
Példaértékű kezdeményezés látott nap-
világot a Facebook közösségi oldalon,
pénzt gyűjtenek, hogy használhatóvá te-
gyék a Bolyai sportpályáján lévő öltöző-
ket, amelyek jelenleg siralmas
állapotban vannak. A kezdeményezés-
nek a világ különböző részein élő egy-
kori bolyaisokat sikerült megmozgatnia. 

A már több mint háromezer tagot számláló
Bolyai Sportpálya S.O.S. névre keresztelt cso-
port keretében viszonylag rövid idő alatt sokan
fogtak össze annak érdekében, hogy megújulja-
nak a sportpályán lévő öltözők, hiszen függetle-
nül attól, hogy hány éve végeztek itt, és jelenleg
a világ mely pontján élnek, az egykori bolyaisok
szívükön viselik iskolájuk sorsát, és lehetőségeik
függvényében hajlandóak anyagilag is támo-
gatni a nemes célt, amire az elmúlt hét végén

megszervezett Swimathon jótékonysági úszó-
versenyen is gyűjtöttek adományokat. Volt bo-
lyaisok, akik jelenleg helyi vállalkozók,
vállalták, hogy ingyen elvégeznek egyes mun-
kálatokat. 

– Mi, akik itt élünk Vásárhelyen, nap mint nap
látjuk, hogyan megy tönkre második otthonunk,
a Bolyai… és ezt nem tudjuk ölbe tett kézzel
nézni. Diákok, volt diákok, tanárok, szülők 

Biztatás 
és elismerés 
a legjobb 
„kémikusoknak”
Dicséretes és példaértékű, ahogy a
marosvásárhelyi Gedeon Richter Ro-
mánia gyógyszergyár immár kilenc
éve értékes ajándékokkal jutalmazza
az országos kémiavetélkedők nyerte-
seit. 
____________2.
A Lélekcsönd 
Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen a Miskolci Nemzeti
Színház vendégelőadásával zárul a
2016/2017-es színházi idény. Demény
Péter – Salat Lehel – Márkos Albert
Lélekcsönd című előadását egy költő,
egy színész és egy zenész nem vélet-
len találkozása megjelöléssel ajánlják
az alkotók, avagy mint Demény Péter
és Salat Lehel Lélekcsöndje Márkos
Albert zenéjében.
____________2.
Megoldás 
keresése 
egy felforgatott 
világban?
Visszatértem az irodalmi próbálkozá-
saimhoz, amelyek 1970 körül szakad-
tak meg. Az akkor született novellákat
több mint 40 év után kötetbe foglalva
jelentettem meg. A közbeeső évtize-
dek alatt a színháznak éltem.  
____________5.
Az én Gyóni
Gézám 
Az erdélyi Pusztakamaráson töltött
gyermekéveim szép emlékei közé tar-
toznak azok a nyári napok, amikor do-
logidőben, a délelőtti kapálás és az
ebéd elfogyasztása után nem a ház
körüli gyümölcsfák hűvös árnyékában
kerestem a pihenés-feltöltődés lehető-
ségét, hanem szülőházam padlásán,
egy kovácsoltvas retesszel ellátott fa-
láda mellett.
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és vállalkozók, eldöntöttük, hogy lé-
pünk annak érdekében, hogy vissza-
adjuk az iskola régi fényét.

Az első lépesként a sportpálya öl-
tözőit hozzuk rendbe…

Kissé sürget az idő, mivel az idén
augusztus 25-én lesz a bolyais világ-
találkozó, és addig szeretnénk valami
konkrétumot felmutatni. Minél töb-
ben fogjunk össze, egy kis adakozás
mindenki részéről, és nagyon sok
dolgot fel lehetne újítani az iskolá-
ban. Ha sikerül véghezvinni ezt a ter-
vet, folytatni szeretnénk az egész
sportbázis korszerűsítését. Az öltö-
zők felújítására 50.700 euróra lenne
szükség, az egész sportbáziséra
121.600 euróra – áll a kezdeménye-
zők felhívásában. A gyűjtés a Bolyai
Collegium Alapítványon keresztül
zajlik, az adományokat a következő bankszámlaszámra
lehet átutalni: RO75PIRB2800700326002000 Piraeus
Bank, fel kell tüntetni az „S.O.S. Bolyai” üzenetet. 

Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazga-
tója lapunknak elmondta, miután átvették a neves taninté-
zet vezetését, februárban feltérképezték az öltözőknek
otthont adó épületet. A belső helyiségekben siralmas álla-
potok uralkodnak, az öltözőket a diákok nem tudják hasz-
nálni, ugyanis a vakolat omlik le, csempézni kellene, a
falakat újrafesteni. Bár fel van szerelve egy bojler, nem

működik, meg kellene oldani a melegvíz-ellátást, valamint
a fűtést is, hogy használhatóvá váljanak a zuhanyzók. Az
igazgató hangsúlyozta, nem nagyméretű felújításról van
szó, kisebb javításokat végeznek, hogy az augusztus végén
sorra kerülő bolyais világtalálkozóra használhatóvá tegyék
az öltözőket. Hozzátette, a napokban megbeszélést foly-
tatott a gyűjtés kezdeményezőivel, és már összegyűlt egy
összeg, így nekifogtak a tető egy része javításának. A te-
tőzet másik részén néhány évvel ezelőtt végeztek javítási
munkálatokat. 

A Marosvásárhely–Brassó 
útvonalon közlekedők figyelmébe

Forgalomelterelés 
Segesváron 

Június 18-án, vasárnap 6–18 óra között a Segesvárt
átszelő DN13 E60-as úton közúti munkálatok miatt
forgalomelterelésre kell számítani. 

Felhívják a gépkocsivezetők figyelmét, hogy amennyiben Ma-
rosvásárhelyről Brassó irányába tartanak, a következő segesvári
útvonalon haladhatnak: Zaharia Boiu – Târnavei – Libertăţii –
Nicolae Titulescu – Gheorghe Lazăr – Consiliul Europei utca
(villanyrendőrös útkereszteződés). 

Brassóból Marosvásárhely felé: a Consiliul Europei (villany-
rendőrös útkereszteződés) – Gheorghe Lazăr – Nicolae Titulescu
– Libertăţii – Târnavei – Zaharia Boiu utca. A Segesvár – 
Szentágota (DJ 106) útvonalon a gépkocsiforgalmat a Varga Ka-
talin, Cloşca, Anton Pann, I. Chendi, Ana Ipătescu utcákra tere-
lik.

A forgalomelterelést a Maros Megyei Közúti Rendőrség en-
gedélyezte a vár lejtőjén lévő fák kivágása miatt. A gépkocsive-
zetőket figyelemre és türelemre intik – áll a rendőrségi
közleményben. (sz.p.p)

Barlangásztanfolyamot szervez a Diákház 
Június 27. és 29. között a Sport- és Ifjúságügyi Minisztérium támogatásával a Marosvásárhelyi Diákház a Geoda

Barlangászegyesülettel közösen barlangásztanfolyamot szervez a Grădiştea Muncelului Nemzeti Parkban levő Cioc-
lovina-barlangban. A barlangászati technikára Cristian Graur, a Geoda egyesület technikai igazgatója és Marius 
Chigher, az egyesület elnöke tanítja majd a résztvevőket. A részvétel ingyenes, a szállás sátorban lesz. A program
szerint június 27-én 8.30-kor indul az expedíció a Diákház elől. Aznap a sátorverés, majd étkezés után 15 órától a Po-
norici-fennsíkkal ismerkednek meg a diákok. Este vetítéses előadáson mutatják be a barlangásztechnikákat. 28-án,
szerdán a felszereléssel ismerkednek meg a résztvevők, majd délben a barlang vizes szakaszait járják be. Délután a
barlanggal és a karsztvidékkel kapcsolatos ismeretterjesztő vetélkedők zajlanak, majd egy laza gyalogtúra lesz. A
tábor 29-én délelőtt zárul. A szervezők 35 év alatti egyetemisták jelentkezését várják a ccs.targumures@mts.ro e-
mail-címen vagy a 0265/216-066-os telefonszámon. 

