárhelyi Rádióban. – Persze ma már
könnyű külön hangot képviselni, mert ma
nincsenek közösségi hangok, vagy másként
vannak a közösségi hangok, és természetesen
egy hetvenen felüli ember már nem keres
nemzedéket magának, nem is talál, hiszen az
az indulás varázsához tartozik, hogy az
ember úgy érzi: ugyanazt akarja, mint a

másik. Ezen nem is gondolkozik, hanem csak
írja a műveit… Kenéz Ferenc mindig iróniá-
val viszonyult a közösséghez. Mindig valami
mást keresett. Ha közösségről beszél, akkor
is kívül marad rajta, ha történetesen benne
van…” 

Demény rádiós ismertetőjét néhány napja
írásban is közzétette a Káfé Főnix weboldal.
Érdekes, hogy az irodalmi és fotóművészeti
honlap az utóbbi időben rendszeresen közöl
egy-egy Kenéz-verset eredetiben, és annak az
angol nyelvű változatát is, Köntés Béla for-
dításában, a Kölcsönsorok rovatban. Úgy
tűnik, a költőnek itthon még mindig nagyobb
az olvasótábora, mint az anyaországban.
Nem baj, elvégre ő is mindig itt érezte igazán
otthon magát, ezt a költészete is torzítatlanul
tükrözi. Szülővárosa, Nagyszalonta és Ko-
lozsvár mellett Marosvásárhely is sajátjának
érzi Kenéz Ferencet, hiszen lírájában ez a
város is mindegyre magára lelhet. Például a
Lilike medika leveleiből című, naivan gro-
teszk, humorosan könyörtelen poémában,
amely az ötvenes évek sztálinista Vásárhelyé-
nek s az orvosi egyetem életének kórképét is
mesterien felmutatja. De említhetnők a Káfé
Főnix egy másik kölcsönversét is, a Farkas
Ibolya színművésznőnek ajánlott Az elmaradt
előadás magyar és angol változatát, amelyet
a színésznő Lovak a virágoskertben című le-
tiltott előadóestje nyomán írt a költő 1983-
ban.

Örülünk Kenéz Ferenc új kötetének és ran-
gos díjának, és várjuk a hasonló következő
alkalmakat, amikor ismét gratulálhat neki a
közönség.

*Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Váloga-
tott versek. Rádiusz Könyvek, Magyar Napló
Fókusz Egyesület, Budapest, 2020

SZERKESZTETTE:
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Tomasz Winiarski: Perpetuum mobile CII – A 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé Plugor Sándor-díjasa. Megtekinthető november 6-ig a G6 többi díjazott műveivel együtt 
a sepsiszentgyörgyi EMŰK galériáiban

Kenéz Ferenc 

Üzenet
Tele vagyok írva, minden kitöltve,
nincs egyetlen kis üres hely se 
rajtam. Megcímeztetek, föladtatok, 
a szöveg a tietek, nem számított, 
hogy akartam, vagy nem akartam.
Sokszor és sokat vakartam, lekapartam, 

ám valakik újraírtak, újra belém 
írtak valamit, amit újra nem akartam, 
kapartam, újraírtak, kapartam, 
míg a festék átütött rajtam, 
s amit mondtatok, minden betűt, 
az egész szöveget, alulról 
jól láthatóan a visszájára 
írtam. Most lepecsételhettek, 
föladhattok, így viszem szét 
üzeneteteket a világban, 
szétszakadóban, össze-vissza 
írtan, már nem is anyag, csak 
a betű vagyok, a betű, amit 
visszaírtam. 

Nagy Miklós Kund

A visszaírt betű



Simogató érzés lenne fél évszázad távlatából a si-
került munka tudatában emlékezni A Hét című he-
tilap színre lépésének dátumára. Úgy tűnik azonban,
hogy az eseményekben túlságosan bőkezű történe-
lem korántsem kényeztette el a résztvevőket vagy a
tanúkat. Az egymásra torlódó végletes történelmi
események sodrában bajos eligazodni – egyszerűen
élni, tenni, gondolkodni is. Bonyolult tájékozódni
az ellentmondások sűrűjében, abban a szüntelen
hullámzásban, amely korunkat jellemzi. 

Egy hetilap megjelenése és pályája ritkán minő-
sül kivételes jelenségnek. A Hét születésének a het-
venes évek elején az biztosított a szokottnál
nagyobb figyelmet, hogy a lap sokrétű, átfogó, ösz-
szetett társadalmi-politikai-kulturális jelenségek fo-
lyamatába ágyazva magyar nyelven Bukarestben
jelent meg, hosszas viták, szerteágazó tárgyalások
eredményeként.

Remélem, hogy hozzáértő, szorgalmas sajtótör-
ténészek megírják majd A Hét történetét. A hetilap
útja korántsem volt aszfaltozott. Nemcsak a primitív
cenzúra, majd az anyagi támogatás megvonása pró-
bálta elgáncsolni, hanem kedvezőtlenül hatott rá a
politikai helyzet alakulása is. A hetvenes évek kez-
detének megtévesztően engedékenyebb légköre
után a lapszerkesztés valóságos akadályversennyé
vált. A nyolcvanas években olyan követelményrend-
szer és gyakorlat érvényesült, amely a szerkesztést
szinte lehetetlenné tette. 

A szorongató körülmények, az abszurd utasítások
elleni védekezésként kialakult a lapszerkesztésnek egy
olyan formája, amely a kínálkozó lehetőségek megra-
gadására és a lapcsinálók leleményességére épült. A
szerkesztőség okosan, találékonyan kihasználta a lap
sokoldalú profilját, annak változatos kínálatát, az átté-
teles megközelítések változatait, és kompromisszu-

mok árán próbált néha mondani valamit. 
A Hét a bénító szellemi sivárság, szürkeség, a vég-
telen beszédek közlésének idején is megpróbált ér-
deklődést kelteni. Mindenekelőtt tudomány-
népszerűsítő jellegű írásokkal és a közösségi műve-
lődés különböző formáinak serkentésével. A leg-
mostohább helyzetben is az olvasóval folytatott
párbeszéd lehetőségeit kereste, és próbált alkalmat
teremteni a szóértésre, az értelmes beszédre. 

