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Felelőtlen állattartók

Vadat űző kutyafalkák

A fa átváltozásai

Teremtés, anyaság, nőiség, fa – kulcsszavakban talán így lehetne körvonalazni Bartha Beatrix alkotói világát,
amelybe csütörtök este nyerhettek bepillantást a marosvásárhelyi művészetbarátok.

____________2.
A festészet
presztízsét kellene
megemelni

Néhány hete részletesen ismertettük
mellékletünkben a magyar könyvpiac
egyik nagy sikerű újdonságát, Nyáry
Krisztián Festői szerelmek című kötetét és a budapesti Kieselbach Galéria
ehhez kapcsolt tartalmas katalógusát,
a Molnos Péter szerkesztette Festők,
múzsák, szerelmek című albumát. Tudósítottunk arról a hatalmas érdeklődésről is, ami a galéria könyvhöz
társított, rendkívül szép, novemberi kiállítását övezte a magyar fővárosban.

____________3.
Izzó metaforák
Marosvásárhelyen

Ritkán láthatunk egyszerre ennyi értékes, érdekes, míves és szokatlanságában is igényes, figyelemre méltó
üvegmunkát, kerámiát, tűzzománcot,
ékszert, fém kisplasztikát. Ötletsziporkák és konceptuális, formai telitalálatok hökkentik meg a szemlélőt
a három teremben és az emeleti
szinten.

Felháborítónak tartják a környezetvédők és az állatmentők a
megye vadállományában egyre nagyobb méreteket öltő pusztítást. Az utóbbi hetekben több tíz olyan esettel szembesültek
az állatvédők, amikor őzeket sebesítettek, illetve csonkoltak
meg a gazdáik által elcsapott, erdőn-mezőn csatangoló kutyák. Az érem másik oldala a termésük tönkretételéért dühöngő gazdák, akik szerint a vadgazdálkodásból ők évről évre
csak a tetemes károkat tapasztalják.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: dr. Borka Vitális Levente

Az utóbbi időszakban elszaporodott esetek kapcsán Borka Levente állatorvost kerestük meg, aki megerősítette, hogy egyre nagyobb méreteket
ölt a kóbor és juhászkutyák garázdálkodása Maros megyében, ahol évről
évre egyre több olyan esettel találkoznak, amikor vadállatok életének a
megmentéséért kell küzdjenek. A közösségi oldalakon fotókkal is illusztrálták, milyen mértékű pusztításokat okozhatnak a gazdátlan, táplálék
miatt vadászatra kényszerülő kóbor ebek a vadállományban.
Az utóbbi években a támogatások mértékével megnőtt a juhállomány,
ezzel párhuzamosan a juhászkutyák száma is. Az Állategészségügyi
(Folytatás a 2. oldalon)

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!

Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek
50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)

Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

____________4.
Arany-emlékév
– Emléktúra
a költő tiszteletére

Emléktúra indult csütörtökön a kétszáz
éve született Arany János tiszteletére,
az egy éven át tartó Arany-út program
egy romániai és három magyarországi
várost érint.

____________6.

JAPÁNSZTRÁJK

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
4., szombat

A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
18 óra 11 perckor.
Az év 63. napja,
hátravan 302 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő.

Hőmérséklet:
max. 17 0C
min. 2 0C

Ma KÁZMÉR,
holnap ADORJÁN, ADRIÁN
napja.
ADORJÁN: a római Hadrianus név
rövidült változata, jelentése: a Velence tartománybéli Hadria városából való férfi.
ADRIÁN: az Adorján régebbi
alakja.
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BNR – 2017. március 3.

1 EUR

4,5328

100 HUF

1,4632

1 USD

4,3012

Szavalóverseny
a sportlíceumban
A Szász Adalbert Sportlíceum március 10-én 11 órától a
1 g ARANY

169,9303

Deus Providebit Tanulmányi Házban szavalóversenyt szervez
a reformkor és az 1848-as szabadságharc költőinek emlékére,
a Maros megyei vokacionális és szakközépiskolák számára. A
versenyzők szabadon választott költeménnyel jelentkezhetnek,
iskolánként 4-5 tanuló nevezhet be. Jelentkezni lehet a
fabian_olga@yahoo.com e-mail-címen, vagy a 0747-405-731
telefonszámon március 6-ig.

Hamarabb készülhet el
a Marosvásárhely
– Ungheni autópálya

Előre hozta a szállításügyi minisztérium a Marosvásárhely –
Jászvásár – Ungheni autópálya megépítéséhez szükséges
műszaki dokumentáció összeállításának határidejét – közölte
csütörtöki sajtótájékoztatóján Răzvan Cuc szállításügyi miniszter.
Răzvan Cuc azt mondta, a Marosvásárhelyt Jászvásárral és
a moldovai Ungheni-nel összekötő sztráda megvalósíthatósági
tanulmányát már 2017-ben szeretnék aktualizálni, mert a megépítése a PSD kormányprogramjának része. A szaktárca vezetője hozzátette, a megvalósíthatósági tanulmányok
aktualizálására 15 millió lej van elkülönítve az idei költségvetésből. (Agerpres)

Bartha Beatrix Kipakolása

______________________________________ 2017. március 4., szombat

Felelőtlen állattartók

(Folytatás az 1. oldalról)
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság Maros megyei kirendeltségének december végi nyilvántartása szerint a megyében
522 ezer juhot tartanak. Sajnos, a juhászok között kevés
az olyan, aki felelős kutyatartónak mondható. Az utóbbi
hetekben több tíz olyan esettel szembesültek az állatmentők, amikor vadállatokat sebesítettek, illetve csonkoltak
meg kiéhezett kutyák. Az említett esetek csak azok, amelyekről a megyében a Vets4Wild és a Milvus munkatársai
értesültek. Amint a vadállatok életmentését felvállaló állatorvosi rendelő munkatársa kérdésünkre kifejtette, több
úton is tudomásukra jutnak a vadállatokat ért támadások.
Egyesek a 112-es egységes sürgősségi hívószámot tárcsázzák, onnan továbbítják az állatmentőknek a hívást, mások
a 0722-533-816-os számon értesítik a sérült vadállatokat
mentő központi ügyeletet. A megsebesített őzekről kérdezve kifejtette, a megmentésük legtöbbször körülményes,
mert stresszes állatok, sokszor már a hajsza miatt is anynyira felgyűl a tejsav a szervezetükben, hogy a sokkhatás
miatt kimúlnak. A kutyatámadások megfékezése egyelőre
lehetetlennek látszik. A kóbor kutyák gondjának megoldása, a jogszabályok betartása lenne egyik járható út,
amire azonban nincs nagy hajlandóság az illetékesek részéről. Ugyanakkor a vidéken szabadon csatangoló kuvaszok is gondot jelentenek, melyek gazdáit számon kellene
kérni, ugyanis csapatokba verődve kergetik és támadják a
vadakat, élelemszerzés céljával. „A gazdátlan kutyák nincs
mit keressenek a természetben, ezért azokat a kutyatartókat kellene felelősségre vonni, akik sorsukra hagyják kutyáikat vagy azok kölykeit, és olyan bírságokkal sújtani,
amelyekkel elriasztanák mindazokat, akik hasonló tettekre
vetemednének. Két-három borsos büntetéssel precedenst
lehetne teremteni. Szánalomra méltók azok a kutyák, amelyeket az éhség vadászatra késztet, ezért mindenekelőtt az
emberek a felelősek. A juhászkutyák számát ugyancsak
korlátozni kellene, ennek a törvénynek az alkalmazását
azonban egyelőre felfüggesztették. Amennyiben képekkel
dokumentált eset birtokába jut valaki, arra kérik, jelezze –
talán csak statisztikai értéke lenne, de elindulhatna egy folyamat…” – mondta a szakember.
Törvény van, de nem alkalmazzák
Amint Papp Tamás biológus, a Milvus Egyesület elnöke
kifejtette, a vadászati törvény évtizedek óta létezik, de
annak előírásait sosem alkalmazták. Ezelőtt két évvel próbáltak érvényt szerezni a törvénynek, korlátozni a pásztorkutyák számát és megszüntetni a téli legeltetést. A
juhászok tiltakozása nyomán azonban a törvény alkalmazását felfüggesztették. Az említett szabályozás értelmében
alföldön egy, dombvidéken kettő és hegyvidéken legtöbb
három juhászkutya kísérhet egy nyájat, ezt az előírást

