
Fogy a pátosz,
gyűl az irónia
Huszonkilenc évvel ezelőtti a történet,
’89 decemberének az a napja, amikor
Marosvásárhely is mártírvárossá lett,
az a nap, amikor egyszer csak úgy
éreztük, magunk is forradalmárokká
váltunk. Ki így, ki úgy élte meg, de
mindannyiunknak megvan róla a saját
sztorija. Időnként el-elmondjuk, ne-
hogy végleg eltűnjön az emlékezetünk
süllyesztőjében. Aki költő, mint Markó
Béla, versben is megörökíti. 

____________3.

Lapunkban kétszer is írtunk a Gondoskodjunk a nagyszülők-
ről! programról, amely a város 1500 lejnél kisebb nyugdíjjal
rendelkező nyugdíjasait heti két ingyenebéddel hivatott tá-
mogatni. A nagyszabású jótékonysági projektet idén is a ma-
rosvásárhelyi tanács kezdeményezésére indították el, az
indítványozó dr. Magyary Előd, a helyi tanács RMDSZ-frakci-
ójának  vezetője volt. Jelenleg ezer nyugdíjas részesül 
ingyenebédben.

Juttatás azoknak, akik a városért dolgoztak
– Arra gondoltunk, hogy az önkormányzatnak juttatásokkal kell segí-

tenie a nyugdíjasokat, hiszen korukra való tekintettel nekik nincs lehe-
tőségük jövedelmük kiegészítésére, pluszmunkát vállalni. Ők azok, akik
egy életen át a városért dolgoztak, s most megérdemlik, hogy rájuk fi-
gyeljünk – fogalmazott dr. Magyary Előd, a városi tanács  RMDSZ-frak-
ciójának vezetője. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Jelenleg ezer nyugdíjas részesül ingyenebédben

Gondoskodjunk a nagyszülőkről!



A program elindítását a 267-es
helyi tanácsi határozat tette lehetővé,
amelyet a marosvásárhelyi tanács
szeptember 20-án hozott meg. Valójá-
ban módosítottak egy júliusi határoza-
tot, amely a  jövedelemhatárt 1162
lejben állapította meg. A  módosított
határozat  megemelte a jövedelemha-
tárt, de növelte a jogosultak számát is.
A megyei nyugdíjpénztár nyilvántar-
tásában 22 ezer olyan marosvásárhe-
lyi nyugdíjas szerepel, akiknek 1500
lejnél kisebb a nyugdíjuk. Közülük
november folyamán ezren igényelték
a heti két ingyenebédet, s december
3-ától már hozzá is jutnak.
Újabb kérvényeket iktattak 

Szőcs Zsuzsanna-Anna, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Igazgatóságának igazgatója
tájékoztatott, hogy újabb kérvényeket
iktattak, ezek száma eléri a hétszázat.
Az igénylések feldolgozása folyama-
tosan történik,  s ezt követően napra,
órára be is osztják a jogosultakat. Erre
azért van szükség, hogy  ne legyen
torlódás, s az ebéd kiosztása zökke-
nőmentesen történjen. Betűrendi sor-
rend szerint egyesek hétfőn és
szerdán, mások kedden és csütörtö-
kön kapják az ebédet. 

A városban két helyen, a Mihai
Eminescu Ifjúsági Házban, valamint
a Tudor negyedben, a Sârguinţei utca
15. szám alatti étteremben osztják az
ebédet. A  beosztáskor figyelembe ve-
szik a nyugdíjasok lakhelyét,  hogy
könnyítsék az oda jutást.

A szociális osztály vezetője el-
mondta,  számítanak arra, hogy a jö-
vőben nőni fog az ingyenebédet
igénylők száma. Erre a helyi költség-
vetésből elkülönített összegek állnak
rendelkezésre. Dr. Magyary Előd sze-
rint körülbelül 5000 lesz az igénylők
végső száma. Cosmin Blaga, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
sajtófelelőse megerősítette, a költség-
vetési keret minden igénylő számára
biztosítja ezt a szolgáltatást. A szó-
vivő örömét fejezte ki amiatt, hogy a
város segíteni tud a nyugdíjasoknak,
és sikeresnek nevezte az akciót.  

Azt, hogy mekkora költségvetést
különített el a város erre a célra, nem
sikerült tőle megtudni.

Háromfogásos ebéd desszerttel
Tegnap a Mihai Eminescu Ifjúsági

Ház melletti étterem egyik asztalán
szépen sorjázott az  ízlésesen kipor-
ciózott étel. Kíváncsiságból megnéz-
tük, mit tartalmaz az ebéd. A menü a
következő volt:   parasztcsorba,  fe-
hérkaraj rizskörettel, káposztasaláta,
desszertnek pedig mákos bejgli és
egy zsemle. Minden fogást ízlésesen,
külön dobozba csomagoltak, hogy
kényelmesen lehessen szállítani.