Később, a rendszerváltozás sodrában, természe-
tesen megváltozott A Hét jellege, arculata, szerke-
zete, és kiszélesült – a nemzetközi kapcsolatokat is
beleértve – munkatársainak közössége. A lap haté-
konyan és visszhangosan küzdött a megváltozott le-
hetőségek értékesítéséért mindaddig, amíg anyagi
forrásai bírták. 

Amíg megjelent, A Hét mindvégig határozottan
és elemzően szembefordult azokkal a törekvésekkel,
amelyek Romániában és más környező országokban
új, burkoltabb parancsuralommal kívánták, illetve
kívánják érvényesíteni a hatalomgyakorlás antide-
mokratikus, autokratikus gyakorlatát. Közvetlenül
a decemberi események után pontosan, illúziók nél-
kül elemezte az agresszív nacionalizmus előretöré-
sének rombolását. Mindaz, ami újra fenyegetően
támad a társadalmi, politikai, szellemi élet területén,
a lap hasábjain is határozott választ kapott a szabad
élet megfontolt szavú képviselőitől. 

A Hét egyike volt azoknak a lapoknak, amelyek
polgárjogot teremtettek egy tartalmas és tömör je-
lentőségű fogalomnak. A „sorsformáló értelem”
alapfogalma életünknek. 

Nemcsak ezen az évfordulón, hanem mindenek-
előtt a közélet és a munkás hétköznapok sodrában
egyaránt kívánom, hogy ne a sorsformáló értelem
hiánya lehetetlenítse el életünket.

Itt állok Marosvásárhely egyik kis parknegyedé-
ben, vagy inkább -nyolcadában, ősz van, borús az
ég, és mégis valami megmagyarázhatatlan kellemes
érzés, funkcióöröm tölt el. 

Indultunk neki ötven évvel ezelőtt, indulok neki
most: az ismeretlennek. Fogalmunk sem volt róla,
hogy nem egy lapba, hanem a kor falára írunk, s ki
tudja, lesz-e még kor egyáltalán, hát még hogy 
lesz-e fala – akkor miért érzem úgy, egyedüli aktív
újságíró túlélőként A Hét alapítói közül, ahogy
akkor, a rotációs előtt állva érezhettük néhányan:
hogy ez életünk legboldogabb pillanata?

Meddig menjek vissza az időben, hogy elérkez-
zem addig az indulásig, A Hét origójáig? Kezdjem
talán egy furcsa „szabályszerűséggel”. A Hét buka-
resti korszakai: 1970–1983, 1983–1989/1990,
1990–2003… Tizenhárom boldog év, utána hét év
naphiányos vegetálás, utána újabb tizenhárom bol-
dog év. Azzal a megjegyzéssel, hogy mindegyik pe-
riódus utolsó éve maga volt a katasztrófa: 1983-ban
leváltották a lap első két emberét, a főszerkesztőt és
helyettesét; 1989-ben nyomdai korrektorként ten-
gettem életem, miután az év kora tavaszán kirúgtak
A Héttől (szerencsére a pártból is, úgyhogy a fordu-
latot pártonkívüliként értem meg); 2003-ban meg-
szűnt a bukaresti A Hét… A két tucatéves
életszakaszom persze másképpen volt boldog, rövi-
den mindkettőnek a kezdetét fel kell idéznem. 

Állok 1990 másodikán-harmadikán a Calea
Dorobanților sarkán, várom Gálfalvi Zsoltot. Nincs
hideg, az a tél megmozdulásoknak kedvezően enyhe
volt. Otthon útra biztatóan vesztegel a „nagy formu-
lár”: az engedély, hogy költözhetek ki Magyaror-
szágra. Bútoraimon rég túladtam, a tévé már
korábban a Horváthéké lett, a forradalmat és a ki-
végzést a fölöttünk lakó szekus ezredes lakásán néz-
tem végig. De most nem ez fut át a fejemen, most
arra gondolok, mit csinálok addig is, amíg lelépek.

(Amúgy is zavaros gondolataimat rapszodikusan
puskalövések zavarják meg.) A Hét? Tudom, hogy
Zsolt (lesz) a főszerkesztő, ez másként nem is lehet,
alapító főszerkesztő-helyettes volt, és fő egyensúlyi
tényező a bölcsességével, tapasztalatával. Megérke-
zik, elindulunk a szerkesztőség, pontosabban elő-
ször egy valamivel ígéretesebb buszmegálló felé.
(Valahonnan fentről lőnek, futás közben egy fiatal-
ember kiabálja, hogy eltalálták.) Közben Zsolt el-
mondja, hogy ez élete utolsó kalandja, nem volt
könnyű elvállalnia, de hát akkor mi lett volna a lap-
pal? – és felajánlja, hogy legyek a helyettese. Nem
volt könnyű elvállalnom, de arra gondoltam, hogy
hát már mehetek a gyermekeimhez, családomhoz,
amikor csak akarok, és tényleg, mi lesz a lappal? 

Azt mondják, az ember sejtállománya hétéven-
ként teljesen kicserélődik, minden pillanatban más
ember, mint volt hét évvel (plusz-mínusz valameny-
nyivel) azelőtt. Menjünk bele a játékba. 1970 októ-
berétől vagyok a pályán, és akkor lettem bukaresti
lakos is. Nos, tavaly, 2019-ben sikerült marosvásár-
helyivé váltanom bukaresti személyimet, miután
nagy nehezen el tudtam adni a Foișorul de foc (Tűz-
vigyázó torony) melletti, Traian utcai böhöm lakást.
Negyvenkilenc évig voltam tehát fővárosi! Huszon-
hattól hetvenöt éves koromig! Hétszer hét év = hét
élet. 

