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Második családjuktól búcsúztak

Ballagás a Művészeti Egyetemen

Megáll az idő

A mostani vetítés alkalmával az éppen
egy éve elhunyt marosvásárhelyi születésű Rajhona Ádám, a két évtizede
távozott Kakassy Ágnes és a szintén
marosvásárhelyi Szabó Lajos színművészekre emlékezünk.

____________2.
Megnyílt
a Zichy-tárlat!

Noha az idei Múzeumok éjszakája
csak pénteken vette kezdetét, a rendezvénysorozat talán legjelentősebb
és legnívósabb tárlatának megnyitójára már csütörtökön sor került. A
Zichy-gyűjteményről van szó, amelynek festészeti anyaga a Maros Megyei
Múzeum kiállítótermében látható, a
Kultúrpalota második emeletén.

____________3.
Véget ért
a 9. Nemzetközi
Ifjúsági
Dzsesszverseny
és -fesztivál

Szórakoztató produkciók, valamint a
szemekbe könnyeket csaló, őszinte vallomások tették különlegessé a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tegnapi
ballagási ünnepségét. A hamuban sült
pogácsa helyett három vagy öt év tapasztalata és tudása lapult a végzősök
„tarisznyájában”. Mi több, amint azt ők
maguk is megfogalmazták, ennél is fontosabb, hogy a szakmai ismeretek mellett társaik és tanáraik személyében
második családra tettek szert a Köteles
utcai egyetemen.

Menyhárt Borbála

Idén sem szakítottak a hagyománnyal a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói, ezúttal is a szokványostól eltérő ballagási
ünnepséggel rukkoltak elő, ahol a főszerep a
végzősöké, illetve a tehetségüket bizonyító produkcióké volt.
Bizonyára most sem volt nehéz dolguk kitalálni és kiválasztani a műsorszámokat összekötő
jeleneteket, hiszen rengeteg a tehetséges diák,
akik szívesen állnak színpadra. Az egyes szakok
hallgatói színvonalas, szórakoztató műsorszámokat mutattak be, énekeltek, táncoltak, poénos
jelenetekkel csaltak mosolyt társaik, tanáraik,
valamint a közönség soraiban ülők arcára.
Dr. Balási András rektorhelyettes beszédében

Fotó: Nagy Tibor

rámutatott, bár nehéz évet zár az egyetem, amikor akkreditációs eljárás, számvevőszéki vizsgálódás és a bürokrácia bonyolították a
mindennapokat, de arra törekedtek, hogy a diákok ebből semmit se érezzenek. – Hogyan lehet
mindezt túlélni? A tehetségüket, a nagyszerű
diplomamunkáikat látva, Önökből merítünk
erőt, hogy folytatni tudjuk a munkát. Azt kívánom, kedves végzősök, hogy sikerüljön az életútjuk, és kicsi egyetemünk kapui mindig nyitva
lesznek Önök előtt – búcsúzott a rektorhelyettes.
Dr. Oana Leahu, a román művészeti kar dékánja elmondta, optimista, ugyanis a ballagást
megelőző este tértek haza a színész szakos
(Folytatás a 2. oldalon)

A klub, a Partitúra Kulturális Egyesület, valamint az egyetemista kultúrház
által szervezett szemle minden eddiginél jobban sikerült, ezt mind a szervezők, mind a zsűritagok egyértelműen a
teljes telt házas közönség tudomására
hozták. Még soha ekkora publikumot
nem vonzott az esemény, végig nagyszerű hangulat uralkodott...

____________4.
Az öreg hölgy
látogatása

A Tompa Miklós Társulat 2016/2017es évadának utolsó nagytermi bemutatója Friedrich Dürrenmatt Az öreg
hölgy látogatása című darabja, melyet
„mindenütt jó, de legjobb két részben”
műfaji megjelöléssel láttak el az alkotók.

____________6.

Tehetségnap a Bolyaiban

Értékek találkozása

Kastélyok diákszemmel – egy
tavalyi végzős könyvbemutatója –, izgalmas kutatásokból
született dolgozatok, több
száz díjazott kisiskolás és fiatal – az ötödik Bolyais Tehetségnap pillanatképei.

Nagy Székely Ildikó

Szerdán délelőtt újra zsúfolásig
telt a nagy múltú iskola díszterme.
Az egybegyűlteket Portik Kriszta és
Markó Balázs tizenegyedikes diákok, a rendezvény műsorvezetői a
tehetség fogalmát körbejáró gondolatokkal köszöntötték, ezután Mátéfi István igazgató vette át a szót.
– A Bolyais Tehetségnap a diákok és tanárok többéves munkáját
koronázza meg – mondta az intézményvezető, majd köszönetet mondott a tehetségpontként működő
iskola támogató környezetében kibontakozó fiataloknak és pedagógusaiknak.
Ezt
követően
a
tizenkettedikes Jancsó Előd a Ritmus a könyvről című Babits-verset

szavalta el, valamivel később pedig
Nagy Franciska tizenegyedikes,
Fodor Orsolya kilencedikes és
Német Ádám Krisztián tizenkettedikes diák Leonard Cohen Hallelujah című dalát adta elő.
Az elámulás művészete
Az idei tehetségnap kiemelkedő
mozzanata Ferencz András A kő
marad. Közép-erdélyi kastélyok
című könyvének bemutatója volt.
András a Bolyai líceum 2016-os
végzősei közé tartozik, ősztől a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem informatika szakán tanul.
A fotózás szenvedélye még a középiskolai évek alatt megérintette.
Az elmúlt századok nagy túlélőit, a
romos állapotban levő, illetve új
életet nyert, felújított Maros és Kolozs megyei kastélyokat örökítette
meg sajátos hangulatú, panoramikus képein. Alkotásaival három
évvel ezelőtt a gernyeszegi kastélynapon találkozhattak először a művészetkedvelők. A későbbiekben a
sáromberki Teleki-kastély udvarán,
(Folytatás a 2. oldalon)
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majd Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Szászrégenben, 2015ben pedig Bukarestben, Románia Nemzeti Történelmi Múzeumában állították ki a fotókat, amelyekből most album született.
A „szemtelenül” fiatal szerzőt mentora, dr. Kálmán Attila történész, történelem szakos tanár fotózásról, a műemlékekkel való
találkozásról és jövőbeli „kastélyos” terveiről kérdezte.
– A kastélyok egy olyan letűnt kor tanúi, amelyre emlékezni
egyeseknek néha kényelmetlen. Ezzel is magyarázható ezeknek
az épületeknek a jelenlegi helyzete. Az elmúlt tíz évben a nemességkutatás divatos témává nőtte ki magát, de a családok személyes történetei még hiányoznak – mondta elöljáróban a
történész, majd azt tudakolta beszélgetőtársától, hogy mikor alakult ki benne a fotózás iránti szenvedély. A fiatal alkotó elmondta, hogy nyolcadik osztály végén kezdett érdeklődni ez
iránt a művészeti ág iránt, és a marosvásárhelyi Népművészeti
Iskola fotószakának elvégzése alatt, az iskola által szervezett kirándulásokon érlelődött meg benne az elhatározás, hogy kastélyokat örökít meg. A bukaresti kiállítás után született meg az
ötlet, hogy munkáit könyv formában is rögzíteni kellene. András
emellett egy számítógépes alkalmazást, egy kastélyismertető játékot is készített.
A fotózás kulisszatitkai kapcsán megtudhattuk, hogy egy-egy
épületet több szemszögből is lencsevégre kapott, és a felvételeket
egy képszerkesztő program segítségével szerkesztette egybe, így
sikerült elérnie a különleges, panoramikus hatást, ugyanakkor
munkái között drónfotók is szerepelnek.
– Mintha egy más világba lépnék be – foglalta össze András
kastélyokhoz való vonzódásának lényegét. Ami pedig a folytatást
illeti, így fogalmazott:
– Úgy gondolom, hogy ez a projekt csak most kezdődik. A
képkollekciót bővíteni szeretném, ki is néztem már újabb kastélyokat erre a célra.
Haller Béla bolyais tanár, a Castellum Alapítvány elnöke a
német eredetű főnemesi Haller család gyökereiről, az – államosítás idején a vidéki uradalmakból városi szükséglakásokba
kényszerített erdélyi nemességet összefogó – alapítványról, illetve a kastélysorsok rendszerváltás utáni alakulásáról beszélt a
diákoknak. Azon „leleplezésre”, miszerint ő maga is az ősrégi
Haller család leszármazottja, így válaszolt:
– A Bolyaiban tanítani tényleg főúri kegy.
Haller Béla így foglalta össze Ferencz András művészetének
lényegét:
– Ezek a képek az elámulás érzését képesek átadni. Grandiózusak, és ezáltal olyan látványt nyújtanak, amely kiemeli őket a
hasonló tematikájú fotók sorából.
A méhektől a magyar nyelvig
A tehetségnap elmaradhatatlan mozzanata a Mindentudás iskolája, amelynek keretében a TUDOK országos diákkonferencián díjazott kutatómunkák kerülnek bemutatásra. A felhozatal
ezúttal is igen változatos volt, a diákok izgalmas, dinamikus előadásokat tartottak. A méhészcsaládból származó tizenkettedikes
Szőcs Boróka arról értekezett, hogy hol és mikor híznak a
méhek, illetve milyen befolyással van a környezet a méhek életére. A tizenegyedikes Engel Botond időutazásra hívta hallgatóságát, a marosvásárhelyi autózás kezdeteiről, az 1910-es évekről
beszélt. Péterfi Orsolya tizenkettedikes diák arról értekezett,
hogy hogyan élnek tovább a népi gyógymódok a gyógyszerészeti
gyakorlatban, a tizenegyedikes Szabó Ivett Kamaszok a félénkség lépcsőfokán címmel tartott bemutatót. A legnagyobb sikere
talán a bemondói szerepet is vállaló Portik Kriszta Magyarul?
OK című, a digitális kommunikációról szóló előadásának volt,
amely egyebek mellett arra mutatott rá, hogy a fiatalok többsége
az interneten is próbál figyelni a magyar nyelv helyes használatára.
A tehetségnap utolsó mozzanata a megyei és országos versenyekről díjjal hazatért, illetve nemzetközi versenyeken jól teljesített I–XII. osztályos diákok kitüntetése volt. 225 tanuló, azaz
az iskola diákjainak egyötöde vehetett át oklevelet a tehetségnapon. Az együttlét utolsó perceiben a felkészítő pedagógusok részesültek elismerésben.