azonban sehol sem tartják be. A természetvédelmi egyesület felmérést készített a juhászkutyák számáról a szászvidéki – Segesvár–Medgyes–Szeben–Fogaras–Brassó –
Natura2000 övezetben. Száz esztenánál számolták meg a
kutyákat, átlag 7–8 kutyát találtak, az említett övezetben
hozzávetőleg ezer pásztorkutyával számolnak. Párhuzamosan a farkasállományt is felmérték, és ötven farkasnál
többet nem jegyeztek abban az övezetben, ami azt jelenti,
hogy ilyen szempontból indokolatlan a kutyák nagy száma.
A természetvédő hangsúlyozta, hogy ha a medve- és kutyatámadások bejelentéseinek számarányát veszik alapul, a
kutyatámadások száma a nagyobb, a turistákat több alkalommal támadják meg a nyájtól elkóborló juhászkutyák,
mint a medvék. Köztudott, hogy nem minden juhász gondozza felelősségteljesen a kutyáit, azok azzal táplálkoznak, amit maguk vadásznak – fejtette ki a biológus.
„Savót tőlem, húst az erdőből”
Amint egy nevét elhallgató erdészeti szakember hangsúlyozta, örökzöld probléma a kutyatartás. A juhok száma
nem lényeges, pásztorkutyát csak annyit tarthatnának,
amennyit a törvény előír. Az erdőbe is behajtják a nyájat,
bár ott semmi keresnivalójuk nem lenne, a legelőket kipusztítják, de nem átallják magánterületekre, az emberek
termésébe vagy lucernásába is behajtani az állományt, és
többnyire büntetlenül megússzák. A pásztorok nem véletlenül mondogatják: „tőlem kapnak savót, a húst maguk
kell megszerezzék az erdőből”. A juhokat őrző kuvaszokra
kötelező módon láncon lógó cölönköt kellene kössenek
keményfából – bükk, gyertyán –, amelynek méretei: 40
cm hosszú és 4 cm átmérőjű, épp azért, hogy akadályozza
őket a vadak üldözésében. Ennek hiányában minden egyes
kutya miatt bírság róható ki, az erdészeknek, de a rendőröknek is kötelességük a kihágást büntetni. A cölönk előírásszerűen vízszintesen kell álljon, hogy a szaladást
lassítsa, nem pedig függőlegesen, ahogy sok juhász rögzíteni szokta. Legtöbbjük elhanyagolja az előírás betartását, semmit, vagy csak egy gumibotocskát köt a kutya
nyakába, ami túlságosan nem zavarja az állatot, sőt. A cölönk nélküli juhászkutyák tartása a vadorzás kategóriájába
is tartozik, mert az őzek, szarvasok mellett egy komondorcsapat egy vaddisznót is képes leteríteni. Sajnos, a pásztorok akár tizenkét kutyát is tartanak, arra hivatkozva, hogy
sok a vadállat. A valóság az, hogy a juhok mentek be a vadállomány területére, nem fordítva, és a juhász a saját kényelméről is ekképpen gondoskodik, mert így éjszaka
alszik, ahelyett, hogy a juhnyája mellett őrködne. A gyakorlatban azonban a juhászkutyák nem mindig a juhnyáj
mellett haladnak, esetenként pár perccel a nyáj után érkezik a kutyacsapat, ami nagy felelőtlenség a pásztorok részéről, hisz a természetjárók testi épségét is veszélyeztetik.

A fa átváltozásai

Teremtés, anyaság, nőiség, fa – kulcsszavakban talán így lehetne körvonalazni Bartha Beatrix alkotói világát,
amelybe csütörtök este nyerhettek
bepillantást a marosvásárhelyi művészetbarátok. A Kipakolás című, különféle anyagok, technikák játékára építő,
rendhagyó tárlat a 7. Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok kísérőrendezvényeként nyílt meg a K’Arte galériában.

Nagy Székely Ildikó

Az egybegyűlteket Moldovan Eliodor, a
K’Arte Egyesület igazgatója köszöntötte,
majd Fekete Zsolt (Lovacska) vette át a szót.
– Az itt látható kiállítás egy folyamat első
képe – hallhattuk a méltatótól, aki az elkövetkezőkben a nem túl terjedelmes, de annál változatosabb, szerteágazóbb alkotói anyag
átváltozásain vezetett végig az élő fa másolatától a műfáig. Lovacska arra is felhívta a
figyelmet, hogy a fiatal képzőművész eredeti
szemléletmódjával élete bizonyos szakaszait
jeleníti meg, kapcsolja egymáshoz. A kolozsvári egyetem grafika szakának elvégzése után
Beatrix apja cégénél kezdett dolgozni, így került közelebbi kapcsolatba a műfával. Fekete
Zsolt a huszonéves alkotó egy korábbi kiállításáról is említést tett, amely a művészet és

valóság viszonyára összpontosult.
A tárlatnyitó után a képzőművészt a Kipakolás születéséről, üzenetéről kérdeztük.
– Ha az egyetemen tanultak lényegét
egyetlen szóval szeretném megragadni, azt
mondanám: sokszorosítás. Két éven keresztül
az volt a feladatunk, hogy az elsajátított technikákba olyan újításokat vigyünk be, amelyeknél a körülöttünk levő anyagokat
használjuk fel. A fa az első az anyagok közül,
amivel az alkotó ember találkozott. És hogy
miért nem maradtunk meg a fánál? Mert nem
bizonyult elég tartósnak, rongálódott. Ez a távolodás tulajdonképpen a mindennapi életünkben is tetten érhető. Az volt a célom,
hogy úgy nyúljak a fához, hogy valami személyeset, egy jelet, nyomot hagyjak benne.
De megjelenik itt a műanyag, a fólia, szigetelőanyagok, a PAL-lemez. Hidegtűt és a pecsételésből inspirálódva befőttesgumit is
használtam. Talán vannak, akik üresnek találják a kiállítást, de számomra ez egy olyan
projekt, amelyet életem végéig folytatni szeretnék. Amit itt láthatunk, még csak az első
kísérlet, itt főként csak a sokszorosítás technikája jelenik meg különböző felületeken.
– Mégis, számomra tematikusan is behatárolható a kiállítás, a születés, anyaság motívumait vélem felfedezni egyes alkotásokon.

– Bizonyára a tudatalattim is működött, és
sokszor magamat illusztráltam. Ugyanakkor
a technika is nagyban befolyásolja a témát.
– Miért Kipakolás?
– Az egyetemen félévente ezen a néven állítottuk ki a legújabb munkáinkat, amelyekre
jegyet kaptunk. Ez ihlette a kiállítás címét.
Egyébként az alkotások egy része éppen az
egyetemi időszakban készült.

Fotó: Nagy Tibor

– Szó volt arról, hogy ez egy projekt első
része. Lehet már tudni a folytatást?
– Háromrészesnek tervezem, de hogy
mi következik, és hova jutok majd el a
harmadik szakaszban, az egyelőre a jövő
titka.
Bartha Beatrix kiállítása egy hónapig tekinthető meg a marosvásárhelyi K’Arte galériában.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1270. sz., 2017. március 4.
200 éve született Arany János

A vígasztaló

Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben...
S mire nincs szó, nincsen képzet: Ha szivemet társi szomja
Az vagy nekem, oh költészet! Emberekhez vonva-vonja,
De majd, mint beteg az ágyba,
Visszavágyik a magányba:
Ha az élet útja zordon,
Te adsz neki puha párnát,
Fáradalmit fájva hordom,
Te virrasztod éji álmát,
Képemen kel búbarázda,
S álmaiban a valóság
Főmön a tél zúzmaráza:
Néhol egy-egy kis virág nyit, Tövisei gyenge rózsák.
Az is enyhit egy parányit:
A virágban téged lellek,
Öröme a kietlennek!

Jókedvem te fűszerezed,
Bánatomat elleplezed,
Káröröm hogy meg ne lássa,
Mint vérzik a seb nyilása;
Te játszol szivárvány-színben
Sűrü harmatkönnyeimben,
S a panasz, midőn bevallom,
Nemesebb lesz, ha kidallom.

Verseimben van-e érdem:
Sohse’ bánom, sose kérdem;
Házi mécsem szelíd fénye
Nem hajósok létreménye,
Nem a tenger lámpatornya,
Mely felé küzd száz vitorla,
Mely sugárát hintse távol...
Elég, ha nekem világol.