Rátérhetek végre a tárgyra: A Hét megalakulá-
sára, első sajtós életemre. Velem egykorú alapító
kollégáimtól eltérően – ezt később tudatosítottam –
nem éppen a teljes ismeretlenségből hívtak meg Bu-
karestbe lapot alapítani. Harmadévesen (elméleti fi-
zika, Kolozsvár) megnyertem a Korunk
egyetemistáknak kiírt pályázatát (Művelődésem se-
gítőtársa, a Korunk), leveleztem az Utunkkal is, Huszár
Sándor közölte első novelláimat, szóval tudtak, tudhat-
tak rólam. Vári Attila állítja, hogy ő mondta Bodor Pál-
nak, hogy ajánljon Huszár Sándornak. Ezt egyszerre
támasztja alá és cáfolja Huszárúr dedikációja 

Jubilál A Hét, első száma 1970. október 23-
án jelent meg. A romániai magyarság nagy
olvasottságú, rangos társadalmi-politikai-
művelődési hetilapja 33 évet élt. Az évfor-
duló jelentőségét pár napja már méltattuk,
mai mellékletünkben a Huszár Sándor ala-
pító főszerkesztő vezetésével indult nép-
szerű sajtófórum egykori két alapembere és
munkatársa írásaival tekintünk vissza a lap
legjobb időszakaira. Gálfalvi Zsolt főszer-
kesztő-helyettesi (1970–71), majd főmun-
katársi és a rendszerváltás után
főszerkesztői minőségben is meghatározó
személyisége volt A Hétnek, Ágoston Hugó

szintén a kezdetektől, elsősorban a tudomá-
nyosság szerteágazó területére fókuszálva,
ugyancsak minden tudását, tehetségét, ener-
giáját a lap szolgálatába állította. Ő az, aki
óriási lendülettel és lelkesedéssel igyekezett
elérni, hogy a mostani kerek évfordulón A
Hét méltóképpen kerüljön ismét a közérdek-
lődés középpontjába. Az október 23-án indí-
tott weboldal, az Új Hét (www.ujhet.com),
ami az online újságírás és szerkesztés meg-
újult körülményei között igyekszik tovább
vinni az előd előremutató kezdeményezé-
seit, szintén az ő erőfeszítéseinek az
eredménye.  

A Hét – 50

Gálfalvi Zsolt: „Sorsformáló értelem”

Két életem bukaresti hét életemben
Ágoston Hugó

(Folytatás az 5. oldalon)
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A 90 éve született, két esztendeje elhunyt Szervátiusz Tibor, a nemzet mű-
vészének monumentális műve, a Dózsa Györgyöt döbbenetes erejű látomás-
ként megjelenítő Tüzes trónon című alkotás reprodukciója is megjelent 
A Hét első számában. Nagy szerkesztői fegyvertény volt a megjelentetése, a
cenzúra valamiképpen átsiklott e közzététel fölött. A szobrász három évig
dolgozott ezen a kivételes erényeket felmutató munkán. Budapestre való át-
telepedésük után a szobor a Nemzeti Galériában kapott méltó helyet. 36 év
teltével került át rövid időre a Műcsarnokba, ahol a 2016. július 27-én nyílt,
rendkívüli érdeklődést keltett Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor / Két
szobrász, két nemzedék című kiállítás egyik megcsodált műremeke volt. 

A szobor több mint 3 méter magas, egy méter széles, 630 kg súlyú vörös-
réz, vas- és faalkotás. Az említett tárlat megnyitóján Csoóri Sándor volt a
méltató szónok. Az ő gondolatai közt fő motívumként öltött alakot a Dózsa
mű. A Kossuth-díjas költő beszéde a Szervátiusz Alapítvány honlapján ol-
vasható. Ebből közlünk egy részletet Szervátiusz Tibor Dózsa szobrának mű-
csarnoki felvételével együtt. 

Csoóri Sándor a Tüzes trónról (1968–1970)
Szervátiusz Tibor ezt a szobrát nem mintázta, nem faragta, hanem építette.

Mint ahogy hidat, székesegyházat, Eiffel-tornyot s mindenségzörejeket ki-
hallgató műszereket épít az ember. Műtermében három esztendőn át a meny-
nyezetről csigák és láncok lógtak lefelé, s hegesztőpisztoly kékes és erőszakos
lángja lobbant föl időről időre, hogy az összezsugorított teret ennek az új
Dózsa-szobornak a léte töltse ki.

Az elmúlt három esztendőben többször is álltam a fémvázak szövevénye
alatt. Kuszának, fenyegetőnek láttam, amit fölfoghattam belőle. Sőt, romsze-
rűnek, harctéri drótakadálynak, vas-züllésnek, réz-dzsungelnek. Őszintén
szólva, áthatolhatatlannak. A keresztbe-kasba hegesztett rudak, lemezek, sod-
ronypálcák, fémvesszők úgy szúrtak bele a semmibe, és egymáson is úgy ha-
toltak át, mintha a halál oldalba rúgott mértanát akarták volna elképzeltetni
velünk.

És lehetséges, hogy ez a kezdeti benyomás nem is járt túl messze az igaz-
ságtól. Mert utólag ma is azt gondolom, hogy a fiatal Szervátiusz azért vá-
lasztotta a lenyűgöző kuszaság csapdáit, a pusztulásra emlékeztető
vas-réz-láng egyveleget, hogy Dózsa szobrát ne ideológiákból, ne történe-
lem-magyarázatokból és ne hős-elképzelésekből indítsa, hanem a halálból.
A saját idegrendszerében fölhalmozódott halálból: lássuk: mire megyünk, ha
már semmi sincs, ha a bordarácsok közé beesik az eső, benéz a csillag.