A Lélekcsönd 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a Miskolci Nemzeti Színház vendég-
előadásával zárul a 2016/2017-es színházi idény. De-
mény Péter – Salat Lehel – Márkos Albert Lélekcsönd
című előadását egy költő, egy színész és egy zenész nem
véletlen találkozása megjelöléssel ajánlják az alkotók,
avagy mint Demény Péter és Salat Lehel Lélekcsöndje
Márkos Albert zenéjében.

Alázat, elengedés, szerelem, Isten, elmúlás, csönd. A lélek
„sanzonjai”. Szómozduló csellósikolyok. Van valami, ami össze-
köthet nemcsak három embert, hanem jóval többünket. Legin-
kább talán azokat, akik a mélyben is énekelnek.

Utazások mások felé, váltások és változások életterek és életek
között, melyből mindenkinek csak egy van, mégis többet él meg
és többről álmodik. Jó lesz ezen este elmerülni
Lélekcsönd(ünk)ben.

Demény Péter – kolozsvári származású, számtalan díjat nyert
költő, író, szerkesztő.

Márkos Albert – csellista, több film és színházi előadás zene-
szerzője. Improvizatív, kortárs, alkalmazott és kísérleti zenével
foglalkozik. Szintén Kolozsváron született.

Salat Lehel – a Miskolci Nemzeti Színház színésze. Csíksze-
redában született, de évtizedekig Kolozsvárott élt, játszott, taní-
tott.

A produkció június 21-én, szerdán 17 és 19.30-tól tekinthető
meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. A máso-
dik előadás utáni közönségtalálkozón Máthé Kincső tévés szer-
kesztő beszélget az alkotókkal. Ezt követően Demény Péter
dedikálja Lélekkabát című kötetét (Lector kiadó, Marosvásár-
hely, 2015).

Az előadás időtartama: 1 óra 15 perc (szünet nélkül). 
Az előadásokra érvényesíthetők a 2016/2017-es évadra szóló

szabadbérletek.
Jegyek válthatók a Színház Kultúrpalotában működő jegyiro-

dájában (hétköznap 12-17.30 óra között, telefon: 0372-951-251)
és a színházban működő jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra kö-
zött és előadás előtt egy órával, telefon: 0365-806-865) és online
a www.biletmaster.ro honlapon. (pr. titkárság)

Ma LAURA és ALIDA,
holnap ARNOLD és LEVENTE napja. 
ARNOLD: a germán Arnwald névből
származik, amelynek elemei sas és ural-
kodó jelentésűek. Női párja: Arnolda.
LEVENTE:  régi magyar személynév.
Általában a lesz ige származékának tart-
ják, eszerint jelentése: levőcske, kis lény.
Más, újabb vélemény szerint eredeti for-
mája Lovanta lehetett, ami egy vadászat
jelentésű szláv szó névképzővel megtol-
dott alakja, s így jelentése vadász lenne.

17., szombat
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 168. napja, 
hátravan 197 nap.
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Dicséretes és példaértékű,
ahogy a marosvásárhelyi Ge-
deon Richter Románia gyógy-
szergyár immár kilenc éve
értékes ajándékokkal jutal-
mazza az országos kémiavetél-
kedők nyerteseit. 

Ez a jutalom elégtétellel tölti el,
biztatást és megerősítést jelent a diá-
koknak és felkészítő tanáraiknak,
hogy érdemes ebben a manapság any-
nyira fontos tantárgyban elmélyedni. 

Különösen Marosvásárhelyen, hi-
szen megyeközpontunk a romániai
gyógyszergyártás központját jelenti,
és itt működik az egészségünkre gya-
korolt hatása miatt nem kedvelt, de
munkahelyeket jelentő vegyipari
kombinát is. Amióta a város jól felsze-
relt, és kimondottan erre a célra épült

kémiai szakközépiskoláját bezárták és
elsorvasztották, az elméleti középis-
kolák maradtak a kémia oktatásának
a helyszínei.

A Gedeon Richter gyógyszergyár
kezdettől fogva támogatta a Magyar
Nyelvű Középiskolák Országos Bo-
lyai Farkas Multidiszciplináris Tan-
tárgyversenye keretében zajló Fabinyi
Rudolf kémiaverseny győzteseit. A
12. alkalommal megszervezett idei
IX. osztályos szervetlenkémia-vetél-
kedőn a három első díjas kapott érté-
kes jutalmat: Roth Apor
(sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium), Nagy György Sámuel
(Márton Áron Főgimnázium, Csíksze-
reda) és Vass Dávid József (Mihai
Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad).
Hasonlóképpen a X-XI. osztályos di-

ákok szerveskémia-versenyének
győztesei: Kegyes Dávid Valentin
(Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szat-
márnémeti), Albert Csongor (Márton
Áron Főgimnázium, Csíkszereda),
Engel Botond (Bolyai Farkas Elméleti
Líceum, Marosvásárhely), Sancean
Mária Hanna és Farkas Erik (Nagy
Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásár-
hely).

A májusi vetélkedőt követőn június
13-án, a Papiu Ilarian Főgimnázium-
ban díjazták az országos kémia tan-
tárgyversenyen helyezést elért hat
Maros megyei diákot. 

A résztvevőket az iskola igazgatója,
Cristina-Ligia Someşan köszöntötte,
a Gedeon Richter cég nagylelkűségé-
ért Ioan Macarie főtanfelügyelő mon-
dott köszönetet. A Gedeon Richter
Románia részéről Dana Chelarescu
vezérigazgató gratulált a nyertesek-
nek. Elmondta, hogy a kémia iránt el-
kötelezett diákok díjazásával a
szakértelmükre számítanak a jövőben,
hiszen több gyógyszergyár működik
Marosvásárhelyen, és más egységek-
ben is szükség van jól képzett vegyész
szakemberekre.

Az ünnepségen az országos tan-
tárgyversenyre eljutott hat diáknak –
Larisa Cristina Şamşudean, Elena Lo-
riana Mesia, Raluca Ioana Macovei,
Teodora Băjănariu (valamennyien az
Unirea Főgimnáziumból), továbbá
Bathori Arthur Maximilian, Cristina
Ioana Hidoş (Papiu Ilarian Főgimná-
zium) – adták át az értékes jutalmat a
Papiu középiskola dísztermében tar-
tott keddi rendezvényen. (b.gy.)