Az egymás után érkező nyugdíja-
sok a szolgálatosoktól átvették az
ebédet, és elégedetten távoztak. 

Az igénylés ügyében érdekeltek a
0751-620-136-os  telefonszámon tu-
dakozódhatnak.

Csütörtök délután csapatokban érkeztek a ma-
rosvásárhelyiek a főtéri fenyőfához. A díszfé-
nyek felkapcsolásánál minden korosztály
képviseltetett, a sokaságban pár hónapos kis-
babát és pórázon tartott házi kedvenceket is lát-
tunk. 

Az ünnepi visszaszámlálás előtt a Gyermekek Palotá-
jának ének szakosai töltötték be hangjukkal a Rózsák
terét. Fehér karácsony, úgy vártunk rég – csendült fel
a jól ismert magyar dal, majd egy román karácsonyi
ének következett. Nem sokkal ezután felragyogtak az
ünnepi fények, a főtéri színpadon pedig elkezdődött a
Smiley-koncert.  A fénytengerben úszó főtéren min-
denki megtalálta a számára legvonzóbb elfoglaltságot,

percek alatt utasokkal telt meg a Mikulás-szán, és a ki-
világított autóbuszra is sokan várakoztak. A Színház tér
első alkalommal öltözött a szebeni karácsonyi vásár
hangulatát idéző díszbe. A családokat, baráti társaságo-
kat talán leginkább ez a helyszín vonzotta, egymás után
készültek a fotók a kék fénygömb alatt, és az Eldi pék-
ség mézeskalács-műhelyébe is sokan benéztek. A tömeg
csak pár órával a díszkivilágítás felkapcsolása után osz-
lott szét, amikor már a legkisebb résztvevők is kifárad-
tak. Több gyermek és szülő villogó léggömböt
szorongatott, a kinti fényözönből így haza is vittek egy
keveset.

A főtéri események az elkövetkezőkben is folytatód-
nak. Vasárnap 17 órakor a magyarországi Új Bojtorján
együttes, 17-én, hétfőhöz egy hét Vincze Lilla tart kará-
csonyi koncertet a Rózsák terén.    

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 4 0C
min. -10C

Ma MÁRIA, 
holnap NATÁLIA napja.
NATÁLIA: egy latin kifejezés
rövidülése, jelentése: az Úrjézus
születésnapja.

8., szombat
A Nap kel 

7 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 342. napja, 
hátravan 23 nap.
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Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)

A múlt hét végén Nagyváradon szálltak le az aranytollas
mesemadarak, hogy elcsicseregjék legszebb meséiket.
A megyénket képviselőknek sem kellett a más tollával
ékeskedniük.

Idén is Nagyvárad adott otthont az Aranytoll meseíró verseny
országos szakaszának, ahol tizennégy romániai megye és az anya-
országi Pest megye legjobb negyedik osztályosai találkoztak. A 33
tanulót közel négyszáz, a megyei szakaszokon versenyző diák
közül választották ki a döntőre – tudtuk meg a nyárádszeredai Mar-
ton Irén tanítónőtől, megyei szervezőtől. Maros megyét három
diák képviselte: a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolából
Szász Noémi Zsuzsanna (felkészítő tanítónő Marton Irén) és Tőkés-
Baranyi Eszter (tanítónő Covaci Ilona), valamint a marosvásárhe-
lyi Művészeti Szaklíceumból Mihálydeák Tünde Sarolta (tanítónő
Póra Annamária).

A versenyzők pénteken érkeztek Nagyváradra, ahol a velencei
művelődési házban be kellett mutatkozniuk: minden gyereknek a
megyei versenyen írt meséje egyik szereplőjévé kellett válnia, és
jelmezbe öltözve elő kellett adnia a mese lényegét prózában, vers-
ben vagy énekben. A diákokat családoknál szállásolták el, a peda-
gógusoknak szakmai beszélgetést szerveztek.

Szombaton került sor a meseíró versenyre, a már ismert szem-
pontok szerint tíz megadott szó alapján kellett a gyerekeknek mesét
alkotniuk. Levezető „gyakorlatként” kézműveskedhettek, majd jó
hangulatú táncházban pöröghettek. Rövid délutáni pihenő után ke-
rült sor a díjkiosztásra, ahol a három megyénkbeli diákból kettő,
Szász Noémi Zsuzsanna és Mihálydeák Tünde Sarolta a Napsugár
gyermeklap különdíját és dicsérő oklevelet vehetett át. A nagyvá-
radi és a versenyző diákok között barátságok szövődtek, amit re-
mélhetőleg ápolni fognak. Élményekben gazdag hétvége volt,
amiért külön köszönet jár Tunyogi Katalin tanítónőnek, a verseny
főszervezőjének, valamint a lelkes szülőknek, akik támogatták
gyerekeiket, és elkísérték őket a tizenötödik Aranytoll – F. Diósszi-
lágyi Ibolya meseíró emlékverseny döntőjére is – számolt be Mar-
ton Irén. (gligor)

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. december 7.