A magyar film története Marosvásárhelyen

Megáll az idő

Gothár Péter kultfilmjével, a Megáll az idővel folytatjuk magyar filmtörténeti vetítéssorozatunkat május
21-én, vasárnap 19 órától a Művészeti
Egyetem vetítőtermében (Köteles Sámuel utca 6.). A mostani vetítés alkalmával az éppen egy éve elhunyt
marosvásárhelyi születésű Rajhona
Ádám, a két évtizede távozott Kakassy Ágnes és a szintén marosvásárhelyi Szabó Lajos színművészekre
emlékezünk. Meghívott: Gáspárik Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, aki
a filmről, rendezőről és a filmben szereplő erdélyi színészekről beszél.
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a Maros megyei
MADISZ-szal, a K’Arte Kulturális
Egyesülettel és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel közösen filmtörténeti vetítéssorozatot
indított Marosvásárhelyen 120 éves a
magyar film címmel. A 11 alkotásból
álló sorozat a némafilmes korszakból
indulva egy-egy rendező filmtörténeti
korszakot meghatározó alkotását mutatja be Marosvásárhelyen is.
Május 21-én, vasárnap 19 órától a
Művészeti Egyetem vetítőtermében
folytatjuk a sorozatot, melynek kerében levetítjük Gothár Péter kultikus
alkotását, a Megáll az idő című filmet.
A Megáll az idő, a magyar filmtörténet egyik kultikus alkotása a ’60-as
években játszódik, főszereplői lázadó
fiatalok, életüket azonban meghatározzák az ’56-os forradalom utórezgései. Kezdő képei 1956. november 4-én

játszódnak Budapesten, és a történet
1967. december 31-én zárul. Gábor és
Dini testvérek, apjuk a forradalom
után elszökött az országból, társát elítélték, de miután szabadul a börtönből, ő lesz a két fiú nevelőapja. Gábor
az orvosi egyetemre készül, bár tudja,
hogy apja miatt nem sok reménye van
a felvételre. Dini gimnazista. Szukics
Magdába szerelmes, és a negyedikes
Pierre-t bámulja. Az iskolabálokon
rock and roll szól, Elvist bálványozzák és utánozzák. Dinit egyre mélyebb válságba sodorják bontakozó
érzelmei, nevelőapja megalkuvó intelmei és a felnőttvilág sok más ellentmondása. Miután egy botrány miatt
Pierre-t kizárják a gimnáziumból, lopott autón Dini és Magda is elindul
vele Nyugatra.
A ’60-as évek jellemzője: amit ki
kell mondani és amit be kell mutatni,
Gothár Péter szerint ez a mozdulatlanság. Ha létezik Magyarországon kultfilm, akkor a Megáll az idő az. Talán
törvényszerű is volt, hogy az ’56-ról
és a kádárizmusról szóló legjobb filmet a nyolcvanas évek pesti undergroundja csinálja meg.
A film zenéjét a kolozsvári születésű Selmeczi György szerezte.
A film egyik szerepét az éppen egy
éve elhunyt marosvásárhelyi származású, Jászai Mari-díjas Rajhona Ádám
örökítette meg. Rajhona Ádám 1966ban végzett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István
Színművészeti
Intézetben. Tagja volt 1966–1974 között a Temesvári Állami Magyar Szín-

(Folytatás az 1. oldalról)
diákokkal egy turnéról, aminek a tapasztalata ismét bebizonyította számára, hogy az embereknek igenis
szükségük van a színházra.
Az Ungvári Anita hallgató által
rendezett kisfilm levetítését követően
dr. Kós Anna dékán köszöntötte a
végzősöket. Mint mondta, a búcsúzás
napja valójában nemcsak a diákokról,
hanem a tanárokról is szól, és teljesen
más hatással van egy pedagógusra az
a ballagás, amikor végzős osztályát
kell útnak engednie. A dékán asszony
bevallotta, sajnálattal vesz búcsút a
diákjaitól, kissé úgy érzi magát, mint
egy mesterember, aki idő előtt kiad
egy munkát a kezéből, szeretne még

egy kis időt, hogy még több útravalót
adhasson át a fiatal tehetségeknek,
akiktől ő maga is oly sokat tanult az
elmúlt években. – Hosszú fejlődési
időszak következik számotokra, amikor nap mint nap új kihívásoknak kell
eleget tegyetek, mert ez a mesterség,
amit választottatok, erről szól – szólt
az egyetem padjait elhagyó fiatalokhoz dr. Kós Anna.
A végzősök nevében Carmen Ghiurco és Dunai Júlia mondtak köszönetet a tanároknak, társaknak,
valamint az intézmény dolgozóinak a
támogatásért, emberségért, amiben
részük volt az itt töltött három-öt év
alatt. – Nekünk nem tanáraink voltak
itt, hanem barátaink, bizalmasaink,

háznak, majd 1974 decemberében
Magyarországra települt. 1975–1982
között a kaposvári Csiky Gergely
Színház, 1982–1989 között a budapesti Katona József Színház (alapító
tag), 1990–1991-ben a veszprémi Petőfi Színház, 1991–1995 között pedig
a kecskeméti Katona József Színház
tagja. Ezt követően egy évadra a Thália Színház tagja lett, majd szabadúszóként dolgozott, 1998-tól haláláig a
Vígszínház tagja volt.
Szintén Marosvásárhelyen végzett
a kolozsvári születésű Kakassy Ágnes,
akinek távozása óta éppen két évtized
telt el. 1997. május 10-én távozott a
mennyei színpadra. Kakassy Ágnes
1962-ben végzett szintén Marosvásárhelyen, és ugyancsak a temesvári
színház tagja volt 1973-ig. Innen szerződött Nagyváradra, ahol korai haláláig játszott.
Marosvásárhelyen született és végezte színművészeti tanulmányait
Szabó Lajos, aki a magánéletben Kakassy Ági férje volt. Eredetileg díszletmunkás
volt,
1956-ban
a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István
Színművészeti Intézetben végzett.
1962-ig a Temesvári Állami Magyar
Színház művésze volt. Onnan Kolozsvárra szerződött, majd hét év után
visszatért Temesvárra. 1971-ben
Nagyváradra költözött, és haláláig a
színház magyar tagozatának színésze
volt.
A vetítés előtti percekben Gáspárik
Attila, a Nemzeti Színház igazgatója
a filmalkotásról, rendezőről és a filmben szereplő erdélyi színészekről
mesél.
A filmet román felirattal vetítjük.
Kósa András László igazgató,
Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet

Második családjuktól búcsúztak

pszichológusaink, az anyukáink – fogalmazott Carmen Ghiurco.
A ballagási ünnepség talán legmeghatóbb mozzanata volt, amikor a
végzős színész mesteriző hallgatók
egy kisfilmben mondtak köszönetet,
és adtak hálát, könnyeikkel küszködve, mindazért, amit az egyetemen
töltött évek alatt kaptak egymástól,
tanáraiktól. Talán Illés Alexa fogalmazta meg legtalálóbban a lényeget,
hogy mindamellett, hogy sokat tanultak itt, tapasztalatot szereztek, a legnagyobb kincs az a közösség, a
második család, aminek a részei lehettek.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1281. sz., 2017. május 20.
Székely Magda

Ítélet

Leomolván az idők, mint a várak,
napján a végső elszámoltatásnak,
mindkét oldalon ugyanazok állnak.