Az ablakban… Haller József grafikája

A festészet presztízsét kellene megemelni
Beszélgetés Kieselbach Tamás műkereskedő, műgyűjtővel

Néhány hete részletesen ismertettük mellékletünkben a magyar könyvpiac egyik nagy sikerű újdonságát, Nyáry Krisztián Festői szerelmek című
kötetét és a budapesti Kieselbach Galéria ehhez
kapcsolt tartalmas katalógusát, a Molnos Péter
szerkesztette Festők, múzsák, szerelmek című albumát. Tudósítottunk arról a hatalmas érdeklődésről is, ami a galéria könyvhöz társított, rendkívül
szép, novemberi kiállítását övezte a magyar fővárosban. A tárlat vége felé kértünk interjút az egész
akció kezdeményezőjétől, Kieselbach Tamástól, a
galéria vezetőjétől, aki a téli aukciójuk előkészítése
teljében is szakított időt a beszélgetésre. Alább közöljük az interjút.

Nagy Miklós Kund

– Számítottak ekkora érdeklődésre?
– Számoltunk a sikerrel, de ekkorával mi sem. A festészetnek akartunk sikert szerezni, ezért csináltuk a kiállítást. És
ezért fogtam össze Nyáry Krisztiánnal, Molnos Péterrel, hogy
a magyar festészetre olyan figyelmet tudjunk irányítani, ami
szerintem jár neki, de nem kapja meg.
– Könyv keltette fel hirtelen a figyelmet a festők, a festészet
iránt. Irodalmi siker vetült át a képzőművészetre?
– Igen, én felelősnek érzem magam a festészetért, és úgy
gondoltam, hogy Nyáry Krisztián magyar írókról írt nagy sikerű könyve olyan előzmény, amely a festőkre vonatkoztatva
is sikerrel folytatható. Négy évvel ezelőtt kerestem meg
Krisztiánt, hogy hozzunk össze egy ilyen kötetet. Volt egy találkozás, egy ebéd, amely akkor valahogy nem kapott lendületet. Négy év teltével jelentkezett, hogy ő a saját könyvét
megírta, kész van. Azt egészítettük ki Molnos Péter könyvé-

vel, ami tulajdonképp a
kiállításhoz készült katalógus. Megrendeztük
a tárlatot, amely alkalom arra is, hogy a kötetben
szerepelő
művészek
alkotásai
életben is tanulmányozhatók, megtekinthetők
legyenek. Visszakanyarodva a kérdés lényegéhez, ki kell jelentenem,
hogy szerintem a festészet saját maga sajnos
nem tudja kivívni azt a
figyelmet, amit megérdemelne. Ezért is kértem az említettek
segítségét. Kell a verbalitás, az emberek a beszédet, a szót, az írást sokkal jobban
tudják értelmezni, könnyebben tudnak szöveg segítségével
benyitni egy világba, mint csak a látvánnyal, vizualitással.
Ebben kaphat segítséget az ember az irodalomtól. Kértem
már segítséget a zenétől is, csináltam könyvet a magyar zene
és a képzőművészet kapcsolatáról, a zenevilág hírnevét híva
a magyar festészethez.
– Köztudomású, hogy ön a magyar festészet egyik legjobb
ismerője, rengeteg kiállítást rendezett, fontos könyveket jelentetett meg. A festők munkásságának ezt a megközelítését,
ahol a nő van előtérben, mindeddig nem próbálta ki?
– De igen. Nem ilyen formában, ahogy most Nyáry Krisztián megtette az életutak egymás mellé sorolásával. Én az
életutat, történelmet egyben kezelem. A magánélet zajlik, szerencsés esetben érzelem van benne, annak a hullámzását

sokan megéljük. Környezetünkben, szeretteinknél is jelen
van. És mindenkinek kapcsolódási lehetőség az irodalom is.
Ha Tolsztojt olvassuk, akkor is tulajdonképp magunkat látjuk.
Ez nagyon jó azonosulási lehetőség. De a magánélet mellett
mindig ott van a szélesebb történés, a történelem is. A magyar
festészet megismeréséhez ennek a történelmi háttérnek az ismeretére is szükség van. Persze a személyes alkotói életek
elmesélése sem hiányozhat. Ha valakit csak a szerelmi szál
érdekel, az se baj, megtalálja, de a történelemről is minél többet tudnunk kellene. Ön például Marosvásárhelyről jött erre
a beszélgetésre. Mi itt élünk ebben a galériában, nagy szenvedéllyel dolgozunk, és normálisnak tekintem, hogy itt van
a barátom, kollégám, Máthé Ferenc, akivel együtt nyitottuk
a galériát. Ő Marosvásárhelyen született, de Budapesten él,
több más kollégám is Erdélyből származik. Egy szomszédos
országból. Mások pestiek vagy magyarországi vidéki származásúak. Ha ezt valakinek elmondom Amerikában, nem
érti. Nekünk normális. Ott született, átjött, most itt van. De
csak ebben a villanásban annyi történelem van, ami sok mindenre adhat magyarázatot. Magyarázat lehet arra például,
hogy mi itt miért nem ismertük a magyar festészet Nagybányán készült műalkotásait, miért nem ismertük azokat, akik
ott maradtak és ott alkottak, vagy itt alkottak, de a műveiket
ott őrizték. 1989 után kezdtük megismerni igazából a nagybányai művésztelep és a neós generáció alkotásait. Azokat,
amik a húszas, harmincas, negyvenes években készültek, és
még mindig nincsenek teljesen integrálódva a magyar festészet történetébe. Vagy szólhatnék egy másik irányú eltávolodásról is, azokról, akik innen emigráltak és mentek el
nyugatra. És a Felvidékről még nem is beszéltünk, meg sok
minden egyébről. De ahhoz, hogy a magyar festészetről beszéljünk, el kell mondanunk az életek történetét, azt, hogy a
történelmi traumák következményeként azok miképpen alakultak. Első világháború, tanácsköztársaság, Trianon, emigráció és sorolhatnám tovább. A magánéletek szála, annak az
izgalma, olvasási felülete arra is megadja a lehetőséget, hogy
egy személyes sorsban a történelmi háttér is kibontakozzon.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Búcsú Haller József festőművésztől

Nagy Miklós Kund

Ha a szó válságba kerül, mert nem képes
pontosan kifejezni, amit közölni szeretnénk,
a művészet mindig kisegíthet. A művészetek
személyes hangvételű, öntörvényű képviselői
azt is érzékeltetni tudják, sőt azt fogalmazzák
meg leginkább, amit szóban elmondani nem
lehet. Az érzelmek, lelkiállapotok, szellemi
üzenetek ilyen egyéni hangú, sajátos világlátással és értékes gondolatokkal telített, nagy
műveltségű egyénisége volt Haller József,
akitől – keresve a megrendülés illő igéit –
most búcsúznunk kell. Olyan igaz művész,
akinek mindig volt megszívlelendő üzenete,
és ezt olyan nagyszerű, egyedi látványba
tudta önteni, hogy azzal nemcsak a műélvezet
örömét továbbította embertársainak, de a
belső megtisztulás, az önvizsgálat igényét is
elindította bennünk. Sokoldalú, mindegyre
megújulni képes alkotó volt: egyetemi végzettsége szerint szobrász, de valójában grafikus, festő, díszlet- és bábtervező,
könyvillusztrátor. Ahogy ő mondta nemegyszer magáról, képzőművész, aki rajzol. Igen,
a rajz volt mindene már kisgyermekkorától.
A rajzolás izgalma, a papír fehérsége kínálta
kihívás, amely annyira lázba tudta hozni, az
alkotásnak, a teremtésnek az a kivételes pillanata, amikor már csak ketten maradtak: a
papír és ő, és meghúzhatta az első vonalat,

amely aztán töprengést kiváltó, bámulatos fekete-fehér metaforává, tömör kompozícióvá
kerekedett. „A rajz nálam magánügy, olyan,
mint a szerelem, nem tartozik másra” – vallotta egy interjúban. Hogyne tartozott volna!
Grafikáinak számtalan híve van itthon és külföldön is sokfelé. Festményeinek is természetesen, sokan úgy tartják, hogy ő volt mifelénk
a pasztellek egyik legavatottabb mestere.
Döbbenetes, hogy múlt időben kell beszélnünk. Haller József hosszú évtizedeken át az
alkotó energiák fiatalító erejét példázta Marosvásárhelyen. A város kulturális életének
egyik olyan örökmozgó, tevékeny jelesét
tisztelhettük személyében, aki példás igényességgel folyamatosan dolgozott, és gyakran vállalta a megmérettetést, szívesen
mutatta be friss alkotói termését egyéni és
csoportos kiállításokon. Gazdag, magas színvonalú életművet hozott létre közel hat évtizedes pályája során. Úgy, hogy műtermében
szinte mindig megcsodálhattunk egy újabb
tárlatra kész anyagot. A hirtelen jött és súlyosbodó betegség megakadályozta, hogy a
január 24-re, 82. születésnapjára tervezett kiállítását megnyissuk a Bernády Házban. A
március 24-i megnyitón sajnos személyesen
már nem lehet jelen. Becses hagyatéka azonban megmarad, és nem csak a helyi értéktár
kincseként tarthatjuk elevenen a köztudatban.
Országos és távolabbi kitekintésben is joggal
érdemel figyelmet. Művészetének „maisága
és időtlensége, képeinek klasszikus szépsége,