1 EUR 4,6480
1 USD 4,0896

100 HUF 1,4389
1 g ARANY 163,1706

Megyénk képviselői sem vallottak szégyent a döntőben

Tömeg a fényben

Nagyváradra repültek 
a mesemadarak

Gondoskodjunk a nagyszülőkről!

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



Huszonkilenc évvel ezelőtti a
történet, ’89 decemberének az a
napja, amikor Marosvásárhely is
mártírvárossá lett, az a nap, amikor
egyszer csak úgy éreztük, magunk
is forradalmárokká váltunk. Ki így,
ki úgy élte meg, de mindannyiunk-
nak megvan róla a saját sztorija.
Időnként el-elmondjuk, nehogy vég-
leg eltűnjön az emlékezetünk süly-
lyesztőjében. Aki költő, mint Markó
Béla, versben is megörökíti. A mel-
lékletünkben olvasható Milyen egy
forradalom? a Bocsáss meg, Gins-
berg című új kötetben jelent meg. A
Kalligram-kiadványt az utóbbi idő-

ben többfelé is bemutatták, az iroda-
lomtörténész kiadóvezető, Mészáros
Sándor kétszer is beszélgetett nyil-
vános rendezvényen a könyvről a
szerzővel. Májusban Budapesten az
Írók Boltjában, novemberben Ma-
rosvásárhelyen a nemzetközi
könyvvásáron a Nemzeti Színház-
ban. Nagyjából ugyanarról zajlott a
társalgás, amiből néhány gondolatot
ezúttal is érdemes kiragadnunk.
Közben Markó a verseiből is felol-
vasott egypárat, Vásárhelyen pél-
dául ezt, a forradalmi mozzanatról
szólót. Nem lehetett elsiklani a köl-
tészetében mutatkozó változások

fölött, nem észlelni hangvételében
az irónia, önirónia előretörését, szó
nélkül hagyni azt, hogy sokkal pró-
zaibb lett a lírája, mint korábban.

A költő kifejtette: napjainkban
eléggé általános tendencia a próza
térhódítása, sokan vágynak a pró-
zára. Új versgyűjteményében is van
jó néhány olyan szabadvers, amely
már-már egy lehetséges próza szi-
nopszisa. De ő maga nem érez kész-
tetést ilyesmire, nem is tartja
képesnek magát arra, hogy széppró-
zában fogalmazza meg mindazt, ami
velünk történt. Megszólal természe-
tesen memoárban, esszében, doku-
mentumprózában is, de az más,
nem széppróza, és van, amit vers-
ben lehet érzékelhetőbben kifejezni.
Az 1989-es forradalom (vagy felke-
lés, lázadás, egyesek szerint állam-
csíny) is ott van valahol a költészet
és a próza határán. A visszaemléke-
zésekben is mindmáig álom kevere-
dik a valóságba, mára sem sikerült
értelmezni igazán, hogy mi történt
akkor, hangsúlyozta Markó Béla.
Azt tudjuk, hogy személyesen ve-
lünk mi történt, mi mit láttunk, ta-
pasztaltunk, de hogy valójában mi
az igazság a ’89-es események
körül, arról bizonytalanok az isme-
reteink. Ez a bizonytalanság a köl-
tészetben is megmutatkozik,
változások mutatkoznak ezen a
téren is, ami persze izgalmas is
lehet. Visszajelzésekből következ-
tetni lehet arra, hogy sokan kedve-
lik a mai prózai, visszafogott,
látszólag letompított fantáziájú,
szokatlan hangvételű verset. 

Egyszerre humoros és tragikus is,
amit átéltünk. A Milyen egy forra-
dalom? is ezt tükrözi. Az irónia
mellett természetesen sok önirónia
is van a versben. 1989. december
21-én lényegében már tudni lehe-
tett, hogy az egy döntő nap, de a
költőnek, a családnak volt egy
egyezsége, hogy a disznót le kell
vágni. Enni a forradalom előtt és
után is kellett, a disznót fel kellett
áldozni, ezért nem tagadható, hogy
számukra még a forradalom előtt, a
sertés megölésével kezdődött a nap
– mondta –, és több marosvásárhe-
lyi tüntető halálával végződött, ami-
kor a hatalom belelövetett a
tömegbe. Ennek különféle szimbo-
likája van, a helyzet pátosszal is te-
lítődik, de az irónia is hozzátartozik.
Illúzió volt, hogy egyik napról a má-
sikra minden megváltoztatható. Ezt
ma már biztosan tudjuk, miközben
ugyanakkor valóban sok minden
megváltozott. A költészet is, amely-
nek valamikor le kellett számolnia a
pátosszal. Ez a markáns folyamat,
amely véleménye szerint a kilenc-
venes években következett be a ma-
gyar költészetben, hatással lehetett
az ő verseire is.