Egy szín alatt a jók, a rosszak,
szorongatókon a szorongatottak
enyhületlen egymásba rajzolódnak.
Pedig törekedve hiába
minden idom külön kiválna,
vissza enmaga térfogatába.

De nincs hely ott hiú törekedésre,
nincs mód kitérni a kiterjedésbe,
a bűn kényelme végleg visszavéve.

Ott nincs gonosz már továbbindulóban,
a készületlen kívülebb lelobban,
emlékezete elmarad a porban.

Ott csak a jó az, ami súlya nélkül
felsorakozva útra kelni készül,
a gyönge híd csak egy hívásból épül,

ha majd beteljesedve
odaátról, áradnak egyre,
a fényből másba, fényesebbe.

Tíz éve, 2007 áprilisában, 70 évesen hunyt el
a Kossuth-díjas költő.

Kaáli Nagy Botond

Megnyílt a Zichy-tárlat!
Fekete Réka (Lövétei hétköznapok című fotókiállítás)

„A művészet nélküli ország olyan, mint a virág nélküli kert.” (Gróf Zichy Edmund)

Noha az idei Múzeumok éjszakája csak
pénteken vette kezdetét, a rendezvénysorozat
talán legjelentősebb és legnívósabb tárlatának
megnyitójára már csütörtökön sor került. A
Zichy-gyűjteményről van szó, amelynek festészeti anyaga a Maros Megyei Múzeum kiállítótermében látható, a Kultúrpalota

második emeletén. A méltán hírneves és
rendkívül értékes képző- és iparművészeti
kollekciót a XIX. században gyűjtötte a mecénás, arisztokrata Zichy család, gróf Zichy
Jenő pedig halálakor Budapest városára hagyományozta. Ezen gyűjtemény egy részét
állították ki Marosvásárhelyen.
A tárlatnyitóra a galéria szomszédságában,
a Kultúrpalota kistermében került sor teljes

Soós Zoltán, Péter Ferenc, dr. Flender Gyöngyi és Kósa András László

Fotó: Nagy Tibor

telt házas közönség előtt, ahol elsőként Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója
üdvözölte a megjelenteket, köszöntötte a
meghívottakat és bemutatta a szervezőket, illetve azok képviselőit.
– Első alkalommal láthatjuk Marosvásárhelyen ezeket az európai műremekeket. Köszönöm a Maros Megyei Tanács segítségét, a
vásárhelyi, budapesti és bukaresti kollégáknak, hogy segítettek megszervezni ezt a kiállítást, hatalmas munka volt az anyag
szállításának megszervezése, a katalógusanyagok megszerkesztése és román nyelvre
fordítása – e gigászi munkát hat hónap alatt
sikerült elvégezni. A Zichy család a magángyűjteményéből a 19. században nagyon
sokat adományozott a magyar államnak, a
kollekció ezen részét tekinthetik meg. Köszönjük, hogy a budapesti Szépművészeti
Múzeum másodszor is lehetővé tette egy itteni kiállítás megszervezését, hiszen a Zichy
család mottója szerint a művészet nélküli ország olyan, mint a virág nélküli kert. A bukaresti Nemzeti Múzeum a harmadik
partnerünk, a tárlat szeptemberben Bukarestben lesz látható, a télen tér vissza Magyarországra.
Péter Ferenc megyei tanácselnök hozzátette: – Megtisztelő számomra, hogy részt vehetek ezen a kiállítás-megnyitón. A Maros
Megyei Tanács mindig partnere volt a múze-

umnak és más megyei kulturális intézményeknek a filharmóniától a Maros Művészegyüttesig. Örvendek és gratulálok Soós
Zoltánnak és csapatának, hogy sikerült az
együttműködést megkötni, és elhozni ide ezt
a nagyszerű kiállítást, amelyet egy olyan gyönyörű épületben mutathatunk be, mint a Kultúrpalota.
– Minden kiállítás rendelkezik egy olyan
érzelmi töltettel, amely nemzeti érzelmeink
felé mutat – mondta Magyarország csíkszeredai konzulátusának képviseletében dr.
Flender Gyöngyi konzul. – Egy hosszú távú
partnerség újabb sikeres lépése ez a több helyen is bemutatandó tárlat, amely főhajtás
egy nagyszerű gyűjtő és donátor család előtt.
Zichy Edmund gróf monarchiaszerte csodás
gyűjteményt teremtett. Rendkívüli tisztánlátással közelített a művészekhez, a művészetek bőkezű támogatója és művelt mecénás
volt, kiállításokat kezdeményezett, valamint
jelentősen hozzájárult a köz javára megvalósuló képzőművészet támogatásához. Erdélyi
felmenőit is szem előtt tartotta, a két erdélyi
vasútvonal üzleti részével foglalkozott és
publikált is a témáról. Fia, gróf Zichy Jenő
számos kezdeményezésében apja nyomdokain haladt. A hatalmas gyűjteményt megnyitotta a közönség előtt, miután pesti palotáját
új szárnnyal bővítette. Végrendeletében a teljes gyűjteményt Budapest városára hagyta. A
XX. század viszontagságai ellenére a gyűjtemény megmaradt, és külön öröm, hogy egy
részét ezúttal Marosvásárhelyen is megtekinthetjük.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Megnyílt a Zichy-tárlat!
(Folytatás a 3. oldalról)

Kósa András Lászlónak, a Balassi Intézet
– Bukaresti Magyar Intézet igazgatójának
szavai szerint a tavaly a magyar szecesszió
világhírű alkotójának, a XIX. század világsztár designerének, Róth Miksának a méltó
megemlékezésére került sor a világ legszebb
szecessziós épületében, a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. De a Zichy család gyűjteménye is itthon van Marosvásárhelyen, a kollekció megtekintésekor fedezzük fel Zichy
Jenő személyiségét is. Intézményeket alapított és támogatott, többször járt Ázsiában és
utazásairól könyveket is írt, hatalmas összeggel segítette és részt vett az osztrák–magyar
északi-sarki expedíció megszervezésében –
ennek az expedíciónak köszönhető, hogy egy
kis sziget a Ferenc József-föld nevet viseli –,
valamint iskolát is épített. A műpártoló és
műgyűjtő tevékenysége rendkívüli jelentőségű. A kollekció egy olyan mecénás, arisztokrata család gyűjteménye, amely
feladatának tekintette a műpártolást és műgyűjtést. A Balassi Intézet mindig is partner
lesz az ilyen jellegű kezdeményezésekben, és

reményeink, terveink szerint a bukaresti
Román Nemzeti Galériában ezek a kiállítássorozatok folytatódni fognak.
Gosztola Annamária és Cora Fodor művészettörténészek, a tárlat kurátorai a kiállítás
szakmai részéről szóltak. Gosztola Annamária elárulta, hogy a Zichy család tagjai – a
családról bővebben olvashatnak majd a kiállítás katalógusában – elkötelezett hívei voltak
a tudománynak és művészeteknek. – A hatalmas gyűjtemény Jenő halála után ugyan megőrződött, de kívánsága ellenére nem maradt
egyben, művészeti ágak szerint különböző részekre szakadt szét. A mostani kiállítás a
gyűjtemény festészeti anyagából áll, bő
három évszázadot fog át, és nem kevesebb,
mint nyolc iskola munkáiból merít a flamandtól a németen keresztül a magyarig. Bibliai
jeleneteket, portrékat, csataképeket, tájképeket, életképeket, csendéleteket egyaránt tartalmaz, és három szekcióra oszlik: az olasz
emlékanyag remeke, a német, osztrák, cseh
és magyar iskolákhoz tartozó művek, valamint a flamand és németalföldi alkotások –
hallottuk az idei Múzeumok éjszakája első
tárlatnyitóján.