Biztatás és elismerés a legjobb „kémikusoknak”
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Egyik könyvének fülszövegében (Három dráma.
Egy lócsiszár virágvasárnapja. Csillag a máglyán.
Káin és Ábel. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978)
így fogalmaz Sütő András: „Esztétikákon innen és túl
az írói megnyilatkozásnak örök meghatározója marad
a kényszer, az egyetlen ihlető Múzsa, amelynek ölelő
karjait rég elfelejtettük, mert régen nem ringat már,
hanem fojtogat inkább költőt és drámaírót egyaránt a
század konfliktusaival”. Az író, aki most lenne ki-
lencvenéves, még egy ilyen rövid ajánló szövegben
is már-már rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy az
irodalom valamiféle feladat vagy kötelesség, amely
elől nem lehet kitérni semmiképpen. Bevallom, egy-
kor élesen vitába szálltam volna – vitába is szálltam
egyszer-kétszer – ezzel az ars poeticával, hiszen ak-
koriban nap mint nap tapasztaltuk, hogy a felsőbbség
feladatul rója az írónak és szerkesztőnek az idősze-
rűséget, és az aktuális ideológia szolgálatába próbálja
állítani az irodalmat. Irritált, ha valaki bármilyen ösz-
szefüggésben kényszert emlegetett az írással kapcso-
latban, és egyetlen vezért fogadtam el csak, a József

Attiláét: „Az én vezérem bensőmből vezérel”, vallot-
tam vele együtt. De bármennyire is le akartuk rázni
magunkról a rendelt irodalom, az aktualitást szolgáló
alkotás nyűgét, nyilván nem tagadhattuk, hogy Sütő
András akkor, a hatvanas-hetvenes években, az
Anyám könnyű álmot ígér megírásától kezdve már fo-
lyamatosan ezzel a dilemmával szembesített minket,
arra figyelmeztetett, hogy – Illyés Gyula szavaival –
„nem menekülhetsz”, nem menekülhetünk a nyo-
masztó, nyomorító valóság elől. A Sütő-drámák azért
voltak rendkívül fontosak, mert bennük a „külső”
vezér, nevezzük törvénynek vagy császárnak, mint az
Egy lócsiszár virágvasárnapjá-ban, szembesült a
„belső” vezérrel, nevezzük igazságnak vagy szeretet-
nek. 

Talán máshol, másfajta esztétikákban kereste ak-
koriban az én nemzedékem a szabadulást a diktatúra
kényszeréből, de nem vonhattuk ki magunkat még-
sem Nagelschmidt és Kolhaas Mihály hatása alól:
„KOLHAAS (…) Ide hallgass, Karl: a fölkelés 
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(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
1285. sz., 2017. június 17.

Egyszer volt szép az anyám tánca,
mikor kendőjét gyepre hányta,
a Korhány vizénél, Pusztapándon,
s bokázó lába pásztortűznél,
öles apám örömére
szállt, mint illat a virágon.
De gyönyörű lábán víg figurát
eredő táncába ő se vitt,
csak mutatta ringó mozdulattal
halálba járó őseit.
Mert ugyanaz sírt fel a flótán,
hogy meghaltak azok ima nélkül,
nagy szakállal, akasztófán.

S hajnaltájon, lengő szélben,
hogy fény nyíllott két nyárszemében,
elébe raktak tíz szál gyertyát,
hat másikat meg karikába. –
Közöttük anyám ott sugárzott,
s kis csizmája lángot vert át.
Az ősi ritmust pásztorok fütyölték…
Kettő-kettő felállott szélrül,
jelezve, hogy a csúfolt ős
szép feje most halálba révül.
S a holtak szemét, ahogy lezárták:
ezt a sirató, örök búcsút
a nyárfák alatt már öten járták.

Anyám balladát táncol

120 éve, 1897-ben született a posztumusz Kossuth- és magyar örökség díjas költő 
(elhunyt 1969-ben).

Akkor meg, mikor sírt nyitnak,
közéjük lendül hatodiknak
apám is, kinek lépteit
úgy mérte az öt táncoló,
mint ki utolsó fordulattal
az egész műbe értelmet vitt…

Mikor a gyertyák porig égtek,
még anyám eljárta a végét:
egy szál virág körül koszorút táncolt…
A juhászok meg már csak nézték,
hogy az égen hold ballag át
s csudálja nagy, fehér szemmel
anyám lábán a balladát.

A kényszerítő múzsa

Sütő András unokájával, 1975-ben.                                                              Fotó: Farkas Tamás

Markó Béla



lezajlott, a holtakat Isten nyugosztalja. Áldd
a sorsot, hogy rólad szólva nem kell azt mon-
danunk: Isten nyugosztalja. Doktor Luther
főtisztelendő úrnak köszönd az életed; hogy
velem együtt rá hallgattál és nem Münzer Ta-
másra. NAGELSCHMIDT Az ördögre hall-
gattam. KOLHAAS Ha így nevezed a józan
észt, a bajok békés megoldását… NA-
GELSCHMIDT … elkenését. KOLHAAS
Tűzcsóva helyett a tárgyalást, emberölés he-
lyett a szeretet erejét, törvénytiprás helyett az
igazság törvényes érvényesítését, akkor
mindez együttvéve legyen az ördög. Az ör-
dögöd mentett meg”. Sokféle aktualitást ki
lehetett hallani abban az időben a Sütő-mű-
vekből, amelyek alapjában véve azt a folya-
matot írják le, ahogy a forradalom, illetve a
forradalomnak hitt változás felfalja a saját
gyermekeit. A törvényből való kiábrándulás
és a lázadás drámái ezek, nem is tudom, hogy
miért nem nevezi tragédiának színműveit az
író, hiszen Kolhaas Mihály vagy Kálvin és
Szervét történetéhez is leginkább ez a műfaji
megjelölés illik. Lehet, nem tekinti mégsem
színtiszta tragédiának a Kolhaas akasztásá-
val, illetve Szervét máglyahalálával végződő
színdarabokat, mert nem akar lemondani a
már-már irracionális optimizmusról, hogy le-
hetne ez másképpen is. Miközben éppen egy-
kori naivitásával számol le: „A jogérzet:
naivitás?” – kérdezi Kolhaas, és erre válaszol
az egykori barát, a később főügyésszé avan-
zsáló, megalkuvó Müller: „Ha úgy gondolod,
hogy az igazság kinek-kinek a testére szaba-
tik: föltétlenül. A törvény igazsága általános
és, sajnos, hozzávetőleges. Mint a katonaba-
kancs. Célja nem az egyén igazsága, amit föl-
tárni amúgy is képtelen, tehát nem az
individuális tyúkszemvédelem, hanem az
egész test óvása, a Rendé, a társadalmi nyu-
galomé”. Igen, ezekért a metaforákért is iri-
gyelhető Sütő András, hogy a törvény olyan,
mint a „katonabakancs”, és hogy nem „indi-
viduális tyúkszemvédelemre” szolgál. Már
csupán ezért a rendkívül érzékletes stílusért
is érdemes lenne újraolvasni azt az írót, aki-

nek annak idején valóságos kultusza volt az
erdélyi és magyarországi olvasók körében,
manapság viszont túl keveset beszélünk róla,
mert elhittük, hogy a Kolhaas Mihályéhoz
hasonló, gyötrődő, fokozatos szembefordu-
lása a kommunista rendszerrel mára már idő-
szerűségét vesztette, akárcsak maga a
nacionálkommunista diktatúra. Elmúlt a zsar-
nokság, időszerűtlenné vált Sütő András mo-
ralizáló életműve, mondhatná valaki. De
elmúlt-e valóban a zsarnokság, vagy csak
meghúzódott egy időre a mai, látszólag nyi-
tott társadalom sötét, nedves pincéiben, és
újabban ismét ki-kijön a napvilágra, megint
naivitás hinni a jogállamban, megint autoriter
rendszerről álmodnak a hatalmasok, megint
baj van a nyelvi és oktatási jogokkal is. Elég
csak szétnézni, hogy éppen mi történik Ma-
rosvásárhelyen a római katolikus középisko-
lával, az orvosi és gyógyszerészeti
egyetemmel vagy a kétnyelvű feliratokkal, és
rá kell jönnünk, hogy Nagelschmidt és Kol-
haas Mihály vitája nem ért véget. Persze
ezzel csak annyit mondtam, hogy ami aktuá-
lis irodalomként fontos volt évtizedekkel ez-
előtt, az konjunkturális okokból ismét fontos
lehet, de vajon mi az oka, hogy közben majd-
nem megfeledkeztünk Sütő Andrásról még
mi, marosvásárhelyiek is? És most nem csak
1990-es áldozatvállalására gondolok. Azt
sem tartjuk számon igazán, holott nem sza-
badna egy percig sem elfelejteni, de ez ter-
mészetesen elsősorban nem írói, hanem
emberi példa lehet. Főhajtást érdemlő nagy
emberi példa, mert 1990 néhány hónapjába
belesűrűsödött mindaz, amit addigi életében,
mint mi mindannyian, Sütő András is átélt,
remény és kiábrándulás, pillanatnyi öröm és
véget nem érő szenvedés. Próbálom vissza-
fogni a pátoszt, de nem lehet: azokra a hol he-
roikus, hol iránytű nélküli időkre minél
gyakrabban kellene emlékeztetni legalább
azokat, akik ma magyarul írnak és olvasnak
Erdélyben. Rendkívül fontos hát az akkori
életminta ma is, arra sem figyelünk eléggé,
de azt is meg kell kérdeznünk egyúttal, hogy
vajon tényleg megkopott-e maga az életmű,