Beszélgetőtársa arról kérdezte a
szerzőt: a kötet címéből arra követ-
keztethetünk, hogy leszámolt bizo-
nyos illúziókkal? Ginsberg nem az
ő generációja – válaszolta Markó 
–, jóval korábbi nemzedék vezér-
egyénisége, de a könyv címadó
verse kamaszkori nosztalgiát is ma-
gába rejt. Az ő kamaszkora a ’60-as
évek második felére esett, és az,

amit Ginsbergék képviseltek, akkor
ért ide, akkor ért be az irodalomban
a nagy lázadó nemzedék által elindí-
tott áramlat. Az 1968-as események
is a legfogékonyabb életkorban érin-
tették meg. ’68-ban Romániában is
élt egy olyan illúzió az irodalomban,
a kultúrában, sőt még politikai, tár-
sadalmi asszociációként is, hogy a
világon lehet változtatni. Persze
hamar kiderült, már a 70-es évek
elején, hogy nem lehet. Hasonló il-
lúziók születtek az 1989-es rend-
szerváltozás után is. Azt hittük,
hogy a demokrácia Romániában is
felépíthető, és nagyon szilárd lesz.
Ma már kijelenthető, hogy ez nem
olyan egyszerű. De talán a felnőtt-
kori illúzióvesztés mégsem lesz
olyan nagy, mint amilyent 1968 után
kamaszként megéltek. Tény viszont,
hogy a költészet mai szkepszise
abból is adódik, hogy ’89 után mind-
annyian egy hatalmas esélyt kaptunk
a változásra, és úgy tűnik, nem tud-
tuk kellőképpen kihasználni.

Nyilván érdekesek, izgalmasak
az ilyen nyilvános eszmecserék, jó
dolog önvallomásos dialógusok
révén alkotói műhelytitkokba bete-
kinteni, de még jobb a könyvvel, a
versekkel csendes helyen magunkra
maradni és úgy elegyedni párbe-
szédbe a költővel. Előzetesen az
sem árt, ha tudjuk a kötetről azt,
amivel a kiadói ajánlás igyekszik
felkelteni az olvasói érdeklődést:
„Markó Béla verseskötete a szem-
benézés könyve. Számvetés, sze-
mélyes és közösségi leltár –
önfelmentés nélkül.” (N.M.K.)

Vittük a Skoda csomagtartójában
a rózsaszínű műanyag kádat is,
és abba pakoltuk a szalonnát
meg mindenféle füstölni valót,
tulajdonképpen elfért benne a fél disznó,
a másik fele a gazdánál maradt,
csak ennyit vásároltunk meg belőle,
de a levágásnál és feldarabolásnál
természetesen mi is segédkeztünk,
amire becsomagoltunk, dél is elmúlt,
indultunk be a városba, mert a disznóvágást
természetesen nem lehetett elhalasztani,
de ott kint is végig a rádióra figyeltünk,
a kolbásztöltés, a zsírolvasztás
és a tepertő kipréselése otthonra maradt,
annak idején, még csecsemőkorukban
ebben a kádacskában fürdettük a gyermekeket,
gyöngyöző kacagással jutalmazták,
ha ujjbeggyel megcsiklandoztuk a hasukat,
most pedig vittük az ennivalót télire,

hallgatott a kettévágott disznó,
csak egy fél röfögést hoztunk magunkkal,
végigmentünk a Călăraşilor utcán,
amelyet mindenki csak Kossuth utcaként
emlegetett, mivel így hívták régen,
a főtér sarkánál keresztbe fordított
zöld harckocsik állták el az utunkat,
vissza kellett tolatnunk, és végül
kerülő úton mentünk haza,
de közben láthattuk, ahogy 
néhány kamasz fiú öklömnyi kövekkel
dobálta a harckocsik oldalát,
azt kiabálták, hogy szabadság,
döngött a vadonatúj páncél,
néztem, hogy le fogják verni a festéket,
aztán amikor hazaérkeztünk,
felcipeltük a műanyag fürdőkádat
negyedik emeleti lakásunkba,
majd rohantam vissza a főtérre,
és oda is értem még azelőtt, hogy
belelőttek a tüntető tömegbe. 

Markó Béla

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1361. sz., 2018. december 8.
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Párbeszéd az Irodalmi Kávéházban: (balról)  Mészáros Sándor és Markó Béla a könyvvásáron 
Fotó: Bálint Zsigmond

Fogy a pátosz, gyűl az irónia
Markó Béla a vers mai állapotáról

Milyen egy forradalom?