Megdöbbentő minőség, ifjú versenyzők

Fotó: Nagy Tibor

Véget ért a 9. Nemzetközi Ifjúsági Dzsesszverseny és -fesztivál

idei volt eddig a legjobb, legnívósabb fesztivál, amely számára két meglepetéssel is szolgált – az egyik a jászvásári Big Band
fellépése volt, a másik pedig a nagyszámú nagyon tehetséges versenyző, akiknek túl kevés
díj jutott. – Mike Godoroja igazi ceremóniamester, aki mindig két nyelven – románul és
angolul – konferál. Remélem, hamarosan egy
harmadik nyelven, magyarul is fog, hiszen ismerik a kannibál közmondást: minden ember
jó – mondta nagy közönségi felröhej közepette Florian Lungu. – A magam részéről az
egyetlen szó, amelyet magyarul tudok, az
egyensúly. És ez ezen a versenyen nagyon
fontos volt: az egyensúly az előadó tudása és
a díj értéke között. De még mielőtt úgy hangzana mindez, mint egy Florin Piersic-szöveg,
amelyet Klaus Johannis fordított, abbahagyom. Minden elismerésem a szervezőknek,
nagyszerű emberek, akik életüket is adnák a

Nagyszerű hangulat, nívós zene, meglepő tehetségdömping – a múlt hét
végén véget ért az immár kilencedik
alkalommal megszervezett Nemzetközi Ifjúsági Dzsesszverseny és -fesztivál a marosvásárhelyi Jazz&Blues
Clubban. A klub, a Partitúra Kulturális
Egyesület, valamint az egyetemista
kultúrház által szervezett szemle minden eddiginél jobban sikerült, ezt
mind a szervezők, mind a zsűritagok
egyértelműen a teljes telt házas közönség tudomására hozták. Még soha
ekkora publikumot nem vonzott az
esemény, végig nagyszerű hangulat
uralkodott, és a fellépő versenyzők –
ifjú előadóművészek, illetve együtteseik – tehetsége mindenkit megdöbbentett.

Kaáli Nagy Botond

A fesztivál műsorrendje az eddigi kiadásokhoz hasonlatosan ez évben is három részből állt. Május 3-a és 7-e között délelőtt
előadásokon, workshopokon vehettek részt
az érdeklődők, délután kezdődött a versenyprogram, amelyen a hazai és külföldi zeneművészeti akadémiák versenyre jelentkezett
hallgatói léptek fel, ezt minden este egy-egy
koncert követte, a napi programot pedig jam
session, azaz közös, improvizatív örömzenélés zárta. Szerda este az Alex Man és Gyárfás
István Guitar Duo (Románia/Magyarország),
csütörtökön a Big Band (jászvásári George
Enescu Művészeti Egyetem) és a Sorin Zlat
Trio (Románia), pénteken Teodora Enache &
Kael Norbert (Románia/Magyarország),
szombaton a Váczi Eszter & Quartet (Magyarország) és a DAS Trio (a 2016-os kiadás
nyertesei), míg vasárnap az On Impulse Ft.
Deborah Carter (Hollandia, AEÁ) lépett fel a
dzsesszklub termeiben.
Az eredményhirdetésre vasárnap este, a
sorrendben legutolsó koncert előtt került sor

Szász Ágnes Quartet

Jazz Residence

teljes telt házas közönség jelenlétében, igen
jó hangulatban. A nyerteseket a fesztivál ceremóniamestere, Mike Godoroja hazai bluesénekes és televíziós műsorvezető konferálta
fel, aki elöljáró beszédként elmondta: nagyszerű fesztiválnak lehettünk tanúi egy nagyszerű klubban, amelynek a lelke Demeter
József, azaz Döme. – Sok barát fogott össze
mindennek érdekében, köszönjük a szervezőcsapatnak, Buksa Árpádnak, Dana Maticnak, Szép-Tóth Györgynek ezt a szemlét. A
díjakat több kategóriában osztotta ki a zsűri,
amely három különdíj létrehozásáról is döntött: volt egy pillanat, amelyben az ítésztestület mindenkinek díjat akart adni, annyira
jók voltak a fellépők – mondta a konferanszié, majd bemutatta a zsűri tagjait: Florian
Lungu dzsesszkritikust (Bukarest), Sárik
Péter zongoraművészt, zeneszerzőt, tanárt
(Magyarország), Alex Man gitárművészt
(Marosvásárhely), dr. Romeo Cozma

On Impulse Ft. Deborah Carter

(Románia) zongoraművészt, zeneszerzőt, tanárt, valamint Gyárfás István gitárművészt és
zeneszerzőt (Magyarország).
A zsűri tagjai közül elsőként Sárik Péter
méltatta a fesztivált és a versenyzők igencsak
magas szakmai tudását, illetve azt a versenyeken szokatlan tényt, hogy mindannyian
díjat érdemlő produkciókat adtak elő. Gyárfás István hozzátette: az eddigiekben évenként egy lépcsőnyit haladott a fesztivál, most
hármat ugrott egyszerre. – A zsűri nehezen
vette ezt a három lépcsőfokot, de megálltunk
a talpunkon. Nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak. A zsűri munkájával kapcsolatosan Alex Man elárulta, nagyon nehéz volt
a döntés. – Kiváló ifjú zenészek jelentkeztek
idén a versenyre, annyira minőségi koncerteket köszönhettünk nekik, hogy néha úgy gondoltam, zsűritagként nincs is mit keresnem
itt. Csak közönségként, talán.
Florian Lungu, avagy Moşu szerint is az

dzsesszért, a minőségi muzsikáért – hallottuk
a hazai dzsesszlegendától.
A díjátadó ünnepségen mindegyik díjazott
előadott egy-egy dalt. És tényleg: a minőség,
a szakmai tudás megdöbbentő volt: minőség,
improvizáció, érzés magas fokon. Főleg ha
hozzátesszük, hogy a legjobb zenekar díját
elnyerő formáció tagjai 14-15 évesek! A díjak
pedig a következők: legjobb zenekar – Jazz
Residence (Hága, Hollandia). A legjobb
hangszeres szólista: Pintér Péter zongorista
(Budapest, Magyarország). A legjobb énekes
(megosztott díj): Anita Petruescu (Bukarest,
Románia) és Sandu Bantaş (Jászvásár, Románia). A zsűri különdíja zenekar kategóriában: Szász Ágnes Quartet (Budapest,
Magyarország). A zsűri különdíja énekes kategóriában: Farkas Zsolt, (Budapest, Magyarország).
Gratulálunk a díjazottaknak és a számos
kiegészítő rendezvényt is nyújtó szemle szervezőinek, jövőre várjuk a tizedik, jubileumi
ifjúsági dzsesszfesztivált!
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Bordi Géza

Hollósy Simon (1857–1918)

II. rész (folytatás
május 13-i lapszámunkból)
A müncheni Akademie der Bildenden
Künste törzskönyvének II. kötetében a 3634.
sorszám alatt olvasható a bennünket érdeklő
név: Hollósy Simon, beiratkozott 1878. nov.
30-án, 21 éves.
Hollósy Simon művészi talentumának kibontakozása tehát a művészeti akadémiák
klasszicista konzervativizmusa és a század
tudományos-technikai haladásának tanulságait is magába olvasztó modern képzőművészeti törekvések indulásának időszakára esett.
Hollósy Simon magyar–örmény családban
született Máramarosszigeten 1857-ben. Édesapja a forradalmi események hatására változtatta Korbulyról Hollósyra nevét. A Hollósy
családban az 1848-as szabadságeszményeket
ápolták továbbra is. A tehetős kereskedőcsalád, felismerve a fiú tehetségét, támogatta
művészeti tanulmányait, először az 1871-ben
létrehozott pesti Mintarajz tanodában, majd
– a fiatal magyar festőgenerációk kitaposott
útját követve – a müncheni Festőakadémián
(1878). Rendkívüli tehetsége, kiváló rajzkészsége miatt tanárainak kedvence lett. Tanulmányai befejezése után szóba került
akadémiai tanári kinevezése is, ám egy Münchenben megrendezett francia kiállításon lá-