amint azt az őt övező hallgatásból és
elhallgatásból vélhetnénk? Persze
nem egyforma intenzitású minden
írása neki sem, akárcsak legköze-
lebbi irodalmi felmenőjének, Ta-
mási Áronnak, vannak szépen
megírt, de az egykori korstílussal és
politikai aktualitással együtt múló
szövegei. De észre kell vennünk,
ezért ajánlom magamnak is, másnak
is az újraolvasást, hogy amiképpen
nevetséges lenne idejétmúltnak te-
kinteni a görög drámákat vagy netán
a Bánk bánt – nem véletlenül emlí-
tem Katona József művét, tessék
csak Bánk és Kolhaas sorsát össze-
hasonlítani –, ugyanúgy változatla-
nul helye van ma is életünkben a jog
és az erkölcs, a törvénytisztelet és az
igazságérzet szembesítésének, mert
ugyanúgy választanunk kell időről
időre. Az irodalomnak természete-
sen nem az a célja, hogy ezeket a
társadalomfilozófiai kérdéseket elvi
szinten megfogalmazza, vagy köz-
érdek és magánérdek szétválásának
okait kutassa, sőt még az sem, hogy
az etnikai jogokért folytatott küzdel-
münkhöz muníciót szolgáltasson.
Amit az író tehet: az ezekből a konf-
liktusokból eredő emberi szenvedést
leírni és továbbadni. Ezért hiteles
számunkra – és a hitelességet vi-
szont tényleg esztétikai kategóriának tartom
– Kolhaas vívódása, mert hajdani és mai er-
kölcsi dilemmáinkat mutatja, hogy meddig és
miként lehetséges a törvénytisztelet abban az
államban, ahol éppen a törvény állítólagos
őrei tiporják lábbal a legelemibb jogokat, és
hogy olyan rendszert kellene építeni, amely-
ben az egyén és a közösség egyaránt bizton-
ságban van.

Megszenvedett életpálya a Sütő Andrásé,
egy erdélyi alkotó értelmiséginek a hittől a
kételyig, majd a lázadásig jutó fejlődéstörté-
nete, amelynek jelentős állomása az Egy ló-
csiszár virágvasárnapja és a Csillag a
máglyán, mert minden látszat ellenére egyik
sem a halálról, hanem az igazságról, a hata-
lomról, a lázadásról és a reményről szól. Eze-

ket a drámákat újraolvasva, rá kell jönnünk
ismételten, hogy igazi irodalom nem akkor
születik, ha az író letagadja az aktualitás
kényszerét, hanem éppen ellenkezőleg,
hogyha van bátorsága bevallani, hogy ettől a
kényszertől nem szabadulhat. Valahogy úgy
vagyok ezzel is mostanában, mint az erdélyi-
séggel: nem hátránynak, hanem előnynek
szeretném látni erdélyi mivoltunkat az össz-
magyar irodalomban, és azt is be kell ismer-
nem, hogy Sütő András legjobb műveinek
időszerűségét paradox módon az adja, hogy
sok-sok évvel ezelőtt, amikor napvilágot lát-
tak, szintén az időszerűségből táplálkoztak.

(Elhangzott a június 16-i megemlékezésen,
az Ariel színházban)

   4 __________________________________________________________________MÚZSA ________________________________________________2017. június 17., szombat

A hétfőn kezdődött Annecy Nemzet-
közi Animációs Filmfesztiválon debü-
tált a Loving Vincent című alkotás, a
világ első olajfestményekből készült
animációs filmje, amely Vincent van
Gogh műveit idézi meg a filmvásznon.

A Loving Vincent a gdanski BreakThru
filmstúdióban készült, ahol korábban a Péter
és a farkas című animációs kisjátékfilm is,
amely 2007-ben Oscar-díjat kapott. 

A Van Gogh-animációt a lengyel Dorota
Kobiela rendezte Jacek Dehnel forgató-
könyve nyomán. A több mint 90 perces alko-
táshoz készült festményeken, amelyeket az
impresszionista festő képei ihlettek, 125 fes-
tőművész dolgozott a világ számos tájáról.
Mintegy 65 ezer képkockát festettek meg,
amelyeket aztán digitális technikával illesz-
tettek a filmbe. A párbeszédekhez Van Gogh
mintegy 800, családtagjaihoz és barátaihoz
írott levelét is felhasználták.

A produkció, amely évekig készült, fel-

idézi 1890. július 29-e estéjét, amikor egy
botladozó alak halad végig Auvers főutcáján.
Semmi sincs nála, kezét a hasára, a golyó
ütötte sebre szorítja. Ő volt Vincent van
Gogh, az akkor még alig ismert festő, aki ma
már a világ leghíresebb festőművészei közé
tartozik. Tragikus halálának körülményeit
máig sem sikerült tisztázni. Öngyilkos lett
vagy – ahogy egy új életrajza állítja – meg-
ölték? A rejtélyt a film sem oldja fel, de a két
elméletből finoman szövi össze egy thriller
szálait. 

„A projekt lelke Vincent van Gogh festé-
szete volt” – mondta el Dorota Kobiela a
nagyszabású vállalkozásról.

A Loving Vincent olyan, mint egy hatal-
mas festmény, mintha az impresszionista
mester festette volna. „Van Gogh a vásznai-
val mesélte el az életét, és ez elegendő volt
számunkra, hogy a képeket és a levelekben
írottakat összekapcsoljuk, és elkészítsük a
forgatókönyvet” – fűzte hozzá a rendező.

(Folytatás a 3. oldalról)

Az annecyi animációs filmfesztiválon debütált a Loving Vincent 

A kényszerítő múzsa



Alig egy éve jelent meg Kovács Levente
tanár, rendező „majdnem tényregé-
nye”: És jött az aranykor. Június 20-án
máris újabb – ezúttal napjainkban
igen aktuális témákat felvető –, A
megoldás című regényét helyezi az ol-
vasók elé, amiben szó van egy maga-
san képzett zsoldosról, aki a
Közel-Keletről tér haza, egy 14 éves
lány elrablásáról, akit szexuális szol-
gáltatásra kényszerítenek, de feltűnik
benne egy éjszaki bár táncosnője is,
aki a maffia célkeresztjébe kerül, és
végül egy idillikus hangulatú kisvá-
rosban eluralkodik a káosz és a rette-
gés. Az új könyvről a szerzővel
beszélgettünk. 