Mennyire szükségünk lenne mostanában erre a kettőre és
más hasonló csodadolgokra! Demény Péter írásban, Eperjesi
Noémi rajzban, képben megadja. Meggyőződhetünk, ha
kézbe vesszük a könyveiket. A könyvvásáron is sokan meg-
tapasztalták. Főleg a gyerekek, de egy kis biztató mese vagy
mesés csodatevés nekünk, felnőtteknek is jól fog. A Kreatív
Kiadó jóvoltából örülhetünk Demény meseregényének és
azoknak a derűs, színpompás rajzoknak, amelyekkel Eper-
jesi Noémi a Tamara és a vidámság mellénye kötetet illuszt-

rálja. A művésznő rajzzal kel és azzal fekszik, körülötte min-
den parttalan fantáziáját, díszítő kedvét tükrözi. Az a kiállítás
is ezt teszi, amelyik vasárnap, december 9-én 12 órakor nyí-
lik meg a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházköz-
ség Bözödi György termében. Adventi hangulatú a tárlat, az
a beajánlója, aki az alkotót a legjobban ismeri, férje, Demény
Péter. Amilyen tevékeny és ötletes a társa, annyira aktív és
termékeny a versírásban, prózai, drámai műfajokban ő is. A
meseregény mellett más figyelemre méltó olvasnivalókat is

letett a minap az asztalra. Fordítást például: a Lector újabb
kiadói bravúrját, Pavel Şuşară Sissi című kötetét. A bánsági
származású író, költő poémája „egy posztmodern óda a nép-
szerű királynőhöz”. Nem csak tolmácsolása, a kötet szer-
kesztése is igényes feladat lehetett Demény Péternek, de
kiválóan megoldotta mindkettőt. A könyvritkaságokat vadá-
szó, szokatlan formátumú kiadvány illusztrációi Mircea Bo-
chiş küldeményművészeti (mail art) akciója nyomán
születtek.

És ajánlhatunk még egy jól harmonizáló koprodukciót, a
Charmides Kiadó Valurile libelulei című kötetét, amelyben
mindketten legjobb szintjüket hozzák. Sok olyan erdélyi ma-
gyar író, költő van, aki jól beszél és ír románul, szívesen for-
dít is románról magyarra, de olyan nagyon kevés, aki eleve
Eminescu nyelvén írjon verseket. Demény ezzel is gyakran
megpróbálkozik, és sikerrel abszolválja feladatát. Most kö-
zölt szitakötő-szárnyalású húsz költeménye és az azokhoz
társított fantáziadús fekete-fehér Eperjesi-grafikák minden
bizonnyal román olvasói körökben is kellő visszhangra talál-
nak. (N.M.K.)

November 27-én ismét könyvbemutató mozgatta
meg a marosszentgyörgyi közönséget. Sőt nem
csak helybeliek, marosvásárhelyi, gyergyói, bor-
zonti, nagyernyei, jeddi versbarátok is együtt akar-
ták ünnepelni a nem mindennapi eseményt, a pap
költő 50. kötetének a megjelenését. Kiállítás is
nyílt, és ahogy ilyenkor szokták az eleven kulturális
életű községben, az énekes és zenés formációk, ki-
csiktől nagyokig valamilyen hangulatos műsor-
számmal igyekeztek köszönteni az írásba,
verselésbe soha bele nem fáradó szerzőt. Félszáz
kiadvány nem egészen két évtized alatt nem akár-
milyen teljesítmény. Többen méltatták ezt a sajá-
tos jubileumi esten, beszéltek Baricz Lajos
tollforgató „megszállottságáról”. A műsorvezető
Moldovan Bencze Irén tanárnő, maga is a Gyergyói-
medence, pontosabban Tekerőpatak szülötte és az
irodalom elkötelezettje, külön kis méltatásban
emelte ki az Emberóriás című verseskönyv értékeit.
Az ő írásából idézünk részleteket.

Ha Baricz Lajos kötetét kinyitjuk a 91. oldalra, megtudjuk,
hogyan is születik a vers: 

„…egy gondolat kén’. A többi már jönne,/ vagy akár egy
mélyreható érzés,/ s ha az megvan, a többi nem kérdés,/ mert
az első sorból jön a második…” – fogalmaz a költő. Az Em-
beróriás című könyve persze ennél sokkal többről szól. A 120
szonett hatástörténetek, lírai beszédek, önmagának feltett és
válaszolt kérdések sora, vallomások, önkitárulkozások, hála-
adás, hitvallás, tűnődés. Számos létösszegző vers, amelyben
jelen van a fájdalomkitörés, a halál világa, a lecsillapodás, a
megbékélés, az újrafelfedezés, az élet apró örömeinek igazi
értékelése. Felcsendül a gyermekkor felhőtlen világa, meren-
gés a múlton, tűnődés az emberi lét végességén, a fizikai és
a lelki szenvedések megpróbáltatásai, a hit, a remény és a
harmónia mámorának újra és újra megtalálása. Sokszor han-
got kap emberi árvaságának gondolata, amely hamar felol-
dódik a természet végtelen szépségében. Ezért az állandó
bizakodó hang.