Haller József és festménye a 80. születésnapi kiállításon

mediterrán harmóniája, vonalainak az eleganciája”, tónusainak pasztell érzékenysége
egyaránt ezt indokolja.
Őt magát engedjük égi útjára, sok kedves
barát várhatja ott fent. Vajon ennek az ottlétnek a képe lebeghetett lelki szemei előtt
akkor, amikor több mint két évtizeddel ezelőtt így fogalmazott öninterjújában? „Itt

Izzó metaforák Marosvásárhelyen

…Ahogy az ország különböző művészeti központjaiban élő
alkotók megálmodták, megformálták kerámiában, üvegben,
fémben, vagy azok ötletes, elképesztő egyvelegében. Kolozsvárról kiindult kezdeményezésről van szó, országos biennáléról, amely hatodik alkalommal, 2016 őszén került közönség
elé, majd vándorkiállításként jutott el Besztercére, onnan pedig
a marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti galériáiba. Amint a
rangos tárlat kurátora, dr. Andrei Florian, a Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem tanára a február 17-i megnyitóünnepségen elmondta, nem egyedi jelentkezésre szánták a
bemutatkozást, nyitottak a helyiek szándékára, rendszeresíteni
szeretnék a biennálék vásárhelyi bemutatását is. Városunk közönsége lenne a fő nyertes, ha az elképzelés megvalósulna, hiszen egy ilyen gyakorlatnak köszönhetően olyan elismert,
kiváló művészekkel és munkáikkal találkozhatnánk, akik a
műfaj legjobbjainak számítanak Romániában, többet közülük
nemzetközileg is jegyeznek. A megnyitón például jelen volt
Arina Ailincăi keramikusművész, a Romániai Képzőművészek
Szövetsége alkotói díjának legutóbbi nyertese, akinek a műveit
a világ számos centrumában kiállították, kitüntették. A kincses
városból más művészek is részt vettek a tárlatnyitón, amely az
eseményhez méltó nagy érdeklődésnek örvendett a Maros megyei alkotók és művészetbarátok körében is. A kiállítást egyébként azóta is élénk érdeklődés övezi. Jól megérdemelten.
Ritkán láthatunk egyszerre ennyi értékes, érdekes, míves és
szokatlanságában is igényes, figyelemre méltó üvegmunkát,
kerámiát, tűzzománcot, ékszert, fém kisplasztikát. Ötletsziporkák és konceptuális, formai telitalálatok hökkentik meg a
szemlélőt a három teremben és az emeleti szinten. A tárlatrendezésben is észrevehető a hozzáértő szem és kéz. „A kiállítás

Arina Ailincăi kerámiája: Ikrek

ragyogó, koherens, templomi rend és absztrakció jellemzi, sűrűség benyomását kelti anélkül, hogy túlzsúfolt lenne, és olyan
meglepő egységet mutat, amely valóban sugározza az izzásban
született metaforák melegét” – mondotta Oliv Mircea műkritikus, a biennálé besztercei változatának kurátora. Egyetérthetünk vele. Bármennyire különböznek egymástól ihletben,
stílusban, anyagban, fogantatásban, az alkotások kisugárzása
külön-külön is érzékelhető, egymás közelsége nem oltja ki
erőterüket. Ötvenöt egyéniség vállalkozott megmérettetésre,
jól vizsgáztak. A néző nyilván kiválasztja a maga kedvenceit,
de aligha akad valaki is, akinek a műve ne érdemelne ki kedvező értékelést.
Ősi foglalatosságok juthatnak eszünkbe, a keramikusság,
üveg- és ötvösművesség, fémmegmunkálás gyökereihez mehetünk vissza gondolatban, szakralitás és pogány szertartások
hangulata vonzhat magához, de mindez elszakíthatatlan a jelentől, amelyre megannyi utalás történik motívumokban, jelzésekben, gondolattársító metaforákban. Tűzben születtek
ezek az öntörvényű műtárgyak, emberi szellemmel, vonzerővel töltötte fel őket az alkotás heve. Szakmai bravúr, parttalan
inventivitás, pompás művészi megoldások és felfedezésre
váró, rejtett szépségek, üzenetek marasztalják a kiállításon a
látogatót.
A helyiek közül senki sem nevezett be a biennáléra, meghívottként viszont ott van Mana Bucur a korszerű kerámiamunkáival. És feltűnnek számunkra ismerősebb nevek, mint
például Jakobovits Márta, Forró Ágnes, Deák Zsuzsa, Simona
Kolozsi, Anastasia Vdovkina, Nagy Anna Mária, David Olteanu, akiknek az alkotásait már láthattuk itteni tárlatokon. Érdemes a többiekkel is megismerkedni. (N.M.K.)

állok... tehetek másként? És nézek persze. Kinézek talán egy ablakon, és várom, hogy a
képbe belépjen egy vonal, amit érdemes meghúzni. Még ma. Esetleg holnap.” Mindörökké immár, tegyük hozzá. És csend lesz,
végtelen csend, amit ő saját bevallása szerint
annyira szeretett.
Legyen békés a pihenésed, Jóska!

Adina Ilinca üvegmunkái

Deák Zsuzsa: Totem
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A festészet presztízsét kellene megemelni