– Alig telt el egy év, és újabb regénye kerül
az olvasók elé. Újabb „arcát” ismerhetjük
meg a színházi szakembernek, vagy ez csak
amolyan tévelygés a fantázia világában? 
– Visszatértem az irodalmi próbálkozása-

imhoz, amelyek 1970 körül szakadtak meg.
Az akkor született novellákat több mint 40 év
után kötetbe foglalva jelentettem meg. A köz-
beeső évtizedek alatt a színháznak éltem.
Mivel mindig nagy mesélő voltam, lappan-
gott bennem a vágy, hogy ha lesz rá idő, kedv,
türelem és ihlet, akkor visszatérek a szépiro-
dalmi műfajhoz. Korábbi kötetem, az És jött
az aranykor sok személyes fogantatású részt
tartalmaz, majdhogynem felismerhető sze-
replők, helyszínek vannak benne. Most úgy
gondoltam, hogy írok egy kimondottan fiktív
regényt, amelynek a helyszíne ugyan szintén
a mi kisvárosi közegünk, de a történet fikció.
Egyfajta lehetőséget jártam végig a cselek-
mény során, ami bizarrnak, irreálisnak tűnik,
de ahogy halad ma a világ, szűkebb és tágabb
környezetünkben is előfordulhat. Például a
ma egyre burjánzó terrorizmus is szülhet
ilyen bizarr történeteket. Ez a regény arra is
figyelmeztet, hogy miként lehet valaki hét-
köznapi körülmények között terrorista. Ehhez
bizonyos adottságok, képességek kellenek,
ugyanakkor emellett az egyén olyan hely-
zetbe kerülhet, amikor eldöntheti, hogy prob-
lémáinak megoldására nincs más út, mint
lerombolni a világot. Döbbenten tapasztaljuk,
hogy a híradókban ismertetett terrorista me-
rénylők többségükben harmadik generációs
bevándorlók, akik a befogadó országban nőt-
tek fel. Nem hajléktalanok, országúti bolyon-
gók között kell keresni a potenciális
terroristát, hanem jól szituált, képzett em-
berek vetemednek ilyen tettekre. Ez az igazi
veszély. A merényletek többségét felvállalja
az Iszlám Állam, de az elkövetők nagy részét
saját elégedetlenségük, frusztrációjuk hozza
olyan helyzetbe, amelyre csak egy választ ta-
lálnak, és ez a merénylet, a bombatámadás, a
körülöttük levő világ lerombolása. A cselek-
mények mögött bonyolult lélektani összefüg-
gések vannak. Ebben a regényben
megpróbálok körüljárni egy ilyen lehetősé-
get. 

– Ez a regény inkább a fantázia szülemé-
nye, mégis, ahogy hallom, nagyon sok tény-
szerű konkrétum is van benne, amelyről
napról napra egye többet hallunk, látunk a
televízióban. Végül akkor A megoldás mi-
lyen műfajba sorolható?
– Sokat konzultáltam a szerkesztőmmel

azért, hogy meghatározzuk, milyen műfajba
sorolható az új regény, mely talán kriminek
is tekinthető. De a kriminek az alapvető szer-
kezete, cselekménye az elkövetett bűntény
nyomozásának története, s ezen belül az el-
követő és a bűnüldöző harcáról szól. Bűn-
tényről szó van ugyan, de a bűnüldöző
hatóságok nem tudnak rákattanni az ügyekre,
mert az elkövető(k) beazonosíthatatlanul hát-
térben maradnak, így klasszikus értelemben
véve ebben a regényben nem beszélhetünk
krimiről. Talán fantasztikus regénynek is meg
lehetne határozni, de akár romantikusnak is
titulálható (a történet főhősében erős empátia
fogalmazódik meg mások nyomorúsága
iránt, mely megváltó gesztusokra készteti, és
így fonódik össze a regényben két sors, ezen-
kívül egy különösen romantikus szerelmi szál
is követhető). A főhősre sajátos kettősség jel-

lemző. Egyrészt jót akaró és jót tevő ember,
másrészt súlyos tetteket is elkövet, melyek-
nek tragikusak a következményei. Azt próbá-
lom kiemelni ezáltal, hogy az emberek nem
egyarcúak, nem sorolhatók egyszínű kategó-
riákba. Tehát a romantikus elemek dacára a
mű mégsem romantikus, hiszen e műfaj jel-
legzetessége, hogy sarkított jellemű szerep-
lőket vonultat fel. Én úgy gondolom, hogy a
hősök tulajdonságai sokkal burkoltabbak,
időnként más derül ki róluk, mint ahogy az
elején megismeri őket az olvasó. Mindez be-
ágyazódik abba a közérzetbe, amelyet mi is
megtapasztalhatunk mindennapi életünkben.
A főhős hosszú idő után tér haza, és olyan ug-
rásszerű változásokkal szembesül, amelyeket
azok, akik benne élnek, nem észlelnek eny-
nyire mellbevágónak. Ez lélektani sokkot
okoz. Gondoljuk csak el, azok között, akik el-
mentek a 90-es években, számosan vannak
olyanok, akik sem az új, sem a régi hazában
nem érzik igazán otthon magukat. Anyagilag
jobban élhetnek, de az a közeg, ahova költöz-
tek, érzelmileg nehezen tudja a „jövevénye-
ket” befogadni. Az ebből származó
otthontalanság érzésével is foglalkozom a re-
gényben. 

– Elvonakoztatva a mindennapoktól, talán
– kis túlzással – úgy is feltehetem a kérdést,
hogy itt, Erdélyben is vannak olyan helyze-
tek – akár a kisebbségi létküzdelem 
terén –, amelyeket összehasonlítva a más
országokban tapasztalt hasonló konfliktu-
sokkal, akár terrorcselekményekké is fej-
lődhetnek? Ha ehhez hozzátesszük azt is,
hogy az 1989-es – be nem teljesített – kö-
zösségi és egyéni elvárások miatti frusztrá-
ció egyre inkább nő, talán elmondható,
hogy a felszín alatt parázslik az elégedet-
lenség. 
– A regény azt is taglalja, hogy miként tud

időzített bomba lenni egy megnyomorított
kisember, aki tűrte a „sors csapásait”, de elő-
jöhet egy olyan helyzet, amikor kitör. Ezt
nem lehet kiszámítani. A legjobb példa 1989
decembere. Ezt megelőzően sokszor elhang-
zott, hogy „a puliszka nem robban”. Mégis,
egy délelőtti nagy népgyűlésen, ahol Cea-
uşescut kellett volna éltetni, jószerint percek
alatt kitört a forradalom, és sikerült a diktátort
elűzni. Erre azelőtt senki nem mert gondolni.
S az igen érdekes kérdés, hogy mi hozhatja
ki vagy juttatja az egyént olyan fordulópont-
hoz, amikor a felgyűlt feszültség miatt „ki-
robban”, mikor válnak az egyéni frusztrációk
olyan társadalmi elégedetlenséggé, amely
akár forradalmat válthat ki? A könyv felhívja
erre is a figyelmet. Van benne egy háttércse-
lekmény, amelyet végigkövet az olvasó, ami
egy krimi, vagy inkább politikai fantáziatör-

ténet, de amelynek talán a
mondanivalója az is lehet,
hogy a mi környezetünk-
ben is történhetnek robba-
násszerű események,
amelyek felboríthatják
megszokott életvitelün-
ket. S ebben a legszomo-
rúbb az, hogy az ide
vezető utat manipulálni is
lehet, ami veszélyes. A re-
gény fő tengelyében jelen
van a manipuláció sajátos
lehetősége. Mindezeket
egybevetve talán a ka-
landregény egy sajátos
formájának tekinthető ez
a munkám.
– Valójában a manipulá-
ció jelen van társadal-
munkban az 1989-es
forradalom óta. Gondol-
junk csak az ezt követő
bányászjárásokra, az
1990-es marosvásárhelyi
eseményekre, a mai napig
tartó, szándékosan szított
etnikai (ál)konfliktusokra. 