A szobor tehát a kíméletlen üresség fölé épült, hogy uralkodjék.
Aki először járja körül a torzónak látszó, de a század szobrászatában is

jelentős művet, talán így nevezi el magában: az elégetett Dózsa. A megevettek
királya. S mikor már azt hihetné, hogy közelférkőzött a szoborhoz, hogy érti,
hogy már el is raktározta legkülönösebb képzetei közé — a mű ekkor kezd
váratlanul megéledni. Hatalmát ekkor mutatja meg igazán. A szinte natura-
listának tekinthető formái: az ágyékcsontok, a térdkalácsok, a szemüregek,
a vállgödrök, a csigolyatüskék követhető alakváltozás közben mondanak le
saját és egyszeri jelentésükről. A rögeszmés tárgyiasságnak ezen a fokán ön-
maguk fölé lendülnek, fölizzanak. Gyere, tapints meg — mondja a pusztulás
fölé kilógó lábcsonk. Gyere, nézz belém — mondja a világtalan száj. Gyere,
mert úgyis idevalósi vagy, sötétségem és keménységem alá — mondja az áll-
kapocs. Költözz belém — mondja a körülkerített koponya, a mellkas, az egész
teremtmény. (…)

Szervátiusz Tibor: Tüzes trónon – a budapesti Műcsarnokban rendezett 2016-os kiállításról

Tüzes trónon – 
Szervátiusz Tibor Dózsája



Sorsom emlékezete című könyvében: „Ágos-
ton Hugónak, akire egyszer felfigyeltem, s
aki azóta megtanított arra, hogy rá figyelnem
kell.” Mielőtt bárki elkezdené értelmezni ezt
a „rá figyelnem kell”-t, íme az aláírás is: „Ba-
rátsággal Huszár Sándor, B., 82 Karácso-
nyán.” 

Nekem a nyári szünetben, úgy 1970 au-
gusztusában üzent Dankanits Ádám, hogy ta-
lálkozzunk. (Tanár voltam Szászrégenben,
krónikus frásztörésben a véglegesítő vizsga
előtt...)  A híres főtéri kávézóba ültünk be
(Visky Árpival találkozgattunk ott néhanap-
ján), én Ádámról sok jót tudtam nagyenyedi
diákkoromból; elmondta, mi készül, hogy az
új lapnak lesz tudomány rovata, ő lesz a ro-
vatvezető, menjek. Azt mondtam, meg kell
beszélnem anyámmal. A drága lélek azonnal
határozottan kijelentette, hogy el kell fogad-
nom a meghívást, bár ő teljesen egyedül
marad. Hát így.

Most következne az első találkozás a félel-
metes Bukaresttel. A helyzet azonban az,
hogy én 1968-ban (!) első találkozásként már
eltöltöttem a román fővárosban néhány kel-
lemetlen hónapot, egyetem utáni félévet a
Cotroceni palotától nem messze, egy lakta-
nyában, sőt augusztusban a férfivá érés hetei,
miután Ceaușescu nem vonult be Csehszlo-
vákiába. Előtte még ki-kimentünk a városba,
néha a pelotonnal menetelve („Hová setten-
kedik ez a század?” – kérdezgette Rejtő Jenő
után szabadon az őrmester…), de akkor hir-
telen minden megváltozott, riadó riadót kö-

vetett, egyre harckészebbek és egyre álmo-
sabbak lettünk a nagy izgalomban, vágni le-
hetett a laktanyában az orosz- és
magyarellenességet, nagyanyám temetésére
sem engedtek el – ilyesmi.

Két év múlva A Héthez feljönni teljesen
más volt. A sanda tekintetű vidéki világból az
európai színvonalú színház, a Cinemateca
(Filmmúzeum), a nagy könyvesboltok (ma-
gyar könyvekkel, ha már nyitás, legyen nyi-
tás!), a  koncerttermek és a kibontakozó
gazdasági és szellemi oldódás fővárosába.
Ahol lakást kaptunk, és ahol a legizgalma-
sabb kaland, a lapcsinálás munkája várt ránk.
Meg a barátok, a Barátság-szigetek: még az
Előre is hellyel-közzel (bár ott elvtársozták
egymást a kollégák, mi pedig uraztuk a fő-
nökeinket, s még azt is tréfából, mert külön-
ben tegeződtünk), sokkal inkább az
Ifjúmunkás, leginkább pedig természetesen
a Kriterion… Vidéken az emberről azt is tud-
ták, mit reggelizett, ahhoz képest ez maga
volt a szabadság. Később, hogy Huszárúrnak
milyen jók a reflexei és milyen széles 
a háta…

Szerkeszteni mi, fiatalok főleg Földes
Lászlótól és Baróti Páltól tanultunk. Helyze-
tünk a Tudomány rovatban különleges volt:
heti négy oldalt megtölteni, ráadásul íráshoz
nem nagyon szokott szerzők sokszor fáradsá-
gos gyomlálást igénylő dolgozataival, nem
kis kihívás. Egymást alakítottuk. Szerkesszük
egymást, gyerekek! Független, mindenfajta
kötöttségtől mentes fiatalemberként engem
teljesen áthatott ennek öröme, a közösség óvó

melege, s a felismerés: a szerkesztésben az a
legjobb, hogy az ember barátokat szerez. 

Október elejétől már lapterv, tükör segít-
ségével állítgattuk be a lapot, közben a fő-
szerkesztő elkeseredett harcot vívott minden
sorért a cenzúrával, a párt kisebb-nagyobb
sajtófelelőseivel. Amikor október 16-ára sem
sikerült megjelentetni az első számot, újabb
aggály merült fel: mit szólnak hozzá, hogy je-
lenhetünk meg október 23-án, a magyar 56
évfordulóján? Valaki „fentről” egyszerűen azt
mondta, hogy ez nem érdekes. (Sok minden
mellett Huszár Sándor ezt is érdekesen leírja
a Naplójában.)