Kislány nagy zöld kalappal (1910)

tottak (különösen Corot, Courbet és
Bastien-Lepage művei) megerősítették meggyőződését a bajor Akadémia szellemiségének elavultságáról. München a technikai
tökéletességre alapozó, de a fantáziátlan akadémizmus központjaként még mindig a történelmi és zsánerképfestészet európai
erődjeként oktatott.
Hollósy inkább magániskolát nyitott Münchenben (1886), és rövid idő alatt a Münchenben tartózkodó fiatal magyar művészek
irányítója lett. Tanítványai csodálták, szerették, rajongtak érte. Az ő szemével kezdték
nézni a környező világot, a művészet problémáit, az embereket. Az Akadémiáról is átjártak hozzá növendékek, idegen nemzetbeliek
is. A párizsi mozgalmakkal való kapcsolata
kihatott piktúrájára és pedagógiai munkásságának irányára is, de sajnos, egyre kevesebbet festett, egyre inkább a beszéd hevével
fejtette ki társadalomra, művészetre vonatkozó eszményeit. A természet végtelen változatosságát, a hangulat és az érzés
princípiumainak a művészi alkotásban való
elsődlegességét hirdette apostoli hévvel tanítványainak. Lenyűgöző személyiségét a festőtárs Mednyánszky László így jellemezte:
„bármily sokan is vannak valahol Hollósyval
egy társaságban, ott egyedül csak Ő látszik”.
Kétségtelen, a müncheni Hollósy-kör a fiatal
magyar művésztanítványok számára az emberré válás iskolája volt.
Hollósy Simon neve a magyar művészettörténetben az újkori magyar festészet egyik
legnagyobb hatású művészközösségének, a
nagybányai művészkolóniának a létrehozásához, alapításához kapcsolódik. Tulajdonképpen
müncheni
szabadiskolájának
növendékeit hozta át 1896-ban egy nyári szezonra nagybányai származású tanítványának,
Réti Istvánnak és Thorma Jánosnak a csábítására. A Münchenből Nagybányára utazó
művészcsoport még megtekinthette Pesten a
millenniumi ünnepségek alkalmából rendezett kiállításon Szinyei-Merse Pál 1873-ban
festett Majálisát, s ez az élmény tartósan
megmaradt emlékezetükben. Az egy nyárból
több évtizedes alkotói közösség lett. A nagybányai művésztelep korszakos jelentőségét
tudomásom szerint a nemrég sajnálatosan
korán elhunyt Szabó Zoltán muzeológus-festőművész már ismertette. Hollósy kulcsa-