– A manipulációban
könnyen lehet olyan el-
lenségképeket kreálni,
amivel egymás ellen
uszíthatóak az emberek,
ennek valóban napjaink-
ban is tanúi vagyunk, és

ez a jelenség a regényben hangsúlyosan
benne van. 

– Olyan témák szerepelnek a regényben,
mint a maffiotizmus, a terrorizmus. Meny-
nyire dokumentálódott a szerző a regény
megírása előtt vagy közben, hiszen nem  ki-
talált jelenségről van szó…
– Valóban, az írást megelőzően elég sokat

„dokumentálódtam”, jegyzetelgettem a
témák kapcsán. Beszélgettem egy ismerő-
sömmel is, aki igen jól ismerte az ukrán maf-
fia működését, mert hét évig
kamionsofőrként sokszor tapasztalhatta, mire
képes egy szervezett bűnbanda. A regényben
egy olyan nemzetközi hálózatról van szó,
amelynek a vezetése Ukrajnában van, és arra
törekszik, hogy betörjön a közel-keleti szex-
piacra. Ezért prostituáltakat futtat az égei- és
a földközi-tengeri üdülőkben. A főhős fegy-
verszállítási ügyletekbe, csempészmanőve-
rekbe, túszügyletekbe is belekeveredik. Ezek
a bűncselekmények folyamatosan jelen van-
nak az említett térségben, de nem csak ott, hi-
szen az ún. feketegazdaság jelentős tényezői.
Ez tehát a valós alapja a regényben lévő tör-
ténetek egy részének. Az ukrán maffia tagjai
a hármas határ egymáshoz közel eső terüle-
tein (Magyarországon, Romániában és Uk-
rajnában) időnként új „árut”
cserkésznek be, „amit” majd a
Közel-Keleten „értékesítenek”.
A regényem egyik szereplőjét
14 éves korában rabolják el. Az
ő történetét is végigkövethetik
az olvasók, a befogásától a
megtörésen, a „kiképzésen”, a
szabaduláson át a tragikus vég-
kifejletig. Nagyon erősen össze-
fonódik a főhős, a volt zsoldos
katona és a lány sorsa, mert
mind a kettő megpróbál kisza-
badulni abból a helyzetből,
amibe került. Annyit elárulok,
hogy a zsoldos alakja fiktív
ugyan, de valamikor élt Maros-
vásárhelyen valaki, akinek a
fantáziálásaiban sok minden
benne volt mindabból, amit be-
leszőttem a főhős történetébe. 

– A cselekményszál fűzése
követ-e egyfajta drámai szer-
kezetet? Mennyire színházi
szemmel írta Kovács Levente
a regényt?
– A regénynek állítólag – ta-

nácsadóim szerint – filmszerű
szerkezete van, ami abban nyil-
vánul meg, hogy különböző
hangulatú, tempójú és cselek-
ményű jeleneteket montázssze-

rűen, gyakran váratlan vágással helyeztem
egymás mellé. Úgy tűnik, hogy nincs közük
egymáshoz, végül pedig kiderül, mégis egy-
befűzhetőek. Ezt Peter Brooknak a történet-
szerkesztés diszkontinuitásos eljárási
módszeréből tanultam, amellyel egyaránt
fenntartható a történet feszültsége és a nézői
figyelem. Sokat olvastam Agatha Christie,
George Simenon, Raymond Chandler, Ed
McBaine regényeit, vagy Robin Cook orvosi
krimijeit, valamint a Columbo-filmeket is
többször néztem-nézem, és tanulmányoztam
módszereiket. 

– Ezek a szerzők inspirálták az alkotásban?
– Egyiket sem tekintettem utánozható mo-

dellnek, inkább a gondolkodásmódjuk hatott
rám. A színházi munkám tapasztalataiból kö-
vetkezik az is, hogy az epizódszereplőknek
igyekszem erős karaktert kialakítani. Egy-két
ilyen szereplő is feltűnik a regényben. 

– Említette, hogy a korábbi regényt is négy
ember olvasta el, akiknek a véleménye sze-
rint finomított, alakított a cselekményen, és
most is ezekre a szerkesztőkre bízta az új
regényt. Elárulja, kikről van szó?
– Nem titok, mert az előszóban van egy

köszönetnyilvánítás, ahol megemlítem őket:
Tomcsányi Jakab Mária volt televíziós szer-
kesztő, Salamon András sepsiszentgyörgyi
tanár, az Osonó az egyik alapítója, Molnár
Judit újságíró, tanárnő Nagyváradról és
Koszta Gabriella, aki a könyv szerkesztője,
és korábban a Jelenkor kiadónál a legna-
gyobb magyar írók közül igen sokkal dolgo-
zott. Különböző szemszögből, nagy
tapasztalattal olvasták végig, és vissza is je-
leztek. Volt, amikor a cselekménybe is beé-
pítettem javaslataikat, hogy jobban
fenntartsam a feszültséget. Örülök, hogy van-
nak ilyen barátaim, akik önzetlenül segítették
a munkámat. Ugyanakkor köszönettel tarto-
zom a Gutenberg-Pallas Akadémia könyvki-
adónak, melynek nyomdája fölvállalta a
kiadás műszaki támogatását és kivitelezését,
valamint a Bernády Háznak, ahol immár ötö-
dik alkalommal tarthatok könyvbemutatót.

– Elhangzott, hogy a regénynek filmszerű
cselekményszerkezete van. Ez azt jelenti,
hogy talán egyszer valaki könnyebben vá-
szonra viszi?
– Ez nem az írótól függ. Talán elolvassa és

felfedezi benne a filmszerűséget. Nekem el-
sődlegesen nem célom, hogy a regényeimből
film szülessen. Örömöt szerez, ha leírhatom
a történetet, és elolvassák. Nem tartom
magam profi írónak, mert nekik teljesen más
a habitusuk, a világuk, az írás számukra hi-
vatás és szakma. Én, amikor mesélő kedvem
támad, és a történet tükrözi az életfilozófiá-
mat, passzióból, hogy ne mondjam, hobbiból,
leírom. 

– Készül-e egy következő regény?
– Hozzáfogtam egy hasonlóképpen krimi-

elemeket is tartalmazó regény megírásához,
amelynek hátterében a korábbi könyvben ír-
takhoz hasonlóan személyes élmények is he-
lyet kapnak, abban a reményben, hogy
érdekességben és színvonalban talán megha-
ladhatom az eddigi két regényt. 
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Kovács Levente újabb regénye
Megoldáskeresés egy felforgatott világban?