Aztán huszonkettedikén este ott álltunk a
rotációs előtt. Suhantak a sok tonnás szovjet
nyomdagépek futószalagjain – mint az ame-
rikai filmekben! – hosszú csíkokban az olda-
lak Möbius-szalagjai, minden állomáskor
teltek szöveggel, címekkel, képekkel, a végén
pedig nagy stószokban vártak bálázásra. Mi
pedig kapkodtuk le a példányokat, hogy
minél több legyen, és maradjon emlékül
egész életünkre. Sírtam magam is, kimerül-
ten, boldogan.

Állok a parkban, modernizálják a Poklos-
patakot, a medre sétálóutca lesz, a víz a kö-
zepén, cementvályúban folyand – hej, az a
nagy áradás 1970-ben! –, mindennek szű-

kül a medre, a lapoknak is, az életünknek
is. De boldog vagyok, mert kezdődik har-
madik, utolsó, rövid életem A Hétnél, sze-
rencsére már nem Bukarestben, hanem a
Bolyaiak és felmenőim rajongva szeretett
városában. 

Régóta, mondhatni a kezdetektől figye-
lemmel követem a karcfalvi születésű Bara-
bási Albert-László pályáját, és most itt az
alkalom felhívnom a figyelmet arra is, amit
eddig mintha kevesen hangsúlyoztak volna:
ifjú tudósunk előszeretettel lepi meg a világot
olyasmivel, amire nem számítottunk. Nagy
lépés volt, amikor – egy meglepő felismerés,
felfedezés nyomán – a magas szinten művelt
fizikáról könnyedén átnyergelt a hálózatku-
tatásra. Ott viszonylag gyorsan (1999-ben)
áttörést ért el a skálafüggetlen hálózatok fel-
fedezésével, amelyek jellemzője a hatvány-
függvény alakú fokszámeloszlás – ezt a
világháló hálózati kapcsolataira, az energia-
hálózatra, az agy neuronhálózatára stb. egya-
ránt érvényes egyetemes formulát ma a
tudományos világ Barabási-modellnek ne-
vezi. Nagy meglepetés volt, amikor fogta
magát, és a hargitai erdő csendjében angolul
megírta első könyvét, amely magyar fordítás-
ban Behálózva címmel jelent meg 2003-ban.
Kellemes meglepetés volt a hatalmas jelen-
tőségű, tízmilló eurós támogatást jelentő eu-

rópai pályázat elnyerése Lovász
László akadémikus és egy cseh
matematikus oldalán – ez is
csúcs! Ilyen sorozatos sikerek
után az akadémiai tagság meg a
Bolyai-díj meglepetést nem, de
áttörést, beteljesülést, újabb mér-
földkövet igenis jelentett: egy ál-
tala megnyitott területen,
amelynek távlatai és amelyen az
ő távlatai szinte beláthatatlanok.
Barabásinak köszönhetően a há-
lózatkutatás századunk egyik
legfontosabb módszerévé, szem-
lélet- és látásmódjává, tudo-
mányterületévé vált.

És most hősünk újabb, még
magasabb szintű interdiszcipli-
náris áttörésre készül: hálózatai-
nak vizualizációival belép a
modern képzőművészet vilá-
gába. Az esemény: a BARABÁ-
SILAB: Rejtett mintázatok. A
hálózati gondolkodás nyelve című kiállítás a
neves budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum második emeleti kiállí-
tóterében. A megnyitóra október nyolcadikán

került sor, a közönség a kiállítást január 21-
ig tekintheti meg. (Hogy milyen időket élünk,
jelzi – az utókornak is – az eseményre szóló
meghívó figyelmeztetése: „A kiállítótérben
biztonsági okokból limitáljuk a vendégek
számát, ezért 19 órától 22.30-ig ötvenfős
csoportokban tekinthető meg a kiállítás, az
1,5 méteres távolság megtartásával. Kérjük
szíves türelmüket, megértésüket az esetleges
várakozásért!) A budapesti bemutatót köve-
tően a tárlat 2021. február 27-től augusztus 
8-ig a ZKM – Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe tereiben lesz látható. 

A kiállítás koncepciójáról Készman József
(1968) művészettörténész, kurátor, a Műcsar-
nok vezető kurátora, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Vizuális Művészeti
Tanszékének oktatója többek között a követ-
kezőket írja: „A kiállítás a BarabásiLab tevé-
kenységéhez köthető kutatások elmúlt
huszonöt évének bemutatása köré szervező-
dik. A csapatmunkában dolgozó labor vizs-
gálódásainak középpontjában a dolgok és
jelenségek közötti, sokszor rejtett összefüg-
gések keresése, az ismétlődő mintázatok fel-
derítése áll, amelyek összekapcsolják a
természetet, a társadalmat, a nyelvet és a kul-
túrát. A hálózati szemlélet olyan átfogó, uni-
verzális módszer (modus operandi),
amelynek révén az összefüggések természet-
tudományos precizitással vizsgálhatók. A vir-
tuális és valóságos adatszobrok, valamint a

kiterjesztett valóságot használó eszközök se-
gítségével a térbe kilépő vizualizáció a meg-
jelenítés új lehetőségeit kínálja a kutatóknak
és az érdeklődőknek. A csúcstechnológia
felhasználásával a hálózati ábrák és struktú-
rák szemléletesen értelmezik azokat a kap-
csolatokat és összefüggéseket, amelyek
egy-egy vizsgált jelenség hátterében húzód-
nak. 