(Folytatás a 3. oldalról)
Ez a könyv tehát nem csak szerelmi történetek sora, az oldalakon ott van az ország történelme is. Csak sajnos ezt még
mi se ismerjük.
– Elkerülhetetlenül szóba került Erdély. Ön szerint a magyar festészet tekintetében vannak-e ott még felfedezni való,
lappangó értékek?
– Szerintem mindenhol vannak. Erdélyben is, Dél-Amerikában is. Figyelembe véve, hogy mennyire szétszóródott a
magyar festészet termése, mindenhol fogunk találni ismeretlen értékeket. Persze, van ahol többet fogunk találni, és Erdélyben még mindig sok minden lehet, amiről nincs
tudomásunk. Rengeteg dolog jött át ’89–’90 után, ezres, sőt
tízezres számot is mondhatunk. Ez tökéletesen megváltoztatta a magyar festészet azon részét, amelyről korábban nem
tudtunk. Nemrég a Nemzeti Galériában rendezett nagy erdélyi kiállítás kapcsán fel is merült, hogy azt a sokrétű, színes
jelenséget érdemes-e nekünk együtt tárgyalni a magyar festészettel. Dilemma az is a magyar művészettörténet-írásban,
hogy magyarországi vagy magyar festészetről beszélünk-e.
És hogy a magyarországi művészettörténetben a régi NagyMagyarország melyik részét tekintjük a kutatás alapjának. Elméleti dolgok ezek, az a véleményem, hogy az egészet
egyben érdemes kezelni. Különben szerintem az is kincs, ha
valamit, amit már eddig is ismertünk, másképp láttatunk. Én
ezzel úgy vagyok, hogy sokszor egy igazán jelentős, jól kifutott kép megváltoztatja a véleményemet egy emberről. Pittner
Olivérre gondolok például, akinek az életművét respektálom,
illetve két-három képét egy nagyobb összefüggésbe illesztettem. Azért, hogy ezek a kiemelkedő kvalitású teljesítmények
ott szerepeljenek a nagy panorámában, hiszen ezek fontosak.
És visszakanyarodva oda, hogy fölfedezhetünk-e még erdélyi
nagy és kisebb alkotóktól is olyan jelentős műveket, amelyek
alkalmasak arra, hogy a festőt nagyobb összefüggésben képviseljék, és ezzel ezt a szálat is befonjuk a magyar festészet
nagy szövetébe, szerintem sok van. Nagy tartozásom a Nagy
István-életmű megfelelő pozicionálása, régóta dolgozom
rajta. Ő erdélyi magyar festőként az összmagyar festészet kiválósága, és meggyőződésem, hogy az életműve az európai
festészet legnagyobb teljesítményei közé tartozik.
– Nem hinném, hogy ezt így mindenki kimondja.
– Ki kell mondani, és nem azért, mert annyira beleszédülök a magyar képekbe, hogy elbódítom magamat, és nem
látom a fától az erdőt, vagy a jelentős teljesítménytől a világ
még nagyobb teljesítményeit. Elmondhatom, mert sok mindent láttam, kevesen tudtak annyit utazni, annyi múzeumot
és képet nézni, mint ami nekem megadatott, van összehasonlítási alapom. Ebben az összefüggésben Nagy Istvánnak a jelentősége óriási, az egyik legjelentősebb, amit a magyar
festészet létrehozott. Ennek az illő helyére tétele még előttünk van.
– Visszatérve a beszélgetésünk fő témájához, a könyvekhez
és a kiállításhoz: vajon ez, hogy általuk a festők magánélete
közelebb kerül a közönséghez, a magyar festészet iránti érdeklődést is növeli, fenntartja? Vagy a nagy kíváncsiság csak
pillanatnyi fellángolásnak tekinthető?
– Hogy hosszabb távon fenntartja-e, azt biztosan nem tudhatom, de hogyha jól csináltuk, ha jók a könyvek és a kiállítás
is az, akkor reményeim szerint az élmény megmarad. Folytatjuk ezt a munkát, és szeretném remélni, hogy az ezekkel
kapcsolatos élmények mindenkit megérintenek. A festészet,
a könyvekben típusokra lebontott karaktertörténet sok embert
megfoghat. Sokan azonosulhatnak ezekkel a sorsokkal. Ha
igazán élvezetes kiadványokkal, lektűrrel, krimivel versenyeztetjük ezt a kötetet, akkor is vezető pozícióban találjuk.
Az eladási listák is ezt bizonyítják. Nyáry Krisztián könyve
megelőzi a Harry Pottert, mert élvezetes olvasni, nem lehet
letenni. És ha ezt a festészet vonatkozásában is megérzi, megéli valaki, a szándékunkat elértük.

Ferenczy Károly: A vörös fal IV.

– A világ nagy művészegyéniségeiről, szerelmeiről
sok filmet láthattunk, könyvekben is gyakran olvashattunk erről, színdarabok is
szóltak róluk. A magyar festők magánélete nagyon ritkán
ihletett
ilyen
alkotásokat. Mi lehet az
oka?
– Én úgy látom, hogy nálunk maga a festészet nem
volt az érdeklődés fókuszában. Emiatt nem is érdekelt
senkit a festők magánélete.
Pedig nagyon érdekes.
Nyáry Krisztián könyve sokakat megdöbbentett. Pedig
ha belegondolunk, Ady, Juhász Gyula és más írók, költők
magánéletét
a
tankönyvek is érintették.
Ady és Léda szenvedélyes
viszonya, majd a fiatal
múzsa megérkezése a tan-

Galimberti Sándor: St. Raphael

Kieselbach Tamás

Közel három évtizede a magyar műtárgypiac meghatározó szereplője. A nyolcvanas évektől kezdve fogműkereskedelemmel,
s
miközben
lalkozik
művészettörténészi és művészeti menedzseri diplomát,
valamint igazságügyi szakértői képesítést is szerzett,
alig egy évtized alatt felépítette és könyvekben publikálta a korszak legjelentősebb magyar magángyűjteményét. 52 festmény-, 3 fotó- és 12 jótékonysági aukció
megrendezése mellett megszerkesztette és kiadta a magyar festészet történetét tárgyaló, valaha volt legjelentősebb összefoglaló könyvet, valamint nevéhez fűződik
36 művészeti és történelmi tárgyú kötet megjelentetése
is. Az elmúlt 35 év során ő látta és tanulmányozta a legtöbb magyar festményt: a műtárgyakkal folytatott
mindennapos munka, az eredetiségről és művészi értékről való folyamatos döntési szituáció révén senki
máséhoz nem hasonlítható tudásanyagot sajátított el.
Az egyik legjobb szemű festményszakértőnek tartják,
véleményét rendszeresen kikérik a magyar gyűjtők és
múzeumi szakemberek,valamint a világ vezető aukciós
házai is. (www.kieselbach.hu)