Vajda György



A könyvtár leghátsó raktárában két, papírla-
pokból emelt, embermagasságú oszlop dőlt le.
A lapok szertehullottak, beborították az asztalt,
az asztal körüli székeket, az intarziás parkettet,
de még a polcokon álló könyveket, sőt a barokk
csempekályha ülőkéjét is. Mint amikor hó fedi
be a szürke utcákat, olyan volt, vakító és ijesztő,
mert nem akart leállni, és mi, a két rémült
könyvtáros és én ott álltunk ennek a hóesésnek
az epicentrumában (Láng Zsolt). Az emberi tör-
ténelem nem a születéssel
kezdődik, és nem a halál-
lal ér véget. Van. Szünte-
lenül. Formálódik.
Örökös folyamat. Lót lá-
nyai is ezt gondolhatták, s a szörnyű pusztulás
közepette egy fertelemmel lettek úrrá az életen.
A bűn kioltotta önmagát, s történelem született
belőle. A história mindnyájunk gyermeke. Ne-
veljük fel tisztességben! (Gábor György). A ci-
vilizáció történetében számos példa van arra,
hogy a különböző hitekkel miként élt vissza a
hatalom. Az emberiség történelme nem más,
mint a visszaéléseknek a története. Amint
mondják, a történelmet mindig a győztesek
írják, nem a legyőzött kisebbségek, elhurcolt
rabszolgák. Elég, ha azt említjük, hogy a hoz-
zánk legközelebb álló hellenizmus többistenhite
szinkretikus volt. Aztán mi lett belőle? (Ágoston
Vilmos). Azt hiszem, érdemes elmerengeni az
élet fontos kérdéseiről. A legfontosabb pedig
éppen maga a merengés, mert arról fogalmunk
sincs, hogy mik az élet fontos kérdései, ez azon-
ban ne akadályozzon meg bennünket abban,
hogy elhiggyük: nincs fontosabb dolog, mint az
élet fontos kérdéseiről elmerengeni. Ha ez ta-
utológiának látszik, nos az (Gyenge Zoltán). A
gyűlölet biztonsága azt is magában foglalja,
hogy az ontológiai idegenként misztifikált min-
denkori politikai ellenfél negációjával egy épp-
annyira negatív közösség – illuzórikus közösség
és identitás – is létrejön, jóllehet a valóságban
éppen ekkor és ezzel rombolják le a létező vagy

lehetséges társadalmi integráció és politikai
identitás alapját. A gyűlölet lángja úgy teremt
világosságot a gyűlölködő fejében, hogy kioltja
benne az értelem napjának fényét: a rend éjsza-
kája nappali rendnek látszik benne, a szabadság
biztonságos rendje káosznak, a zsarnokság tö-
kéletes káosza pedig rendnek és biztonságnak
(Szilágyi Ákos). Bánffy hazatérése idején a Ma-
gyar Párt a passzív közjogi-sérelmi politika par-
lamentáris gyakorlatát folytatta. Bethlen

György abból indult ki,
hogy a magyarság
problémái nem rendez-
hetők mindaddig, amíg
Erdély vissza nem

kerül az anyaországhoz. Feladatát ebből ere-
dően az autonómia és a kollektív kisebbségi
jogok biztosításáért, a nemzetközi kisebbségvé-
delmi normák érvényesítéséért folytatott küzde-
lemben látta. Alkati, felfogásbeli és műveltségi
különbségekből fakadó ellentétük mellett ez a
politika volt a fő oka kölcsönös és elmélyülő el-
lenszenvüknek, amely rányomta a bélyegét az
erdélyi magyar közélet valamennyi megmozdu-
lására (Csapody Miklós). A mesélés módja
ugyancsak figyelemre méltó teljesítménnyé
teszi Vida Gábor prózáját. Olyan áradása van az
ő történetmondásának, amely nem engedi lan-
kadni a figyelmet. Mint egy krimiben. Viszont
a helyszínek és az idő változása úgy épül egy-
ségbe, hogy nem válik gátjává modern elvárá-
sunknak, a 20-21. században megszokott
időjátéknak (Kántor Lajos).

Korunk, 2017. június. Esszéírók.
(Knb.)
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Támogatók:

Gyóni (Achim) Géza, a Nagy Háború költője 1884. június 25-én született a
Dabas melletti Gyónon. 1914-ben, a szarajevói merényletet követően behívják ka-
tonának, s nyolc hónapig Przemysl városban harcol. 1915. március 22-én kerül
orosz fogságba, a szibériai Krásznojárszkba szállítják, ahol pontosan 33. születés-
napján, 1917. június 25-én hunyt el. Rövid élete során hatkötetnyi verse született,
legismertebb a Csak egy éjszakára küldjétek el őket! című, melyben a gyűlölet
hangja szólal meg az otthonmaradottak, a katonákat harcba küldő hatalmasságok
ellen. (sz.f.)

Az erdélyi Pusztakamaráson töltött gyermek-
éveim szép emlékei közé tartoznak azok a nyári
napok, amikor dologidőben, a délelőtti kapálás és
az ebéd elfogyasztása után nem a ház körüli gyü-
mölcsfák hűvös árnyékában kerestem a pihenés-
feltöltődés lehetőségét, hanem szülőházam
padlásán, egy kovácsoltvas retesszel ellátott fa-
láda mellett. Ebben a faládában tartották szüleim
családunk könyveit, feljegyzéseit, megsárgult le-
veleit, nagyobb testvéreim korábban használt tan-
könyveit. Valamennyiük porosan, megsárgultan,
egy részük pedig egérrágottan állt ott, Isten tudja
mikortól, milyen céllal… Hogy ezek miként ke-
rültek kis-kútvölgyi parasztházunk padlására, a
fiók nélküli faládába, ma sem tudom, csak felté-
telezem: sokat olvasó, gyakran könyvek, újságok,
nyomtatott betűk világába menekülő nagyapám
hagyatéka lehetett, akiről tudni vélik, hogy ősszel,
szőlőőrzés közben is olvasta az újságot, a világ
eseményeiről naprakész ismeretei voltak. Róla,
közös nagyapánkról, Székely Gergelyről (1876–
1958) a jeles erdélyi író, Sütő András írt többször,
több helyen, felmenőire emlékező szomorúan
szép családtörténeteiben. 

E láda kötetei közt bóklászva találtam egy fe-
dőlap nélküli, mindössze 35 lapos, rozsdás fém-
kapcsos verskötetre, amelynek Gyóni Géza volt
a szerzője. Címe: Lengyel mezőkön, tábortűz mel-
lett. Versek. Írta: Gyóni (Áchim) Géza pionir. A
cs. és kir. várparancsnokság jóváhagyásával a
küzdő katonák karácsonyára. Przemysl 1914. 

A kilencoldalas bevezető után, egy külön lapon
csak ennyi olvasható: A przemysli kötet lehető hű
nyomdokai utánzata. A következő oldalon, a cím
fölött, gyönyörű fekete betűkkel, kézzel írt ajánlás
látható: Méltóságos Rákosi Jenő úrnak nagy tisz-
telettel Gyóni Géza. 

A lap közepe táján, közvetlen a szerző neve
alatt a következő négy sor olvasható:

Reménykedő magyaroknak
Küldőm át a légen.

Reménykedő magyarokkal 
A jó Isten légyen!

Przemysl, dec. 20.
Gyóni Géza x

Akkor, az 1960-as évek elején Gyóni Géza kö-
tete jelentette számomra – nagy választék nem
lévén – a szép magyar lírát, a hazájától távol har-
coló, derekasan helytálló magyar katona hazavá-
gyódó reménységét, a magyar hon iránti hűséget.
Ezek voltak számomra – húsz évvel a második vi-
lágégés után – a kiszolgáltatott helyzetben lévő
honvédek égbe nyúló jajkiáltásai. Annyira ma-
gamnak éreztem és szerettem Gyóni Géza verseit,
hogy a kötet 25. és 50. oldalára beírtam a nevem
kék stintával, mert féltem, hogy elvész, vagy va-
laki eltulajdonítja. 