lakja, zászlóvivője lett a Nagybányán kialakuló művészi mozgalomnak, függetlenül
attól a ténytől, hogy néhány éves irányító szerep után végleg elszakadt, eltávolodott Nagybányától.
Ki volt hát Hollósy Simon, a festőművész?
Hollósy Simon festészetét és művészetpedagógiai tevékenységét általában három jellegzetes periódusban lehet bemutatni:
A közel 16 évet felölelő müncheni tartózkodás 1884 és 1896 közötti szakasza.
Szemléltethető festményei: Nevető leány
(1883), Kendős leányfej (1885), Tengerihántás (1885), majd a Merengő (1886), Áldomás
(1887), Mulató társaság (1888), Két tűz között (1891), valamint Az ország bajai (1893),
Zrínyi kirohanása (1896).
Ennek a korszaknak a legkiemelkedőbb alkotása a Tengerihántás. A kép sikere Münchenben óriási, Hollósy tekintélyét a fiatal
művészek között ez a mű alapozta meg. Hollósy naturalizmusának művészi jellegét
szemléltetően demonstrálja a festmény, itt a
természetnek a megfigyelése nem eszköz,
hanem végcél, boldog fölolvadás a látványHollósy és müncheni tanítványai
ban. A részletek gazdagságát feloldja a tónusok finom átmenete, érzelmessége. A műteremben meditáló festésmódhoz szokott
Tengerihántás csupa halkszavúság, kedvteli Hollósynak az ilyenkor bámészkodó közönelmerülés az aprólékos, de mégis egységes ség előtt dolgozni.
felületformálásban. Hollósy a 80-as években
Nagybányán festi a Rákóczi-induló című,
festett magyar paraszt életképeiben lehetőleg nagyméretűnek tervezett festmény első vázegyszerű emberi állapotokat igyekezett meg- latát. Ez a kép volt Hollósy életének legnafesteni, lehetőleg kerülve az gyobb vállalkozása, küzdelme és bukása. A
anekdotikus elemeket.
mű eszméje lelkéből fakadt, a Rákóczi-induló
Ezek a festői kvalitások fel- mindent elsöprő, heroikus erejét szándékolelhetők, sőt tovább gazdagod- zott megfogalmazni. Az előzetesen készített
nak Az ország bajai című képén résztanulmányokra alapozó vázlatban a komis. Két alak ül a mögöttük lévő pozíció lendületét inkább a képi tér lüktetése,
ablak ellenfényében. Az ellen- a felszálló porból előbukkanó alakok látofényben bizonytalanná, vibrá- másszerű megjelenése helyettesíti. Húsz éven
lóvá válik az alakok körvonala. át viaskodott a témával, sikertelenül, befejeÁm Hollósy belekémlel az ár- zett mű soha nem lett belőle. Végül is a nagynyék mélységébe, a formát, az bányai vázlat volt az, a később festett sok
anyagot szándékszik érzékel- változat közül, amely a legmeggyőzőbben fetetni, a parasztmellény pitykéi- jezte ki Hollósy ötletét. Ez a vázlat tanúsítja,
nek csillogását, a huszármente hogy ekkor már festésmódja is szabadabbá,
anyagát. Észreveszi a körvona- levegősebbé változott.
lakon foszforeszkáló fény
A teleket továbbra is Münchenben töltötte
nyugtalanságát, anyagtalansá- magániskoláját vezetve, nyaranta pedig lágát. Tulajdonképpen ezzel a zadó vezérként tért vissza, a végsőkig harcolt,
festménnyel zárult a müncheni hogy a művésztelepen az általa elképzelt és
korszak. München a népies irányított művészi mozgalmat egyben tartsa.
életképek korszaka volt. Alko- Csakhogy az idők is változtak. Festőtársai a
tásai frissebbek, életteljesebbek nagybányai festészet sikerei, fokozatos elfoa kortárs festők anekdotikus je- gadottságára alapozva immár saját művészi
leneteinél, a német és francia egyéniségük megvalósítását is fontosnak tenaturalista (realista) festészettel mutatnak ro- kintették. Budapesti első két csoportos kiálkonságot.
lításuk után a nagybányai festők 1899-ben
A nagybányai művésztelepi tartózkodás már a Képzőművészeti Társulat rendes téli
periódusa (1896–1902).
tárlatán mutatták be alkotásaikat, a HollósySzemléltethető festményei: Huszt vára tanítványok pedig külön a Nemzeti Szalon(1896), Kosztolányi Gyula portréja (1896), ban. A kialakuló nézetkülönbségek az
Illusztrációk Kiss József verseihez (1899), irányításhoz szokott Hollósy és művésztársai
Üres a pénztárca (1899), Ősz (1900), Rá- között kiéleződtek, és egy személyes jellegű
kóczi-induló (1899), Zászlóvivő, vázlat konfliktus alkalmat nyújtott arra, hogy az
(1898).
ekkor 45 éves Hollósy 1902-ben végleg elHollósy elévülhetetlen érdeme a művész- hagyja nagyszerű művét, a nagybányai műtelep létrehozásában kifejtett lendülete, az öt vésztelepet.
éven át tartó küzdelme a nagybányai festészet
A volt tanítvány, majd festőtárs Réti István
szellemiségének a magyar, a budapesti köz- írja a Nagybányai művésztelep című könyvéízlésben való elfogadtatásáért. A nagybányai ben: „A szakadás a tudatok alatt régóta lapművészek érdeklődése ebben az első perió- pangott. Hollósyban az öntudatlan, de
dusban megoszlott az ember és a tájkép kö- természetes féltékenység is munkálkodott...
zött, a tájképben is inkább az emberi kényelmetlennek érezte helyzetét és egyre vimotívumra, a hangulatra helyezték a hang- lágosabb lett előtte is, hogy a nagybányaiak
súlyt. Hollósyt is foglalkoztatta a plen-air kiállításain, amelyek az egész mozgalomnak
problémája, de az általa irányított telep mű- a művészi értelmét s igazi eredményét jelenvészi programjában a magyar társadalom tették, a művészi súlypont az ő személyéről
szociális problémáinak felmutatását kívánta lassan eltolódott… szívünkben mélyen sajelőtérbe helyezni.
náltuk ezt a szakadást. Vele indultunk, az inÉrdekes, hogy Hollósy a bányai gyönyörű dulás energiáját tőle, az ő körében kaptuk,
természeti
környezetben
mozogva a tájkép előtt közönyösen állt, figyelmét
csak az ember lelki karaktere kötötte le, ennek megformálását
tekintette
művészete fő céljának. Először illusztrációkat készített
Kiss József költő verseihez.
Ezek között valóban van egy
igazán megdöbbentő darab,
az „előttem semmi, mögöttem semmi” öreg emberének
vigasztalan tekintetű alakja.
A festőtárs Réti István az
1927-ben Hollósyról szóló
írásában összesen 3-4 tájképről tesz említést: az Ősz
és egy Szénaboglyák című
képről, valamint Németh
Lajos 1956-os monográfiája
reprodukál egy Nagybányai
utcarészlet című fehér-fekete nyomású reprodukciót.
Más, Bányán festett tájképéről nincs említés. Talán kéParasztudvar szekérrel (1912)
nyelmetlen
lehetett
a
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fiatalságunk kohójának ő volt a fújtatója…
Hollósy nélkül, a nagybányai együttes munkálkodás nélkül, ki tudhatja, mily kerülőkkel
fejlődhettünk volna a magyar művészet számára azzá, amikké lettünk”.
A técsői periódus alkotásai (1904–1918).
Szemléltethető festményei: Aratás után
(1908), Felhős táj (1910), Bozótos rét (1910),
Udvarrészlet (1910), Kislány nagy zöld kalappal, Parasztudvar szekérrel (1912), Szénaboglyák (1912), Falusi utca (1914?),
Técsői táj (1916), Tisza-part (1916), Önarckép (1916).
Nagybányáról távozva, a továbbra is működtetett müncheni iskolájának növendékeit
ezután Fonyódra, majd Vajdahunyadra, 1904től pedig minden nyáron Técsőre vitte.
(Técső a festő szülőhelyéhez, Máramarosszigethez közeli, a Tisza jobb partján fekvő
település, amely ma Ukrajnához tartozik.) Ezt
a nyári vándorló iskolarendet Nagybánya
után is megőrizte. Megbántottsága nem oldódott fel, Técső egyfajta belső emigráció volt
számára, lassan kizárta magát a művészeti
közéletből, az öregedő festő már az akkori tanítványai között is egyre társtalanabbá vált.
Ami a técsői periódusban a legmeglepőbb,
a tájképfestészettől Nagybányán ódzkodó
Hollósy számára Técső a tájképeké lett. Tanítványai és helybéli barátai társaságában
órákig barangolt a Tisza partján, a mezők és
szántók liláskékbe elvesző horizontját, a Nereszen-hegyet, a poros utak mentén sorakozó
szegényes parasztházakat választotta festői
motívumnak. A természettel való azonosulása
e festményekben melankolikus, sejtelmes.
„Nem ecsettel, hanem lélekkel kell festeni” –
vallotta. Képei közül egynéhányat még el-elküldött a pesti kiállításokra, ám a modern
művészet nagy zsivajában az ő melankóliájának halk szava elveszett. 1912 után festett képeiben mintha új lendület mutatkozna.
1916-ban festette Önarcképét és legjobb técsői tájképeit. Sajnos, ezekből a művekből a
nagyközönség szinte semmit sem ismer.
1917-ben már nem nyitotta meg müncheni
szabadiskoláját, és végleg letelepedett Técsőn. Egy évvel később, 1918 májusában, súlyos veseelégtelenségben, 61 éves korában
hunyt el. Máramarosszigeten helyezték végső
nyugalomra. Técsőn köztéri mellszobor őrzi
emlékét.
Befejezésül ismét a volt tanítvány és művésztárs Réti Istvánnak Hollósy halála után
írt méltató soraiból idézek: „Személyes varázsa több bámulót szerzett neki,
mint művészete… Pedig mint
művész is ama kevesek között
áll Pantheonunkban, akiknek
művészetünk világviszonylatban is előkelő helyét köszönheti. Nem olyan lobogó őstűz,
mint Munkácsy zsenije, nem
olyan mélyszándékú és nagy
koncepciójú, mint Székely Bertalan, nincs meg benne SzinyeiMerse Pál belcantója s
pogányos szépségereje, sem
Ferenczy Károly magas intellektusa és céltudatossága, de
kedélyének és szemének érzékenységét, részletekbe is elmerülő érzését-melegét tekintve
különleges helyet foglal el művészetünkben”.
Forrás: Németh Lajos: Hollósy Simon és kora. Képzőművészeti Kiadó, Bp. 1956. Réti
István: A nagybányai művésztelep. Vince Kiadó, Bp. 2004.
Dr. Szöllősi Tibor: Hollósy
Simon Técsőn. Honismeret,
2003/1. szám.
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Az évad utolsó nagytermi premierje a Nemzeti Színházban

A Tompa Miklós Társulat 2016/2017es évadának utolsó nagytermi bemutatója Friedrich Dürrenmatt Az öreg
hölgy látogatása című darabja, melyet „mindenütt jó, de legjobb két
részben” műfaji megjelöléssel láttak
el az alkotók. Az előadást Perczel
Enikő nyersfordítása alapján viszik
színre a Mohácsi testvérek.

Az öreg hölgy látogatása

Az öreg hölgy látogatása című előadás
színrevitele kapcsán a rendező Mohácsi
János így fogalmaz: A totális csőd felé prosperáló szülővárosába tér vissza Claire Zachanassian, a milliárdos üzletasszony, talán
utoljára, talán nosztalgiázni; mindenesetre
először azóta, hogy több évtizede kitaszították onnan ugyanazok, akik most kitörő örömmel fogadják. Alig-alig felnőtt lányként
üldözték el valaha, miután olyan méretes,

kövér bűnt követtek el ellene, amit képtelenség megbocsátani nekik.
Talán a kora teszi, talán a mindannyiunkban ott bujkáló kísértés a könyörületre, a milliárdos asszony olyan ajánlatot tesz a
lepukkant kisvárosnak, amely mindörökre
felvirágoztatná a valaha jobb napokat látott
megyeszékhelyet; a települést magát, a gyárakat, az ipart, a mezőgazdaságot, a kereskedelmet egyaránt, és személyesen is ragyogó
jólétet és felhőtlen boldogságot hozna az emberek életébe, valamint örök vasárnap délutáni két gombóc csokoládéfagylaltot.
Viszont a kedves, éltes hölgy cserébe kér
valamit; valamit, amit mindenki, akiben egy
hangyányi morál vagy akár csak tisztesség lakozik, azonnal visszautasítana, ahogyan a
város is egy emberként, felháborodottan
küldi vissza az ajánlatnak még a gondolatát
is a feladónak. Vagy csak azt hiszi. Mert a
gondolat, ahogy a gondolatok szokták, elszabadul.
A címszerepben Berekméri Katalint láthatjuk viszont, a népes szereposztás további tagjai: Ördög Miklós Levente, Kilyén László,
Nagy Dorottya, Kiss Bora, Csíki Szabolcs,
Galló Ernő, Moldován Orsolya, László
Csaba, Lajter Ernesztó, Korpos András, P.
Béres Ildikó, Bokor Barna, Tollas Gábor,
Varga Andrea, Kovács Botond, Simon Boglárka-Katalin, Henn János, Varga Balázs, Ru-

szuly Ervin, Lőrincz Ágnes, Biluska Annamária, Gecse Ramóna, Huszár Gábor, Máthé
Zsolt, Czüvek Lóránd, Demeter Márk
Cristopher, Szakács László, Klaudia Kuruczová, Pál Zoltán, Rákosy Ancsa, Zádor
Fanni. Dramaturg: Mohácsi István; zene: Kovács Márton; díszlet: Mohácsi András; jelmez: Remete Kriszta; segédrendező: Fülöp
Bea; rendező: Mohácsi János.
A bemutatóra május 26-án, pénteken 19
órától kerül sor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében. Érvényesek a Bernády György-mecénás- és a Kemény Jánosbemutatóbérletek. Következő előadások:
május 29., hétfő 19 óra – Delly Ferenc-nyugdíjas- és Kovács György-felnőttbérlet, június
14., szerda 20 óra, illetve június 15., csütörtök 17 óra – Kántorné-nyugdíjasbérlet.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felhívja a nézők figyelmét, hogy az erre az
évadra váltott bérleteket használják fel ezen
előadások valamelyikén. 12 éven felülieknek
ajánlott előadás, amely román nyelvű feliratozással követhető.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 1217.30 óra között, telefon: 0372-951-251) és
a színházban működő jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy
órával, telefon: 0365-806-865), valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon.