tervbe is bekerült. Csinszka személye különben lehetővé
teszi, hogy áttérjünk az irodalomból a festészetre. A piktúrában az magánéleti dolgokat pár mondattal elintézték. Egyfajta szemérmesség mutatkozott ilyen téren. Valamiféle
pozitivista, tényekre szorítkozó megközelítés uralkodott, iskolákról, akadémiákról szóló unalmas előadások taglalták a
festészetet. Sok ilyen könyvet olvastam. Ezeket a szövegeket
szerettem volna mindig is élővé tenni. A nálunk kiadott kötetekben, az aukciós katalógusok jelentős képeihez írt tanulmányokban volt tetten érhető a festői magánéletet érintő téma
és az a szemlélet, ami ezt izgalmassá teheti. Igazából arról
van szó, hogy van egy kép, aminek az érdekességét és fantasztikumát én átélem, és azt szeretném, hogy más is átélje
ugyanezt. És hogy lehetne mások érdeklődését is felkelteni
az iránt a tárgy iránt? Nyáry Krisztián könyvéről már beszéltünk, Molnos Péter katalógusa ezen továbblép, több festőt
emel be. És ebben az első könyvben, mert reméljük, hogy
lesz még hasonló, az volt a fontos, hogy a benne előforduló
névre az emberek ismerősként tudjanak gondolni. Ugyanakkor próbáltuk a mintázatot színesíteni. Például Sher-Gilnek a
személyében, akit nem ismert a
művészettörténész-szakma sem.
Ez talán az utóbbi öt évben változott valamit. Furcsa, mert a magyar festők közül ő volt a
legismertebb a világon. Ő ugyanakkor az indiai modernitásnak is a
leghíresebb és legrangosabb festője volt. És nálunk nagyon sokan
a létezéséről se tudtak. Ez sajnos
némiképp a magyar festészetet is
modellezi, vannak dolgok, jelenségek, amikről tudomást se akar
venni a szakma. Amrita Sher-Gil is
így járt. Az édesanyja magyar, az
édesapja indiai volt. E távoli kultúrák keveredése egymaga elég
arra, hogy valaki annyira izgalmas
legyen a világon, Indiában, de akár
Londonban is, hogy képeiért ma
dollármilliókat fizessenek. Igazi
nagy tehetség volt, fiatalon, 28
évesen halt meg. A világ csodálta
amiatt, hogy hozzáért Indiához.
Akkor, amikor ezt csinálta, ez még
újdonságnak számított, ő volt az
első, aki az indiai témát bevitte a
nyugati művészetbe. Itt pedig,
kevés kivételtől eltekintve, nem
hallott róla senki. Sajnos, a magyar
művészet általános helyzete is
ilyen: tele van értékekkel, amik a
köztudatból kimaradnak. Kinek kel-
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lene az ilyesmit elmondania? India és London elmondja, Magyarországon hallgatnak róla. És a magyar festészet ügyéről
kinek kellene beszélnie? Csakis nekünk, hiszen mindenki a
saját ügyét, értékeit mutatja föl, azt kell felkarolnia. Visszatérve Nagy Istvánra, őt ki futtatja be? Kulturális befuttatásra
gondoljunk! Az, hogy a műtárgypiacon van-e ennek következménye, fontos, de nem annyira. Az a fontos, hogy úgy tekintsünk rá, mint olyan szinten levő alkotó emberre, aki óriás.
A tisztasága és különleges, sajátos vizualitása, a képi világ,
amit teremtett, egyedülálló. Ugyanilyen egyedüli módon
tömör és drámai. De nem is könnyen érthető, nem adja meg
magát egykönnyen. Még a vizualitás legmagasabb szintjéről
érkezők is rácsodálkozhatnak erre. Nagy István székelyföldi
származású, erdélyi, de itt élt, Magyarországon, lakott a mai
Szerbia területén is. Hogy is van ez? Nem fejtették ki eléggé.
A festészete pedig nem is túl behízelgő. Sher-Gilt semmibe
veszik. Ha a világon eladják a képét hárommillió dollárért,
akkor egy kicsit felkapják a fejüket, hogy mi történt. Magyarországon van Nagy István, és nincs semmi reakció. Mi emelhetnénk föl. Ezt csak mi tehetnénk meg. Alacsonyan van a
festészetünk presztízse, ezt kéne megemelni. Minden segítség számít ebben. A magánéleti szál adott, a világon ezt mindenki használja. Nézik, hogy Shakespeare-nek milyen volt a
szerelmi élete, nézik a nagy költők szerelmi vívódásait, izgalmassá válik a történelmi személyiségek magánélete, Kossuthnak a levelezése, amely sokáig hozzáférhetetlen volt, s
most kiderült, hogy volt egy öregkori szerelme, ettől emberibbé, hozzánk közelebb állóvá vált. Én a könyv előszavában
jeleztem, hogy ha József Attila egészen privát, intim sorai az
asszociációs naplóból, a Szabad ötletek jegyzékéből megjelennek, annál semmi nem lehet személyesebb. Az az igazi
meztelenség, ami ott van! Esendőségében ez nem ártott József Attilának, ellenkezőleg, segítette a befogadását, igazi
megértését. Ezzel a publikációval is többek lettünk. Ezen a
területen, amin én vagyok, a magyar festészet terén a cél az,
hogy ezeket a bejárási lehetőségeket megadjuk. S ha ez szerelmi szál, ám legyen.
– Önnek ezen a kiállításon voltak preferenciái festők, festmények tekintetében?
– Az ember mindig ráhangolódik valamire, valamikre. Ha
képekben gondolkodom, Ferenczy Károly festészetét nagyon
nagyra tartom, s itt van két képe: a főfalon levő nagy kép, A
patakparton, ami a villódzásával, erejével, a felület gazdagságával bűvöl el. A realitás, tehát a látott látvány és annak
foltrendszerekkel történt megidézése olyan elementárisan
átütő, olyan vizuális ütés, hogy az világszínvonal. Mellette
két munka a Vörös fal címet viseli. A jobb oldali az egyik
legszebb festmény, ami a magyar műkereskedelemben az
utóbbi húsz évben megfordult. Nagybányán készült a házuk
kertjében. Egyfajta nyugalom és egy gyönyörű, mély, érett
és artisztikus zengés van benne. Az élet csendes szépségeinek
olyan izgalmas, az izgalmat a nyugalommal együtt bemutató
műve, hogy az egyik kedvencem. Egyébként vannak a kiállításon olyan képek, amelyeket régóta ismerek, ott vannak a
sajátjaim is, ezért aztán azok érdekesebbek, amelyek számomra is újdonságok. És ha még kellene mondanom, akkor
van egy nagy kép, Galimberti Sándor St. Raphaele, amely
egy nagyon szabad szellemmel, szabad lélekkel készült alkotás, amilyen pozícióban a magyar festészet nagyon ritkán
volt. A festő ingázott Párizs és Budapest között. Egyfajta
emelkedettség jellemzi a képet. Az, hogy ilyen lazán tudott
felületekkel, festékfoltokkal látványt teremteni, különleges
lelki- vagy tudatállapotot tükröz. Az a valóság, amiben szüleink éltek vagy mi is élünk, lehúz minket egy sűrűbb közegű
valóságba, ami annyira sűrűvé válik, mint Nagy István festészete, amely ilyen közegellenállással ment előre, a sorsa
meg jött szembe vele, és besűrűsödött minden a pasztellkrétája alatt. De ez a közeg is kincseket terem. Erdélyben is. Ezt
mi naponta megmérjük itt a Kieselbach Galériában, ahol úgy
raktam össze mindent, hogy bejöhessenek, áramoljanak a
képek, mert abból akarjuk a kincseket megtalálni, abból szeretnénk a magunk módján újraalkotni a magyar festészetet.
Sok képet vásároltunk eddig Erdélyben, sok került át ide. De
hála istennek olyan is van már, ami visszamegy. Ez a tendencia az utóbbi pár évben tűnt fel. Egy-két gyűjtő, gyűjtemény tud olyan potenciállal vásárolni, amellyel
visszamennek eredeti helyükre a képek. Nem nagy, inkább
csak dédelgetett trend, de esetleg erősödhet a jövőben. Ez
lenne a normális.
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Arany-emlékév
– Emléktúra a költő tiszteletére

Emléktúra indult csütörtökön a kétszáz éve született
Azok között a túrát teljesítők között, akik a négy peArany János tiszteletére, az egy éven át tartó Arany-út cséttel ellátott szelvényüket a kihelyezett urnákba beprogram egy romániai és három magyarországi várost dobják, jövő év április 11-én értékes nyereményeket
érint.
sorsolnak majd ki – olvasható a nagyszalontai egyesület
kiadványában, amelyben Arany János életének és páAz emléktúra ötletét a nagyszalontai Arany János lyájának legfontosabb eseményeit gyűjtötték össze. Az
Művelődési Egyesület találta ki azzal a szándékkal, Arany-út helyszínei tetszőleges sorrendben járhatók
hogy 2018. március 2-ig minél többen látogassanak el végig.
azokra a településekre, amelyek a költő életében kieAz emléktúrához kapcsolódva a debreceni Méliusz
melkedő szerepet töltöttek be. Így az Arany-út egyik ál- könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársai
lomása Nagyszalonta, ahol 1817. március 2-án Arany külön brosúrát is készítettek, így a városba érkezők részJános született. A túra helyszíne még Debrecen, ahol a letesen megismerkedhetnek Arany János életének debköltő a későbbi pályafutása szempontjából meghatározó receni vonatkozásaival – tájékoztatta az MTI-t Kovács
diákéveit töltötte, valamint Nagykőrös, ahol tanárként Béla Lóránt, az intézmény igazgatója. Egyebek mellett
dolgozott és balladáit írta, és Budapest, ahol az akadé- olvashatnak Arany János és a református kollégium vimia titkára lett.
szonyáról, de a kiadványból kiderül az is: hogyan kapAz emléktúra résztvevőinek egy erre a célra kiadott csolódik Toldi Miklós a virágkarneválhoz és mi volt a
füzetbe négy pecsétet – a budapesti Petőfi Irodalmi Mú- költő kedvenc édessége.
zeumét, a nagykőrösi Arany János Kulturális Központét,
Az évfordulóra készített ismertetőben található térkép
a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárét és a nagy- segítségével a túrázók végigjárhatják Debrecen valaszalontai Arany János Művelődési Egyesületét – kell mennyi Arany-emlékhelyét. (MTI)
összegyűjteniük.

Populáris műfajháló – populáris ikonok
Korunk, 2017. március

Arany János köztéri szobra, Kiss István alkotása Nagyszalontán a költő születésének 200.
évfordulóján, 2017. március 2-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Kepe Kata*

Nagy Attila

Kepe Kata, bújj elő!
Fodros szoknya, keszkenő,
Fitos orr és csábos száj,
Táncot újra, nékem járj!

A magaskultúra felől nézve a ponyva és a bulvár a perifériát jelenti, míg a potenciális társadalmi hatást tekintve megkerülhetetlen. Az utóbbi évtizedek kutatásai kimutatták, hogy a kísérleti, progresszív műfajok, amelyek a perifériáról indulnak, gyakran merítenek inspirációt a másképpen periférikus populáris kultúrából.
Másfelől egyre pontosabb ismeretekkel rendelkezünk arról az intézményrendszerről is, amely történetileg a
populáris műfajokat közvetítette a nagyközönség számára. A Korunk tematikus lapszáma sajtótörténeti, irodalomtörténeti, kultúrtörténeti csemegéket, médiamegjelenítési sajátosságokat vizsgál a populáris kultúra terepén:
a Rejtő Jenő által művelt műfajok sokféleségét, Karády Katalin és Bud Spencer sikerének összetevőit, Juhász
Gyula operettkalandját, Déry Tibor ponyvatörténetét, a magyar nyelvű detektívtörténetek és a magyar filmforgatókönyvek hőskorát, a Watergate-ügy filmes feldolgozásait.