A megjelenítés fázisa kulcsmomentum a
hálózati modellalkotás során. A vizuális kife-
jezés előnyei nyilvánvalóak a kutatásban és
a feldolgozásban: az »egyben látás«, az átte-
kinthetőség, a folyamatok és jelenségek, il-
letve azok összefüggéseinek, a részek
kapcsolódásainak feltérképezése egészen
másfajta ismeretet képes nyújtani, mint a szö-
vegcentrikus, diszkurzív nyelvi leírás a maga
lineáris narratívájával. A leírt-beszélt nyelv-
hez képest az összetett hálózatok vizuális
nyelvezete más minőséget, új leíró-megjele-
nítő nyelvet, új modellt kínál világunk meg-
ismeréséhez. A vizualizáció a közös nyelv, a
közös nevező szerepét tölti be a természettu-
dományok és a kultúra más rétegei között.
Egyszerre eszköz és módszer, munkafázis az
alkalmazó kezében, amely egyre távolabbi te-
rületek felé viszi a hálózatkutatás fókuszát,
hogy a világ új arcát felfedő új nyelvként
használjuk a tudományban és a mindenna-
pokban.” 

Barabási Albert-László a tárlatnyitón, tárlatvezetésen                                      Forrás: a budapesti Ludwig Múzeum, illetve B.A.L. honlapja
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Újabb áttörés 
– BARABÁSILAB a Ludwig Múzeumban

Két életem bukaresti hét életemben
(Folytatás a 4. oldalról)

Ágoston Hugó



Újraválasztották Tompa Gábort, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
igazgatóját az Európai Színházi
Unió elnöki tisztségébe – közölte a
színház sajtóosztálya.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény
szerint az Európai Színházi Unió (UTE)
Athénba tervezett idei második közgyű-
lését a járványügyi korlátozások miatt on-
line tartották meg vasárnap. A
közgyűlésen a tagszínházak egyhangú
szavazással bízták meg Tompa Gábort
újabb kétéves mandátummal. Az UTE új
vezetőtanácsot is választott, ennek tagjai:
Amalia Kondojanni (Észak-görögországi
Nemzeti Színház, Szaloniki), Nuno Car-
doso (Sao Joao Színház, Porto, Portugá-
lia), Florian Hirsch (Luxemburgi Nemzeti
Színház), Irina Tokareva (Sztanyiszlavszkij
Elektrotyeatr, Moszkva, Oroszország),
Francisca Carneiro Fernandes (Porto,
Portugália).

Tompa Gábor közölte: folytatni sze-
retné a két éve elkezdett munkát, a nem-
zetközi együttműködési programok és
projektek minél hatékonyabb gyakorlatba
ültetését, a rendszeres nyári akadémiák,
művészeti csereprogramok és worksho-

pok szervezését, továbbá kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy évente sor kerüljön az
Európai Színházi Unió fesztiváljára,
amelynek 11 év szünet után 2019-ben a
Kolozsvári Állami Magyar Színház adott
otthont.

Az idén 30 éves Európai Színházi
Uniót 1990-ben alapította Jack Lang fran-
cia kulturális miniszter és Giorgio Streh-
ler, a milánói Piccolo Teatro igazgatója. A
szervezet a nemzetek közötti együttmű-
ködés fenntartható formáit hozza létre,
melyek a mai társadalmat kritikusan
szemlélő projektekben teljesednek ki. A
szervezetnek olyan igazgatói voltak, mint
Zsámbéki Gábor, aki Strehler halála után
2004-ig vezette az UTE-t, Alexandru
Darie, a bukaresti Bulandra Színház ta-
valy elhunyt igazgatója és Ilan Ronen iz-
raeli rendező, a Habima Színház egykori
igazgatója.

A Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház 2008-ban lett tagja a 12 színházat, 11
tiszteletbeli tagot és négy egyéni tagot tö-
mörítő szakmai szervezetnek, Tompa Gá-
bort, a színház igazgatóját pedig 2018
májusában az unió budapesti közgyűlésén
választották a szervezet elnökévé.

(Idegen tollak igájában?) Visszajárnak né-
mely gondolatok. Olyanok, hogy mi a helyzet,
amikor... Szóval, „ha  valakire  haragszol,
akkor  úgy képzeld magad  elé, mintha  ko-
porsóban  fekve  látnád... S akkor   megbo-
csátasz néki.” 

Hát ez nekem sosem sikerült. Amolyan fél-
árvaként azzal sem tudtam azonosulni, aki
ilyen szépen írt: „Úgy képzeltem apámat,
mint egy pálmafát. Datolya érik lombjai kö-
zött, árnyéka hűvösséget ad. Olyanformán jó
ő, mint a természet, a jósága passzív, magától
értetődő, ad gyümölcsöt, ha valaki odamegy
hozzá, és leszedi levelei közül. De ő maga
nem fog elmozogni helyéről, sem fárasztó
cselekedetekbe nem kezd, hogy jó lehessen.” 

Az ilyen idézetek rendszerint forrásjelölés
nélküli céduláimról kísértenek, mint bűntudat
a faluvégi keresztnél.

Elszégyellem magamat. 

Van viszont cédulám, amelyet időnként
szóról szóra újraolvasok. Ilyen Baradlai
László* Színésznő  a  vonat alatt című írása
a Brassói Lapok 1937. március 25-i számá-
ból: 

„...Az egyik képben  rossz hírű  mulatóhe-
lyet  ábrázolt  a  színpad.  Egy fiatal,  szem-
telenül  fitos  orrú  színésznő  játszotta  a
mulató  csillagát.  Cigaretta  füstölgött  a szá-
jában,  a  haja  a  homlokába  lógott,  ponto-
san  ugyanúgy,  ahogy  a  vidéki  rendező  és
a sablon a rossz nőt  elképzeli. Ez  a  fiatal
színésznő  azonban  nagyon  tehetségesen
csinálta a  dolgát. Amikor az  injekciós tűhöz
nyúlt, hogy a pokoli fertő minden szenvedé-
sét a morfin’ mámorában  feloldja,  csillapítsa
és  elfelejtse,  amint  kissé  rekedt  hangon,  a
szája mögött  két  keserű,  mély  ránccal  a
szerző  szavait idézve  ezt  mondta:  „Ha  ez
nem  volna, a vízbe  ugranék,  vagy  a  vonat
alá  feküdnék“ –, egyszerre  túlnőtt a szere-
pen. Akik nem  ismerték, zörögtették a szín-
lapot, amelyen rajta volt, hogy a színésznőt
Gaál Pirinek hívják; akik pedig ismerték, a
vidéki  város  habitüéi** és a színházi kulisz-
szák titkainak ismerői,  összehunyorgatva  el-
ismerően  mondták: 

– Nagyszerű  ez  a  Piri!  Saját  magát  
játssza. 