90 éve alakult meg
az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia

Kilencven éve, 1927. május 11-én alakult meg az Oscar-díjakat odaítélő
amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS), a leghíresebb filmes szervezet. Az évente
megrendezett Oscar-gála, a csillogó
ruhák, a sztárparádé, a díjeső, a vörös
szőnyegen végigvonuló filmcsillagok
225 ország nézőit szegezik a képernyők elé, igaz, ma már évről évre
csökkenő nézettséggel. (Az MTVA
Sajtó- és Fotóarchívumának anyaga.)

Az Akadémia története a Metro-GoldwynMayer Stúdió társalapítójával, Louis B.
Mayerrel kezdődött. Mayer olyan szervezetet
akart létrehozni, amely szakmai és érdekvédelmi hátteret biztosít a nagy filmstúdiók számára, és nemcsak munkaügyi vitákat képes
kezelni a szakszervezetek bevonása nélkül,
hanem a közönség filmiparról alkotott véleményét, megítélését is javítja. Elképzelésével
megkereste a némafilm korszakának színészbálványát, Conrad Nagelt, Fred Niblo rendezőt és a Mozgóképgyártók Szövetségének
igazgatóját, Fred Beetsontót. Rövid megbeszélésükön úgy döntöttek, hogy a megalakítandó szervezet évente ünnepi vacsorát
rendez a szakma képviselői számára, a tagság
pedig a filmipar öt területén ténykedők – színészek, rendezők, forgatókönyvírók, műszaki
dolgozók és producerek – előtt áll nyitva. (Az
AMPAS-nak ma már 17 szekciója van.) Díjalapítás és gála ekkor még szóba sem került.
Mayer ezután a filmvilág 36 ismert szereplőjét hívta meg elegáns bankettre Los Angeles egyik ismert szállodájába, 1927. január
11-ére. A jeles társaság előtt felolvasta előterjesztését a Nemzetközi Filmművészeti és
Filmtudományi Akadémia megalakításáról,
az est résztvevői egyúttal az Akadémia alapító tagjai lettek. A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (Academy of Motion
Picture Arts and Sciences – AMPAS) alapító
okiratát 1927. május 4-én nyújtották be, az
elnevezésből időközben kihullott a nemzetközi jelző. A nyomtatásban megjelent tagnévjegyzék 230 nevet tartalmazott.
A szervezet első hivatalos találkozóját

1927. május 11-én tartotta, ekkor megválasztották a tisztségviselőket. Az AMPAS elnöke
a némafilm korszakának sztárja, a színész,
forgatókönyvíró, rendező és producer Douglas Fairbanks lett, az alelnöki tisztséget Fred
Niblo nyerte el. Az este nevezetes eseménye
volt az Akadémia első tiszteletbeli tagjának
megválasztása a feltaláló Thomas Edison személyében. Az AMPAS kezdetben munkaügyi
kérdésekkel foglalkozott, de már ekkor felmerült az elismerések ügye, és erre a célra bizottságot is alakítottak. A testület 1928
májusában már egy díj odaítélésének rendjét,
az átadási ceremónia megszervezését tárgyalta, majd júliusban az igazgatótanács létrehozott egy 12 kategóriából álló jelölőlistát.
Jóváhagyták a díj szavazási rendszerét, megkezdődött a jelölési és kiválasztási folyamat.
Ez a „megkülönböztetett teljesítményért járó
díj” volt a ma már sorsokat, karriereket eldöntő Oscar-díj őse, az első – alig negyedórás
– díjátadó ceremóniára 1929. május 16-án
került sor a hollywoodi Roosevelt Szálloda
zárt körű bankettjén.
Az AMPAS első központja a Hollywood
Boulevardon volt, majd a Roosevelt Hotelbe
tette át székhelyét, ahol 1929-ben a filmválogatási igényeknek megfelelő vetítőtermet
hoztak létre. Megalakult az Akadémia könyvtára, amely a filmvilággal foglalkozó könyvés folyóirattermés gyűjtésébe kezdett. 1929ben a Dél-kaliforniai Egyetemmel karöltve
alapították meg az első filmes iskolát, az alapító tagok sorában olyan nevek olvashatók,
mint Douglas Fairbanks, D. W. Griffith, William C. de Mille, Ernst Lubitsch, Irving Thalberg és Darryl F. Zanuck.
Az 1930-as évek elején az Akadémia már
komoly helyhiánnyal küzdött, ezért többször
költöztek. Sokszínű tevékenységüket jelenleg
három létesítményben bonyolítják: központjuk Beverly Hillsben, a Wilshire Boulevardon
található üvegpalotában működik. A létesítmény lelke a legkorszerűbb technikával felszerelt vetítőterem, az 1012 férőhelyes
Samuel Goldwyn Theater, itt jelentik be minden évben élő adásban az Oscar-díj jelöltjeinek listáját. A további két központ, a Pickford

Erős Zoltán fotója

és a Fairbanks Center for Motion Picture
Study ad otthont az Akadémia filmarchívumának, a Tudományos és Technológiai Tanács tagjainak, a Grants program és a
Nicholl-ösztöndíj ügyintézőinek. Várhatóan
már az idén megnyílik az Akadémia Mozgókép Múzeuma Los Angelesben, itt 27 ezer
négyzetméteren lesz lehetőség kiállítások,
vetítőtermek, oktatóközpontok kialakítására,
rendezvények szervezésére.
Az intézmény vezetése és működési alapelveinek kidolgozása a Kormányzótanács feladata. Az Akadémia tagjai közé csak
meghívásos alapon lehet bekerülni, a kiválasztott szerencsések felvételéről
minden év tavaszán döntenek. A tagság feltétele Oscar-jelölés vagy az
Akadémia két tagjának ajánlása arról
a területről, ahová a pályázó felvételét
kéri. A tagok listáját nem teszik
közzé, de a meghívottakét igen. A
szavazati joggal rendelkező tagok
száma 2016 elején 6261 volt, a „kiválasztottak” addig egészen halálukig
élvezhették a tagsággal járó kiváltságokat.

Tavaly azonban, a „túl fehér Oscar” botrányról elhíresült jelölések után új szabályokat állítottak fel, amelyeket több lépcsőben
2020-ig vezetnek be. Megduplázzák például
a nők és az etnikai kisebbségekhez tartozók
számát, szavazati joguk csak azoknak lesz,
akik az elmúlt tíz évben valóban dolgoztak a
filmiparban. Az Akadémia azt reméli, hogy
ezzel kiegyensúlyozottabbá válik a testület
összetétele, igazságosabb lesz a jelölés és a
győztesek kiválasztásának folyamata. Az a
cél, hogy miközben szélesítik a merítési
hálót, megőrizzék az Oscar-díj rangját és
színvonalát.