Kepe Kata, énekelj,
A Szerelem égre kel!
Tető füstöl, tócsa szárad,
A Kikelet érted fárad!

*Kepe Kata, † 1637, Marosvásárhely, református temető

Albert-Lőrincz Márton

Kepe Kata, el ne hagyj,
Énérettem megfakadj!
Sírod hegged – ölbe kaplak:
Teéretted még maradjak!

Vadad, 2017. február 26.

P. Buzogány Árpád Világpótlék című verskötetéről

Örök talány, hogy miért írnak verset a költők s miért pont olyan verset írnak? Mert a
vers ma nem is divatos, nem is kifizetődő, és
mégis ...Vajon P. Buzogány Árpád megtalálta
volna a választ ott, Székelyudvarhelyen? Ez
jutott eszembe, amikor kezembe vettem legújabb, a sorban éppen 20. kötetét, a Világpótlék1-ot. Úgy tűnik, valóban az éppen hiányzó
világ pótlékaként szólalnak meg Buzogány
versei, hiányokban gazdag világunkban, a
művészember felfokozott érzékenységével.
A költő az anyanyelv gyöngyeiből szemelgetve rakja össze azt a nyakba akasztható
gyöngysort, mint viseletkiegészítőt, amelyet
szívesen kitesz az ingre, látható helyre: nézzétek, milyen csodálatosak az anyanyelv
versgyöngyei!
71 versből áll Buzogány világpótléknak
szánt, vállalható, tehát mutogatható kiegészítője, három, egymástól lélegzettel elválasztott
kalárisa. Kaláris, hiszen szépen csiszolt formavilágot villant fel egy modern kori székely
világból, anélkül, hogy az urbánus-népies
jelző rányomható lenne. Olvasod a verseket,
és magad előtt látod a szeretett, kis utcákra
szabott székely falut, ahol „csűrök árnyékából lopózik elő az este”, biztatóan, társra vágyakozón: „rajzolj napot, virágot s engem/
magad mellé” (Csöndes udvarokon). És ne
siess el, nyomtalan, mint az erdei vad, hagyj
nyomot magad után, biztat tele aggódással,
mert különben minden hiábavaló, ami marad,
„csupán fonnyadt/ virág langyosodó illata”
(Osonó rének). A természeti környezetbe helyezett székely falu lüktetése tárul elénk a

kötet első szekvenciájában, amelynek szépsége talán az érintetlenül belakottság, mondanánk, hiszen erre utalnak az olyan
szómontázsok, mint a: „meleg kutyaorr”, „a
fény tavaszosra festett minket”, „fényes levelek duzzadnak”, „ösvény szélén őszi/ szél
vörös levelet zörget”, „szilva illatát hordják/
kis szelek a fák alatt”, „ráül a csend nagy pajták tetejére”. Ebben a világban, mely még
van, jól érzi magát az ember, még ha sűrűn
esik is, mely „víg nótát, hangos kacagást/
mindent-mindent most úgy befed,/ hogy még
egy kóbor csóka is/ reggelig mirajtunk nevet”
(Ledöfve). És ez a falusi nosztalgia átlengi a
legszékelyebb várost is, ahol „úgy hull alá a
sok madár a/ városra, mint szél kergette/ élettelen lapu”, és ahol „álmoknak hosszú lába
lépdel/ a háztetőkön”, amely ugyanazt a meghitt, természetközeli létet ajánlja annak, aki
észreveszi (Árnyék udvarhely fölött).
Nem öncélú tájleíró verseket olvasunk,
mert üzennek, megráncigálni akarják a cifra
ruhát, mert az idillben ott settenkedik az elvándorlás veszélye, a kiürülés veszélye, a
cserbenhagyás veszélye: „Semmit se termő
földek fölött/ tombol a nap, s mióta senki/
nem jár arra, megvékonyodtak/ az ösvények,
halálszag lengi// be a völgyet, zavaró a
csönd,/ az utakon dús bokrok nőnek,/ nem
kell már térkép se a tájról/ a hűtlen, mindent
feledőknek. (Lelkek hazája lett a földünk).
Míg az első Lelkek hazája cím alá gyűjtött
21 vers a szűkebb szülőföld szeretetéről és
féltéséről szól, a következő, Játék vagyunk
Isten kezében cím alatt sorakozó verskoszorú
26 darabja a személyes szférát tolja előtérbe:
én és a társam. Ebben a versfüzérben vannak

olyan darabok, amelyek a társas társtalanságot, ugyanakkor a küzdelmes reményt verselik meg. Erre utalnak az olyan szófűzések,
mint „mellettem melegedsz, mégis/ tele minden hideggel”, „hűvös a konyha”, „erős vagyok
legyőzni
minden
ellenséget”
(Azonosítás, Hűvös a konyha, Reggelek
ereje). Másrészt, a megelégedettség verseit is
megtaláljuk a kötetnek ebben a harmadában.
„Van, hol laknom, amit ennem/ és van, akit
szerethetek,/ ugyan miért is érdekelne,/ hogy
a világ már nagybeteg?” – írja a költő Várakozás teleholddal c. versében. A titkos szerelemre lobbanás sejlik fel az olyan
szófordulatokban, mint a: „mikor jössz
már?”, „piros színű hajnal jöttén/ mindig csak
rád várnék”, „két éhes száj egymást kóstolja”,
„holdfényszínű szemek keresik/ egymást”,
„nyomaink friss fűben maradnak”, „te is kedvemre való vagy”, „nap fényesedik,/ melegét
tőled lopja”. Azonban a mulandóság megüli
a szerelmet, „esik szerelem halála” (Haragos
víz mellett). Másutt: „Én még szeretlek, de te
már nem,/ pillantásod lecsúszik rólam” (Langyos pillantásról). A szerelem egyszerű, mértéktartó méltósággal illeszkedik a rímes
versformába, kissé kamaszosan, de őszintén:
„hogy mennyire várlak, letagadom” (A tornácon, hosszú padon).
A háromosztatú versszerelvény utolsó, 24es füzére a Bicskahegynyi élet címet kapta.
Nem vetít előre nagy derűt, lufikönnyed életörömöt, csak olyat, ami kés hegyén táncol. És
ez talán az emberszeretet, legalábbis ezt sugallja az első vers alábbi részlete: „van olyan
szeretet,/ amely nem csókol, nem simogat/
minduntalan, nem is becéz,/ nem vesz körbe.

Mégis ott van/ körülötted” (Láthatatlan szeretet). Ez a semmibe se kerülő morális érték
lehet az a „világpótlék”, amely a kötetcímben
feltűnik, és amiről a kötet elején még semmit
sem tudtunk, csak azt, hogy hiány van. „Daltalan éjjelek helyett/ tűzzel telt estét várunk:/
táncoljunk végtelen táncot,/ legyen nekünk is
bálunk,// rezzenjen csípő és lessen/ kíváncsi
szem a szemre,/ borítson dobbanó vágyat/ elmúlt nagy szerelemre” (Világpótlék).
Ebben a részben szemünk láttára alakul át
az eddig volt én-líra közösségi lírává. Rezignáltan szól a politikusokról, a politikáról, az
ígérgetésekről, az élet nehézségéről, és érzékletes kifakadással könyveli el a tehetetlenség
fájdalmát: „Milyen nagyon tud aprócska,/
semmi létünk fájni” (Nagy szélben).
Amit P. Buzogány Árpád elénk tesz, az valódi világpótlék. A megmaradás verseit olvassuk. A szépséges székely táj verseit olvassuk.
A közösségféltés verseit olvassuk. Egy tiszta
logikával végigvezetett érzelemvilág verseit
olvassuk. Egy könnyed stílusban, a modernkedést kerülő költészet emberközeli verseit
olvassuk. Egy szerethető lírát olvasunk.
1
P. Buzogány Árpád: Világpótlék, versek,
Székelyudvarhely, 2016.
Támogatók:
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59474)
ELADÓ
(59474)

tűzifa.

Tel.

0757-883-361.