A közvetlen, lélekhez szóló, kötött formájú alkotásaiban
megszokott őszinteségével, egyszerűségével szól az olvasó-
hoz, üzen, biztat, reményt ad. Korábbi költészetének gazdag-
sága, változatossága tudatában bontakoztatja ki verseinek
varázslatosan sokféle és újabb lehetőségeit. Érdeklődő, sok-
felé tekintő temperamentumával keresi az örökös megújulást.
A szonett lírai műformája igencsak alkalmas a szubjektív
világ ábrázolására, az ember belső énjének, élményeinek, ér-
zelmeinek, hangulatainak kifejezésére. Baricz gyakran él a
lírai monológ formájával, amely igazán megfelel a belső, fél-
tett érzések, élmények képekbe való rögzítésére, és párosul
a zenei hatást keltő érzelmi-hangulati többlettel. De ott van a
120 szonett között a szereplíra is, amikor megpróbál belehe-
lyezkedni más személyiségek gondolatába, magatartásába.
Nem hiányoznak a tragikus hangulatú, személyes vonatko-
zású élménylíra versei, az ún. „betegversek”. És nem utolsó-
sorban beszélnünk kell az istenes versekről, ezeket a
gondolati líra csoportjába sorolnám. 

Zárjuk Kányádi Sándor szállóigévé vált gondolatával, mi-
szerint „a vers az, amit mondani kell”. Ezt egészíteném ki
azzal, hogy a vers az, amit olvasni kell. Mert gyönyörködtet.
És ez nem is kevés.

15. alkalommal osztották ki a Szerváti-
usz Jenő-díjakat a magyar fővárosban. A
rangos elismerés alapítója, Szervátiusz
Tibor sajnos már nem lehetett jelen a díját-
adó ünnepségen, Kolozsvár szülötte, a
Nemzet Művésze áprilisban elhunyt. A
díjat a Szervátiusz Alapítvány elnöke, a
Kossuth-díjas szobrász özvegye, Szerváti-
usz Klára nyújtotta át az idei kitüntetettek-
nek. Mint mindig, ezúttal is ő töltötte be a
háziasszony szerepét, és vezette le a ren-
dezvényt. Újra a Hilton Hotel volt a no-
vember 30-i esemény színhelye, a
közönség zsúfolásig töltötte a Margit terem
széksorait. A kitüntetettek és laudátoraik,
valamint az alapítvány kurátorai mellett
több Szervátiusz-díjas személyiség is jelen
volt a jó hangulatú esten. Három díjazott
volt ez alkalommal: Szabó Ottó kassai fes-
tőművész, Csűrös Csilla, a Magyar Rádió
vezető szerkesztője és Sólyomfi-Nagy Zol-

tán táltos-regős, tanító. Laudációjukat az
előbbi sorrendben Kovács Ágnes, a Kassai
Rovás Akadémia igazgatója, Döbrentei
Kornél költő, illetve Sinkovits-Vitay And-
rás színművész írta, mondta el.

Az ünnepség új eleme, hogy – mint az
elnöknő bejelentette – az alapítvány létre-
hozta a Szervátiusz Tibor-ösztöndíjat,
amellyel évente egy tehetséges fiatalt, fel-
váltva egy művészeti középiskolást és egy
pályakezdő művészt jutalmaznak, támo-
gatnak vele. Az első ösztöndíjas a sepsi-
szentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti
Líceum diákja, Debreczi Szidónia lett. Őt
tanára, Hosszú Zoltán képzőművész kí-
sérte el Budapestre.

A műsor ünnepélyességében is csalá-
dias hangvételéhez illő zenei mozzanato-
kat Sólyomfi-Nagy Zoltánnak és
Keresztes Nagy Árpádnak köszönhette a
lelkes hallgatóság. 
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A díjazottak és az alapítvány elnöke: (balról)  Debreczi Szidónia, Csűrös Csilla, Szervátiusz Klára, Szabó Ottó és Sólyomfi-Nagy Zoltán

Szervátiusz Jenő-díj-átadás 
Budapesten

Vidámságmellény és reményleves

Miről vall a költő?
Gondolatok Baricz Lajos 50. kötete kapcsán

Könyvbemutató a könyvvásáron: (balról) Eperjesi Noémi, Demény Péter és Tekei Erika