A  habitüék  ugyanis  jól  tudták,  hogy az

injekciós tű  nem  kellék  volt  a  színpadon;
a  morfin’ injekció  nem  vízből  készült  el,
hanem  igazi morfin’  volt.  Igazi  volt  a  tű,
igazi  volt  a méreg,  és  igazi  volt  a  szerep
is,  amelyet  ezen az  estén  Gaál  Piri  ját-
szott.

Hogy  kezdődött? Egy  vidám  társaság-
ban,  ahol  a  fiatal  színésznő  a  gyógysze-
részsegédnek  panaszkodott, hogy  ideges,
nem  tud  aludni.  A  gyógyszerész szolgálatot
akart  tenni  a város  kedvencének, és morfi-
umot adott. Gaál Piri szerette a  feltűnőséget.
A  nagystílűség  után  vágyódott,  oly re-
ménytelenül,  mint  a  munkanélküli  a főnye-
remény  után. Démonnak,  vampnak  szeretett
volna  mutatkozni,  holott  alapjában  véve
egyszerű, kis vidéki leány volt. Gaál néni, a
nyugalmazott  kapitány  özvegye,  a  cluji ott-
honban a magyar középosztály hagyománya-
inak  szellemében  nevelte. Nem az  lett
belőle, amivé indult. Vidéken élt, vidéki szín-
padra ítélte a sors, és ebbe nem tudott  bele-
nyugodni.  Neki  nem  kínáltak  hollywoodi
szerződést, nem  vették  meg  számára  egy
exkirályné  rózsafa  hálószobabútorát,  nem
kapott udvarlójától színarany coctailkeverő
rudat, és  Festetich  Tasziló  gáláns  hódolata
helyett  a  vidéki gyógyszerész  udvarlásával
kellett  beérnie, aki azt  adott, amit adhatott.
Mérget, vagy gyógyszert. 

Így  kezdődött. A  borgőzös  vidéki  éjsza-
kákon eleinte  tréfából,  feltűnési  vágyból
vette  a  pravazt***,  amelyre  kispolgári
szemek  borzongással  tekintettek. Később
életszükségletévé  vált,  amelyről  nem lehet
leszokni. Pedig,  évek  múlva,  már  mindent
megpróbált. De a morfium  a  legkitartóbb
szerető. Mondják, hogy  naponta  negyven-
szer  is magába  szúrta  az  injekciós tűt.
Amikor megpróbálták elvonni előle a mér-
get, idegrohamot kapott. A  hajdani tehetsé-
ges, kedves színésznő, a nagyszerű pajtás
rövidesen réme lett az igazgatóknak és a kar-
társaknak. A transilvániai magyar színjátszás
nem  mozog  nagy  területeken.   Az  igazga-
tók  között  hamar  híre ment,  hogy  Gaál
Piri  többé  nem  az  a  megbízható  szí-
nésznő,  akire  egy  műsort  építeni  lehet.
Előbb  a  színpad  csúszott  ki a  lábai  alól,
majd elvált  a  férjétől  is,  aki  hasztalan’
próbált  meg mindent,  hogy  feleségét   visz-
szairányítsa   az életbe. Most  már  csak  a

morfium  maradt
meg. Huszonkilenc
éves korában, ami-
kor a színésznők
reggelenként  már
félve  néznek  a  tü-
körbe,  utolsó  kísér-
letként  radikális
módon igyekezett
erről  is  leszokni  a
székely  főváros
egyik  szanatóriumá-
ban.  Szerződése
nem  volt már,  sze-
repet  nem  kapott,
csak  az  éjszaka csil-
logása  maradt  volna
meg.  A  színész
nem tud  élni  fény
nélkül.  Mint  lepke
a  lámpafény körül,
úgy  kering  mind-
egyik  az  éjszakában
ott,  ahol  egy  csöpp
fényességet  érez.

Gaál Piri bálba ké-
szült. A színészládá-
ból előszedte  a
nagyestélyit,  amely-
ben  még  nemrégen
Fedórát  játszotta,  és
elindult  a  fényesség
felé.  A  rendezőség
azonban – joggal
vagy jogtalanul,   oly
mindegy már –, erkölcsi szempontból nem
tartotta  kívánatosnak  a jelenlétét. A  vidéki
város  kegyetlen  is  tud  lenni. Nagyon  ke-
gyetlenül  adták tudtára véleményüket  annak
a  színésznőnek,   akit  nem  is olyan  régen,
a  színházban,  már  akkor  is  megtapsoltak,
ha  kilépett  a  színpadra. Már  semmije  sem
volt  Gaál  Pirinek,  csak  a rongyos  kis  illú-
ziója,  hogy  még  mindig  úrinő, nyugalma-
zott  kapitány  leánya,  akit  iskolába járattak,
aki nyelveket beszélt... Mikor már mindent
elvesztett,  férjet,  színpadot,  egészséget,
szépséget,  tapsot  és  szerepet,  elvették  tőle
az  utolsót  is,  a  legszebbet,  a legdrágábbat:
az  egyenrangúság  illúzióját.  A  morfiumról
talán  még  le  tudott  volna  mondani,  de
erről  az egyről  soha.