CSEREFA eladó – 130 lej. Tel. 0740530-278. (59534)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59388-I)
VÁLLALUNK háztetőjavítást, szerelünk bármilyen típusú tetőlemezt, készítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-258. (59453-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk özv.
MESTER ILONÁRA, aki másfél
éve hagyott itt minket és
MESTER JÓZSEFRE halálának
első évfordulóján, akinek élete
egy váratlan perc alatt véget ért.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Székely Imre és
családja. (59398)

Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 5-én a nyárádtői
CHELEMEN MIHÁLYRA (Karcsi)
halálának 3. évfordulóján. Az idő
elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk marad szép
emléked. Emlékét őrzik szerettei.
(59449)

Fájó szívvel emlékezünk március
4-ére. Tizennégy éve már, hogy a
drága fiam, FERENCZI CSONGOR
LORÁND 24 évesen eltávozott az
élők sorából három SMURD-os
társával a kolozsvári helikopterbalesetben.
„Sosem szűnik meg a hiányérzet,
csak megtanulsz élni a tátongó
űrrel, amit maguk után hagynak,
akik elmennek.”
Nyugodj békében, drága gyermekem! Édesanyád, nagymamád
és Szabi testvéred Norvégiából.
(59256)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége megrendüléssel búcsúzik
HALLER JÓZSEF
képzőművésztől,
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház egykori munkatársától,
82
éves
korában
örökre
megpihent.
aki
Haller József grafikus 1935-ben született Szatmárnémetiben, 1959-ben diplomázott szobrászként a kolozsvári Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Marosvásárhelyen
a bábszínház díszlet- és bábtervezője volt egészen nyugdíjazásáig. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal is közreműködött alkotóként. Az 1972. március 3-án bemutatott,
József Attila verseiből összeállított Eszmélet című előadás
grafikusa volt Nemes Levente és Visky Árpád előadók, Kemény Árpád díszlettervező, valamint Csíky Boldizsár zeneszerző mellett.
Művészi munkásságát, emberi méltóságát osztatlan elismerés és közmegbecsülés övezte.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki gyászoló szeretteinek.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk március 4-

én NAGY ZOLTÁNRA halálának első
évfordulóján.
Emlékét őrzi kedves felesége, Ibolya, fia, Zoltán, nevelt lánya, Annamária és családja, valamint három
unokája: Jázmin, Zsófi és Béla, testvére, Jóska és a kedves rokonok
Ákosfalváról és Marosvásárhelyről.
(59519-I)

Mélységes tisztelettel és kegyelettel búcsúzunk
HALLER JÓZSEF
képzőművésztől,
aki négy évtizeden át volt az egykori bábszínház díszlet- és
bábtervezője.
A Magyar Érdemrend kiskeresztjével, a Román Kulturális
Érdemrend lovagi fokozatával, valamint életmű-különdíjjal
kitüntetett művész 1959 és 2000 között több mint 100 előadás díszletét és bábuit tervezte a bábszínház magyar és
román tagozatán. Stílusteremtő tervezői munkássága megszámlálhatatlan díjjal gazdagította színházunk hírnevét és
rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a bábművészet a lehető legmagasabb esztétikai színvonalra emelkedjen.
Hálásan köszönjük ezt a csodálatos szellemi örökséget.
Nyugodjon békében!

Csak az emléked maradt, ami ajándék, de azt örökké megtartom, ígérem.
Fájó szívvel emlékezem a maroscsúcsi születésű BARTA SÁNDOR vásárhelyi lakosra, akinek nemrég volt
halálának 13. évfordulója. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Felesége, Katica. (59533)

Ami por, csak az válik röggé, de
akit a szívek őriznek, az él mindörökké.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 4-én ifj. VAS KÁROLYRA
halálának 13. évfordulóján. Bánatos szülei és két testvére. (59488)

Március 4-én 12 éve hunyt el
SZILÁGYI MELINDA született
Kerekes. Nyugodj békében édesanyád mellett! Tavaszi szél
nekem könnyet áraszt, drága Melindám! Édesapád, Demeter,
gyermekeid,
Zoltán,
Bálint,
Ágnes. (sz-I)
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Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Az Ariel Színház. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a backamadarasi özv. FEJÉR JENŐNÉ
szül. CSÍKI LUJZA halálának első
évfordulóján. Emléke szívünkben
örökre megmarad. Szerettei.
(59487-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett nagybátyámtól,
BARTHA ALBERTTŐL.
Emlékét szívünkben őrizzük, a
feltámadás
reménységével.
Magdus, Klárika és családja.
(59523-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

ÉLELMISZERBOLTBA KERESKEDELMI ELADÓT keresünk. Várjuk az önéletrajzokat az
intershopsrl@gmail.com e-mail-címre vagy személyesen az 1848. út 41-43. szám alá. (sz.-I)

MINIMUM 3 éves tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT/KÖNYVELŐNŐT alkalmazunk. Várjuk az
önéletrajzokat az orbana.westinvest@gmail.com e-mail-címre. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866.
(59483)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könynyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59508-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59508-I)

Búcsú Haller Józseftől
Egy csendes, nagy művész távozott körünkből, akinek személyisége és alkotása mély nyomot hagyott azokban, akik
kapcsolatba kerültek Vele, vagy csodálták műveit.
A Pro Európa Liga vezetőségi tanácsa saját veszteségének
érzi, hogy HALLER JÓZSEF, a Liga egyik alapító tagja
nincs már közöttünk. Felnéztünk Rá, mert minden hiteles
volt, amit mondott és alkotott. Együtt érzünk a sorozatos
tragédiákat megélő családdal.
A Pro Európa Liga társelnökei:
Smaranda Enache,
Csíky Boldizsár (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Székely
Hilda kolléganőnknek szeretett
ÉDESAPJA elhunyta miatt érzett
fájdalmában. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem közössége.
(sz.-I)

Megrendülten
búcsúzunk
FĂRĂGĂU LÁSZLÓ kollégánktól,
mély együttérzésünket és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
feleségénék, Erzsébetnek
és
családjának. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem közössége.
(sz.-I)
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

A Koinónia Kiadó könyvajánlója
Isten és Stephen Hawking

Bár a cím valamiféle szoros kapcsolatot sejtet a leghíresebb
ma élő tudós és Isten között, Stephen Hawking szerint a fizika
nem hagy helyet Isten számára. Ehhez fűződő nézeteit Hawking
A nagy terv című könyvében fejti ki, amely megjelenésekor tudományos és egyházi körökben igen nagy port kavart.
Az Isten és Stephen Hawking című esszé a brit elméleti fizikus és bestselleríró tételeit boncolgatja, a vallás és a tudomány
kapcsolatát elemzi. A szerző, John C. Lennox oxfordi matematikaprofesszor, nem kíván vitatkozni Hawking tudományával, sokkal inkább ennek következtetésével nem ért egyet,
miszerint az univerzumot nem Isten teremtette. A szerző azzal
a megállapítással is szembeszáll, mely szerint a tudományos
tények nem férnek össze a csodák létezésével, Lennox szerint
a tudomány nem zárhatja ki a csoda lehetőségét. A szerző
elemzése szerint Hawking csupán feltételezi, amit bizonyítani
akar, megfogalmazza azt a hitet, amely ateista világképére
épül.
A könyv közérthetően, tömören és egyértelműen érvel, tudományos, filozófiai módszerekkel próbálja bizonyítani a Hawking által leírtak ellenkezőjét, bizonyítékokat sorakoztat fel
Isten létére vonatkozóan. A kötet nyitott gondolkodásra sarkall,
hiszen „Sohasem tudhatjuk, hogy van-e egér a padláson, amíg
fel nem megyünk, és szét nem nézünk. Milyen kár, hogy egyesek jobban félnek attól az eshetőségtől, hogy Isten nyomára
bukkanhatnak, mint attól, hogy egér ugrik az orruk elé”.
John C. Lennox logikus érvelései afelé mutatnak, hogy a tudomány és a vallás közötti ellentét látszólagos; a precíz, fizikai
törvényekkel működő világon Isten keze lenyomatát láthatjuk.
Az Isten és Stephen Hawking. Mégis ki tervezte a mindenséget? című kötet a Koinónia Kiadó gondozásában jelent meg 2016-ban. Marosvásárhelyen megtalálható a Kobak és a Gutenberg könyvesboltokban,
de a www.konyvter.ro vagy a www.koinonia.ro internetes oldalról kedvezményesen is beszerezhető.
Gondolatébresztő mindenki számára!
Sajó Enikő