Ambrus Lajos Feleselő történelem című
kötetét a XXIV. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásáron is megismerhette az érdeklődő
közönség. Tetszetős, kézbe simuló kötet, bo-
rítóján barátságos, hívogató Páll Lajos-falu-
képpel. A borítóválasztás beszédes: Ambrus
Lajos – aki népének, szűkebb háza tájának, a
Sóvidéknek fáradhatatlan krónikása, a szép-
ség és érték összegyűjtője – számára az erdé-
lyi táj örökös ihletforrás, jelen prózai
munkáiban is ezekre fókuszál. A kötet a ko-
lozsvári Kriterion Könyvkiadó gondozásában
jelent meg. Méreteiben szerény, a maga 110
oldalával nem hivalkodik, nem henceg, nyel-
vezete tiszta, közérthető, mint a hegyi pata-
kok vize vagy a fenyvesek levegője, amolyan
székely ízű. Ambrus Lajos nem teszi próbára
olvasói türelmét tekervényes mondatszerke-
zetekkel, affektáló tudományos szövegré-
szekkel, fölösleges magyarázkodással vagy
mértéken felüli poénkodással. Hiszen a való-
ság kiapadhatatlan kútjából merít, így törté-
netei emberiek, szerethetőek, hitelesek
maradnak. Mert Erdélyről, az erdélyi életér-
zésről nem lehet eleget írni, eleget olvasni. És
mindezt anélkül, hogy unalmassá, elcsépeltté
válna, hiszen bennünk él, egy darab belőlünk.
A kötet 23 rövid írást, emlékezést, karcolatot,
novellát tartalmaz, a kötet végén pedig helyet
kap Bertha Zoltán irodalomtörténész Ko-
rondról a világ című kiváló méltatása. A mél-
tatást elolvasva érezzük, hogy Bertha Zoltán
rokonlélek: tökéletesen érti, érzi a szerző írá-
sainak indítékát, otthonossá vált számára az
erdélyi táj, azonosulni tud a prózai művek
képi világával. De a jellegzetesen szép,
„büszke” természeti táj mellett azonosulni
tud a szereplők lelkivilágával is.

Ambrus Lajos a feleselés metaforájának
lehetőségével él, a kötet lapjain barátságban
megfér egymás mellett erdélyi történelmünk
egy-egy szeletkéje, 1956-os áldozatokra em-
lékező memento-novellák, a korondi világ-
hírű kerámiakészítésre való utalások,
varázslatos tájleírások, mint például a követ-
kező sorok: „A székely Sóvidéken, ahová
nagy, hulló dióleveleken érkezik az ősz, hogy
apró piros szívecskékkel fizethessenek a Ko-
rond patakára boruló égerek, télidőben fejü-
kön fehér sisakkal köszöntik egymást a
székely mondavilág csodás tündérvárai”.
Bertha Zoltán Tamásihoz, Nyirőhöz hason-
lítja Ambrus Lajos írói nyelvezetét. „Az egy-
szerre haza néző és távolba látó író elbeszélő
művészete, lírai erejű nyelvezete a kortárs er-
délyi prózairodalom nagy ajándéka. Tamá-
sira, Nyirőre is emlékeztet, s a maiak közül
talán a stílusteremtő Bölöni Domokos külön-
leges előadásmódjával vethető össze legin-
kább.” 

Az író-olvasó közönségtalálkozóval egy-
bekötött kötetbemutató alkalmából Ambrus
Lajos beszélgetőtársa Bölöni Domokos és H.
Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igaz-
gatója volt. Igazi, meghitt baráti beszélgetés
alakult ki, hiszen nemcsak a beszélgetőtársak,
de a közönség is földiek, jó barátok társasá-
gából állt. Ambrus Lajos fiatalkori, írói pá-
lyáját meghatározó élményét osztotta meg,
miközben szemében megcsillantak a vissza-
emlékezés örömének fényei. „Az írónak fe-
lelőssége van” – mondja. Ezt a felelősséget
már fiatal íróként, tanárként felismeri, vala-
mint annak fontosságát is, hogy csak akkor
írhat hitelesen falujáról és annak környékéről,
egyszerűen az erdélyi emberi magatartásról,
ha közvetlenül próbálja szemlélni. Ezért be-
vett szokása lett, hogy vasárnaponként az

öreg emberek közé keveredett, amikor kár-
tyázás közben folytak a történetek, előjöttek
az emlékek, ő pedig gondosan jegyzetelt. Ezt
látván az öregek egymást túllicitálva mesél-
tek újabb és újabb történeteket. Egyszer az
egyik molnár belekezdett a következő
énekbe: „Korondon is van egy malom/ Bána-
tot őrölnek azon,/ Nekem is van búbánatom,/
Odaviszem a hátamon…” És ekkor beléhasí-
tott a felismerés: na, ezt a háton elvitt bánatot
kell megírni. Talán ezt tekintheti a kezdetnek,
s Ambrus Lajos azóta is népének fáradhatat-
lan krónikása, és nem utolsósorban a kultu-
rális és művelődési élet mindenese. 

A kötetlen beszélgetés másik fő témája az
itthon maradás gondolatának fontossága is.
Ambrus Lajos példaértékű, székely népe
iránti elkötelezettségének jegyében saját
gyermekei is az itthon maradást választották
a külföld vonzásával ellentétben. Erre is van

egy története az írónak. A két világháború kö-
zött Korondról többen kivándoroltak Ameri-
kába a jobb megélhetés reményében. Egy
alkalommal egy másfél-két év után hazajövő
férfit vallattak a falubeliek az amerikai lét
felől, miközben többen is egymás szavába
vágva lelkendeztek, milyen jó lehet ott…,
mígnem megszólalt egy idősebb férfi: „Hall-
gassuk meg Vincét, mondja el ő.” Pár percnyi
csönd után az Amerikát megjárt férfi sokat-
mondó válasza a következő volt: „Nocsak no,
jobb itthon”. A kötetet a jó barát, Páll Lajos
grafikái díszítik találóan, amilyen tiszta han-
gúak a novellák, ugyanolyan tiszta vonalve-
zetésűek a többnyire táj jellegű grafikák is. 