A verseket – amikor időm volt – többször új-
raolvastam, próbáltam értelmezni, a sorok mögé
bújtatott kódolt üzeneteket megfejteni, a köny-
nyebb, dallamos lejtésűeket félhangosan sza-
valni… Igencsak érdekes a kötet előszava, amit a
szerző egyenesen az Ítélet Istenének ajánlott: 

„Őrangyalomnak ajánlom, aki a gránátok föld-
jén, orosz nyavalyák közt, észak vészes és hajszás
éjszakáin, füstölgő falvakon, fagyban és sárban,
ostromlott várban, hősök avatásán, árulók ítéletén
és az életért vívott szent háborúnak ezer halálos
szépségében és veszett nyomorúságában előttem
és fölöttem járt s nem engedte, hogy e versek el-
vesszenek, hanem az Ítélet Istenét kegyelemre
síró asszony-akarattal akarta, hogy hazaérjenek
és új életet hirdessenek.” Przemysl, 1914. decem-
ber hó. Gyóni Géza.

Ezt a kötetet őrzöm ma is, immár őszbe borult
fejjel, fél évszázaddal a rátalálás után.

100 éve hunyt el Gyóni (Áchim) Géza
Az én Gyóni Gézám 

Székely Ferenc



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Szegedi Gizella névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (1836)

ELVESZTETTEM Fülöp Enikő névre
szóló személyi igazolványom.
Megtalálóját kérem, értesítsen a 0753-
683-367-es telefonszámon. Köszönöm.
(1843)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1723)

MEGEMLÉKEZÉS

Az 50 éves érettségi találkozó
alkalmával kegyelettel emlé-
kezünk elhunyt osztályfőnök-
nőnkre, DARVAS ERZSÉBET
tanárnőre, TANÁRAINKRA és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Szép
emlékük szívünkben örökké
élni fog. Nyugodjanak
békében! A Bolyai Farkas
Líceum 1967-ben végzett XI. F
osztályának diákjai. (1788)

Az 50 éves érettségi talál-
kozónkon kegyelettel emlé-
kezünk elhunyt osztály-
társainkra: BAKÓ GYÖRGY,
BARABÁS ISTVÁN, KISS
JÓZSEF, PÁNCÉL ANDRÁS és
KISS JÓZSEF, osztályfőnö-
künkre, MOLNÁR JÓZSEF
testnevelő tanárra és minden
elhunyt TANÁRUNKRA.
A Bolyai Farkas Iskola 1967-
ben végzett XI. G osztálya.
(1711-I)

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napjára.
Június 18-án egy váratlan
perc alatt életed véget ért,
megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet türelemmel
viseltél magadban. Hiányod
elviselni nagyon nehéz,
örökre megtart szívünkben az
emlékezés. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, csak
megtanulni élni nélküled.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
drága feleségre, édesanyára,
nagymamára, KIBÉDI
ANNÁRA szül. Schiroky
halálának első évfordulóján.
Férje, Miska, fia, Zoltán,
unokája, Levente, testvére,
Guszti és azok családja.
Áldott, szép emlékét őrizzük
egy életen át. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Szerettei. (1774)

Szomorú szívvel, de a viszont-
látás reményében emléke-
zünk a szerető feleségre és
édesanyára, BARABÁSI szül.
GÁL ILONÁRA, aki hét éve
távozott el közülünk. Emléke
örökké szívünkben él. (1786)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
június 18-án szeretett
édesapánkra, DÓSA JENŐRE
halálának 6. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! Emlékét őrzi
két fia: Jenci és Csabi,
menyei: Babika és Noémi,
valamint unokája, Niki. (1826)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú-
sággal a szívünkben tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata és testvér, 

id. MÁRKUS ISTVÁN 
volt marosvásárhelyi lakos éle-
tének 73. évében hosszas szen-
vedés után folyó hó 16-án
eltávozott közülünk. Nyugodjon
békében! 
Emlékét őrzik testvérei: Margit

és Rózsika.  (1839)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Most, amikor lelked már az Úr
előtt van, búcsúzunk tőled, MAN
IOAN ALEXANDRU barátunk.
Sajnáljuk, hogy itt hagytál
bennünket. Mindig segítőkész
barát voltál, példamutató VOLT
POLITIKAI FOGOLY, aki nem
csak a családodat szeretted, nem
hagytad cserben a barátaidat
sem. Sokáig elnöke is voltál a
Volt Politikai Foglyok Szövet-
ségének, aki egy emlékművet is
hagyott a szövetségnek. Őszinte
részvétünk a családnak. A Volt
Politikai Foglyok Szövetsége.
(sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel
a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-
as telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz.
Tel. 0740-490-325. (1815-I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA verseny-
vizsgát hirdet KÖNYVTÁRON BELÜLI ADATFELVEZETÉSI állás
betöltésére. További információk a www.ms.sapientia.ro honlapon.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi  AQUASERV RT.
értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beruházási-bekötési
munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás június 20-án 8–17
óra között (becslés) a masorvásárhelyi Mestecănişului–Nyíres utcá-
ban. 

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából
társfinanszírozott, az Ivóvíz és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és
felújítása Maros megyében projekt részét képező, a marosvásárhelyi
ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, vezetékek
felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak
foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben  a víz rövid időre elszíneződhet és lerakódásokat tartal-
mazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott
kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

A Népújság   hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi  NYUGATI JELENBE.

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



Maros Megyei Tanács

Pályázati felhívás

aMarosMegyeiTanács2017-esköltségvetésébőlfizetendő,ifjúságitevékenységekre
vonatkozóvisszanemtérítendőtámogatásokra

1. Finanszírozó hatóság: MarosMegyeiTanács,székhelye:Marosvásárhely,Győzelem
tér1.szám,Marosmegye,adószám4322980,telefon:0265/263-211,fax:0265/268-
718,web:www.cjmures.ro,e-mail:cjmures@cjmures.ro

2. a vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó törvényi szabályozások

*a350/2005-ösörvényazáltalánosérdekűnonprofittevékenységekrekiutaltköz-
alapokbólvalóvisszanemtérítendőfinanszírozásrendjéről;

*a350/2006-osifjúságitörvény,azutólagosmódosításokkaléskiegészítésekkel.

3. az ifjúsági tevékenységek finanszírozására elkülönített összeg 2017-ben
100.000 lej, aMarosMegyeiTanács51/2017-eshatározataalapján,amelyMaros
megye2017-esköltségvetésérőlrendelkezik.

4. a projektek kivitelezési ideje: aszerződésmegkötésétől2017.december9-ig.

5. a vissza nem térítendő finanszírozás kérvényezésének a dokumentációja elér-
hetőaMarosMegyeiTanácsinternetesoldalán:www.cjmures.ro/Proiecte/Subvenţii,
vagybeszerezhetőaMarosMegyeiTanácsszékhelyén:I.emelet–abizottságtitkár-
sága,VaidaTeodoratanácsadó–,68-asiroda.

6. a kérvényezők a Pályázati útmutató által előírt dokumentációjukat 2017. július
17-én 16.00 óráig adhatjákleaMarosMegyeiTanácsiktatójában,Marosvásárhely,
Győzelemtér1.sz.,Általánosiktató–1-esiroda.

7. a projektek kiértékelését avisszanemtérítendőfinanszírozásokmegszerzéseér-
dekébenaMarosMegyeiTanács62/2017.sz.határozatávallétrehozottkiértékelőés
válogatóbizottságfogjaelvégezni.

8. a kiértékelési és odaítélési eljárás végén akiértékelőésválogatóbizottságaz
eredményeketaMarosMegyeiTanácswww.cjmures.ro internetesoldalánfogjaköz-
zétenni,ésmindenprojektesetébenközlikajavasolttámogatásiösszegetis.

Péter Ferenc 
elnök
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen 
a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr”

megjelöléssel),  Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben 
a productie@surubtrade.ro címen. 

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