Tragikus gesztussal  eljátszotta az utolsó
szerepet,  a legnagyobbat,  amit  valaha  is
színész játszhat,  és azzal a híres drámai erő-
vel, amelyet kritikusai  nyomtatásban annyi-
szor méltányoltak, a vonat  elé ugrott... Két
lej volt nála. Ennyi  volt egy elrontott  élet
minden  fellelhető vagyona. Ennyivel megy
a transilvániai magyar  színésznő a  halál
elébe. Néhány  elsárgult  babérkoszorú,  né-

hány régi fénykép,  pár  kivágott  kritika,
gondosan  beragasztva  egy albumba; és két
lej. Ez  minden, ami  utána  maradt. 

Brașovtól  Sighetig  mindenütt  játszott. A
színpadon volt  királynő  és  cseléd,  hetéra
és szűz, Ophélia és Gautier Margit. Bejárta
az országot,  nevettetett és megríkatott;  s  két
lejjel a  zsebében  úgy halt  meg, mint egy
igazi színésznő, aki előtt az  egész élet csupán
egy szerep,  amelyet  szerződése  értelmében,
legjobb  tudása  és  tehetsége szerint, becsü-
lettel, egészen az utolsó jelenetig,  végigját-
szott. 

Arról pedig a szerző tehet  csupán, hogy a
szerep rövid  volt,  és  a következő  felvoná-
sokban  nincs többé  jelenése.”

*Baradlai László (1902–1945): író, 
újságíró

**habitüé – törzsvendég, rendszeres láto-
gató, színházban, operában 

***pravaz – kicsi orvosi injekciós fecs-
kendő
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Bölöni Domokos sorozata
SE TÉ, SE TOVA

A legkitartóbb   szerető 

Tompa Gábor újra 
az Európai Színházi Unió elnöke

Mana Bucur kerámiája a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában nyílt pandemikus 
kiállításon

Keresztesek – Veress Gábor Hunor kisplasztikája az Art Nouveau Galériában



ELVESZTETTEM
ELVESZTETTEM Karácsonyi Krisztina-
Izabella névre szóló egyetemi ellenőr-
zőmet. Semmisnek nyilvánítom. (9366)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat. Tel. 0265/218-321,
0744-121-714, 0766-214-586. (8974)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-
vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

20% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen
munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát, ácsmunkát,
kerítéskészítést. Tel. 0756-796-531.
(9236)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket és
csatornákat. Tel. 0752-377-342.
(9357-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
DR. MONOKI ISTVÁN

szeretett férj, édesapa és nagy-
apa, életének 96. évében csende-
sen megpihent. Temetése
október 26-án, hétfőn 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, római katolikus
szertartás szerint. 
Búcsúzik felesége, két lánya, fia
és azok családja. 

Nyugodjál békében! (sz-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk 
MÁTYÁS ERZSÉBET 

szeretett nagynénénktől. 
Nyugodjon békében! 
Ági, Anikó és Marci, valamint
családjuk. (9362-I)

LOKUSZTA FERENC
Amikor elnémul egy csodálatos
hang, sajnálatunkat fejezzük ki,
de amikor egy élet alszik ki, és
hirtelen, talán búcsú nélkül távo-
zik az élők sorából, egy nagy űrt,
pótolhatatlan fájdalmat hagy
maga után.
A kilométerek eltávolítottak egy-
mástól, de gondolatunkban és
szívünkben mindig velünk volt a
kedves „öreg” barát: Ferike.
Nyugodjál békében, drága 
Barátunk!
Áment Janika és családja Német-
országból. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki KOMÁROMI SÁNDOR
leányainak és testvérének.
Együttérzünk velük SÁNDOR
elvesztése miatt érzett fájdal-
mukban. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló
hozzátartozóinak. Szilágyi
Géza és családja. (9359)

Együttérzünk a marosbárdosi
PETRA AUREL gyászoló csa-
ládjával hirtelen távozása mi-
atti fájdalomukban. 
Munkatársunk majdnem 20
évig (1980-1998) a marosvá-
sárhelyi AS Armata főkönyve-
lője volt.
Volt kollégái, lelkünkben mély
szomorúsággal kérjük a Jóis-
tent, hogy PETRA AUREL fő-
törzsőrmestert, a szakmailag
és erkölcsileg feddhetetlen,
kiváló pénzügyi szakembert
nyugtassa békében, és lelké-
nek adjon örök nyugalmat!
A marosvásárhelyi ASA 
Armata egykori, 1999-es veze-
tősége, Cacovean Cornel tar-
talékos ezredes. (9361-I)

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

versenyvizsgát szervez két villanyszerelői 
(COR-kód 741307) állás betöltésére. 

A versenyvizsga időpontja: november 6., 10 óra. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-

328-888-as telefonszámon. 

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

2020. november 18-án 10 órakor versenytárgyaláson bérbe ad
felületet váltóiroda és autókölcsönző iroda számára.

Bővebb felvilágosítás a www.aeroportultransilvania.ro/cate-
gory/licitatii weboldalon, telefon:  0265/328-888. 
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények, 
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

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, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• 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 - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 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.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro

A STUDIO MEX BÚTORGYÁR alkalmaz SPRICCOLÓ-LAK-
KOZÓ SZAKMUNKÁST, 2 személyt; FELÜLETCSISZOLÓ MUN-
KÁST, 3 személyt, szakmai tudás nem kötelező. Munkaidő 8 óra,
hétfőtől péntekig, megfelelő bérezés + étkezési jegyek. Érdeklődni a
0265/312-508-as vagy 0720-333-165-ös telefonszámon vagy a cég
székhelyén: Szabadi (Voinicenilor) u. 24. sz. (65098)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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