Támogatók:
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A Siletina Impex – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

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

Félév végi tudománynépszerűsítő
előadás-sorozat a Sapientián
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Tudománynépszerűsítő előadás-maratonnal zárja a félévet a Sapientia
EMTE, ahol május 22-24. között a Pécsi Tudományegyetem oktatói tartanak nyílt előadásokat. Hétfőn a marosvásárhelyi karon a 114-es teremben a következő előadásokra kerül sor:
10 órától – prof. dr. habil. Héjj Andreas: Kifizetődik-e a szépség?
11.30 órától – prof. dr. Gábriel Róbert: Kooperatív tanulás: az agysejtek is így csinálják
13 órától – dr. Szentpéteri L. József: Hagyomány vagy fejlődés? – gondolatok a közösségi médiáról
Az esemény szervezői a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
a Pécsi Tudományegyetem, valamint a pécsi Szentágothai János Protestáns Szakkollégium. (közlemény)

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)

A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb
hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást
is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts
(sz-I)

A MI VENDÉGEINK A LEGIGÉNYESEBBEK. Ezért megérdemlik a legjobb EGYSÉGVEZETŐKET, PINCÉREKET és SZAKÁCSOKAT. A legmagasabb elvárásaink vannak, és a legnagyobb
fizetéseket is mi ajánljuk. Garantáltan! Vagy… annyit keresel, amenynyit akarsz. Mit szólsz a kihíváshoz? Ha egyike vagy azoknak, akiket
keresünk, küldd el önéletrajzodat a casamuresana@gmail.com e-mailcímre, vagy hívd a 0740-084-090-es telefonszámot! (58869)
Nyárádtői BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz SZERSZÁMÉLEZŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Érdeklődni a 0265/215-519,
0724-989-092-es telefonszámon. (18899)
CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk.
Tel. 0745-520-408. (1100-I)

FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk.
Tel. 0749-897-623. (18893)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT és
RAKODÓMUNKÁST árukihordásra a megye területén, Marosvásárhelyről és környékéről. Tel. 0752-214-442. (18961-I)
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):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház 553 m2-es telekkel a
Budaiban,

vagy

elcserélem

egy

2

szobás, garázsos tömbházlakással +

különbözet. Tel. 0754-455-374. (1218)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (907-I)
ELADÓ

tűzifa.

Tel.

0757-439-281.

ELADÓ

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

(1246)

(1246)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Bartis Noémi névre

szóló könyvtári belépőm. Semmisnek

nyilvánítom. (1253)

MINDENFÉLE

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(635)

SZÉKELY KAPU készítését vállalom.
Tel. 0753-407-238. (1025)

Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,
mely szívére borult az egész
családnak.
Velünk
sírnak
a
templomi harangok,
mert akit
szerettünk, az minket elhagyott.
Szívünkben őrzünk, mint egy drága
kincset, mert már egy éve itt hagytál
minket. Elment, elment örökre,
lelkét a Megváltó magához emelte,
mi maradt itt, mi maradt utána,
fájdalom és könnyek végtelen
hulláma. Az űr, hatalmas űr, mit itt
hagyott, de ő most már az Úrtól
békességet
kapott.
Kik
itt
maradtunk, gyászolunk és sírunk, a
fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány, mi
lelkünket szaggatja és tépi, miért, miért kellett így legyen? Az ész
nem is érti, de szívünk rejtekén az emlékek között mindörökre itt
leszel. A lelkünkbe költözött, s míg rá gondolunk, ő is itt lesz
velünk, mert emlékeink útján mindig rálelünk. Eljön majd a nap,
mikor mi is elindulunk, és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk.
Akiknek fontos voltál, azoknak fontos vagy ma is, akik szerettek,
azok szeretnek ma is. Érezzük, hogy itt vagy, és mindig is itt leszel,
egész közel, mélyen a szívünkben.
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk május 20án a magyarózdi születésű VASS JÓZSEF volt marosvásárhelyi
lakosra halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott! Drága, szép emlékét örökre szívünkben őrizzük.
Örökké bánatos felesége, Anikó, gyermekei: Levente és Ágica
családjukkal, veje és menye, unokái: Áron, Rebeka, Dávid, Vivien,
testvérei: Erzsi és Feri családjukkal. (1059)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér,
FERENCZI PIROSKA
szül. Lengyel
május 19-én 62 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága szerettünket május 22-én
13 órakor kísérjük utolsó útjára
a Jeddi úti temetőben.
A gyászoló család. (1243-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, anyós, anyatárs,
rokon és szomszéd,
HADNAGY ÉVA
életének 93. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2017. május
22-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1251-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
AMarosMegyeiTanácselnökének
2017. május 18-án kelt

151-es számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2017. május 25-én 13 órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,
azutólagmódosítottéskiegészített,majdújraközölt,ahelyiközigazgatásra
vonatkozó2001.évi215-összámútörvény94.cikkelyének1),3),5),7)és8)
bekezdése,valamint106.cikkelyének1)bekezdéseértelmében
elrendeli:
Egyetlenszakasz:aMarosMegyeiTanácsotnyilvános,sorosülésrehívjaössze
2017.május25-én13óráraaközigazgatásipalotanagytermébe,akövetkező
napirenddel:
1.HatározattervezetaMarosmegyeiköztulajdonleltáránakátvételérevonatkozó,2001.évi42-esszámú,utólagmódosítottéskiegészítettmegyeitanácsi
határozatcsatolmányánakkiegészítéséről;
2.Határozattervezetamegyeáltalánosköltségvetésénekelfogadásáravonatkozó2017.évi31-esszámúmegyeitanácsihatározatmódosításáróléskiegészítéséről;
3.Határozattervezetamegye2016.évibevételeireéskiadásairaésazéves
pénzügyihelyzetrevonatkozó,csatolmányokkalellátottvégrehajtásiszámlaelfogadásáról;
4.HatározattervezetaMarosIpariParkRt.2016-osmérlegénekelfogadásáról;
5.Határozattervezeta2017-benazifjúságialapbólfinanszírozandótevékenységekmeghatározásáról;
6.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsmegyeiérdekeltségűkulturálisés
szociálisjellegűtevékenységekszervezésében,lebonyolításábanésfinanszírozásábanvalórészvételérevonatkozó,2017.évi34-esszámúmegyeitanácsihatározat1-esés2-esszámúmellékleténekkiegészítéséről;
7.HatározattervezetApolgárivédelemintervenciósstruktúráinakhatékonysága
elnevezésűmegyeiérdekeltségűprogram,ésaMarosMegyeiTanács,illetvea
Horeakatasztrófa-elhárítófelügyelőségközötti,aprogramgyakorlatbaültetésétcélzóegyüttműködésiegyezményjóváhagyásáról;
8.HatározattervezetaMarosMegyeiSzemélynyilvántartóHivatalműködésiés
szervezésiszabályzatánakjóváhagyásáról;
9.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácshatáskörébenműködőegyesközintézményekszervezésérevonatkozóintézkedésekjóváhagyásáról;
10.HatározattervezetaMarosvásárhelyiTransilvaniaRepülőtérmenedzsmentjétbiztosítóintézkedésekelfogadásáról;
11.HatározattervezetaMarosMegyeiTanács2017.április27-ei,62-esszámú,
amegyeköltségvetésébőlvisszanemtérítendőtámogatásrabenyújtottprojekteketésdokumentációkatelbírálóbizottságokjóváhagyásáravonatkozóhatározatmódosításáról;
12.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsbeleegyezésérőlaFunkcionális
területátalakításUTR-L1-bőlUTR-CM3-baelnevezésűövezetivárosrendezési
dokumentációravonatkozóan;
13.HatározattervezetaMarosMegyeiTanács2015.május28-i,egymegyeiútszakaszmegyeiérdekeltségűútbólhelyiérdekeltségűúttávalóátminősítésére
vonatkozóhatározatamellékleténekmódosításáról;
14.Kérdések,interpellációk,válaszok,vélemények.
Péter Ferenc elnök
Ellenjegyzi: Paul Cosma titkár

HEGYVIDÉK & TAVAK
SZÁLLÁSAJÁNLATOK
2017 NYÁR • SZÁLLODÁK, PANZIÓK ÉS APARTMANOK
AUSZTRIA • OLASZORSZÁG • SZLOVÉNIA • SVÁJC • SZLOVÁKIA

373 euró / 6 fő / 7 éj, Happy Camp Bella Austria, St. Peter am Kammersberg, 2017. 06. 25 – 07. 02.
727 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Casa Polevei/Nadia, Olaszország, Garda-tó, 2017. 06. 28 – 07. 05.
605 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Surses Alpin, Svájc, svájci Alpok, 2017. 06. 24 – 07. 01.
360 euró / 2 fő / 7 éj, reggelivel, Hotel Toliar, Szlovákia, 2017. 06. 25 – 07.02.