Mindenkinek szeretettel ajánlom az olvas-
mányos novellakötetet, mert Erdélyről, az er-
délyi érzésől, erdélyi tájakról soha nem lehet
eleget olvasni. 

A 60. születésnapját ünneplő Marosvásár-
helyi Rádió mindegyre előrukkol valamilyen
kellemes meglepetéssel. Legfrissebb fegyver-
ténye egy egyszerűségében is elegáns borí-
tójú CD, amely Hangos irodalmi antológia
címmel hívja fel magára a figyelmet. Ez egy
pályázati novellákból összeállított, rádióra al-
kalmazott irodalmi gyűjtemény, amely a
2014-ben A rádió, a fény és a hullám, illetve
a 2016-ban Varázsszem címmel megjelente-
tett rádiós irodalmi pályázat válogatott alko-
tásait tartalmazza. Annak idején erről a
pályázatról már volt szó lapunkban, arról is
szóltunk, hogy a Marosvásárhelyi Rádió di-
cséretes kezdeményezését a csíkszeredai Alu-
tus nyomda és a Látó folyóirat is felkarolta,
és szándékuk szerint elsősorban a pályakezdő
írók felfedezését, támogatását, népszerűsíté-
sét akarták elősegíteni. A hangzatos cím, a
Kortársból lesz a klasszikus szintén magába
foglalja a kezdeményezők tehetségérvénye-
sítő törekvését.

A CD 19 szerző ugyanannyi írását tartal-
mazza saját előadásukban, illetve színművé-

szek tolmácsolásában. Ezek a zsűri által leg-
jobbnak tartott rövidprózák. A 2014-es pályá-
zat résztvevői közül tízen, a 2016-os
pályázókból kilencen szerepelnek a lemezen.
A művek már elhangzottak a Marosvásárhe-
lyi Rádió Litera-túra című műsorában. Tompa

Enikő szerkesztő, a rá-
diószínház, a hangjáté-
kok, rádiós
dramatizálások, rádióra
alkalmazott művek lel-
kes, elkötelezett híve,
számos színész és elő-
adóművész rádiós foglal-
koztatója ezúttal is jó
munkát végzett. A rádió,
a fény és a hullám tema-
tikában Bartha László
Zsolt, Bökös Borbála,
Dimény Lóránt, Gyéresi
Júlia, Kovács Mária
Franciska, Láng Orso-
lya, Molnár Vilmos,
Onagy László, Parászka
Boróka, Szabó Zelmira
tette le szerzőként a ga-
rast. Többük neve már
jól cseng az olvasók
számára. Érdekes, hogy
író színészekkel is talál-
kozunk az antológiában.
A Varázsszem oldal
Anonymus, Bencsik Or-
solya, Bernát Ádám,
Kaáli Nagy Botond, Lo-
kodi Imre, Mărcuţiu
Rácz Dóra, Nagy
Zsuka, Péter Beáta és
Szamos Mariann írását
rögzítette. Összesen
több mint négy és fél
órányi felvételről élvez-
hetjük az irodalmi cse-
megét, ami a felolvasók – Kovács Károly,
Bányai Kelemen Barna, Berekméri Kata-
lin, Gáll Orsolya, Barabási Tivadar, Hajdú
Imelda, Bokor Barna és Tompa Klára – ih-
letett előadásának is köszönhető. Elisme-
rés illeti a hangmérnök Kacsó Tibort és a
borítóterv készítőjét, Brassay Istvánt is.
(nk)

Erdélyről, a világnak
Ambrus Lajos Feleselő történelem című kötetéről
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Doszlop Lídia

A Tündöklő Jeromos a marosvásárhelyi színpadon Fotó: Barabási Attila Csaba

Kortársból lesz a klasszikus

Támogatók:

Henn János és Márton Emőke Katinka jelenete   Fotó: Barabási Attila Csaba



Lecsoszog egy idős nő a pincehelyiségben
lévő könyvesboltunk lépcsőin, beköszön jó
hangosan, és azt kérdi: Maguk követték el a
merényletet? Miféle merényletet? Hát hogy
reklámozták az Itókát? Laci-férjem: Miféle
itókát? Itt csak könyveket árulunk! Óh na,
hallottam reggel a rádióban, hogy megjelent
Itókának a naplója Adyról, és már a fél várost
összejártam, de senki sem tudja megmondani,
hol találom meg. A Téka sorozat legújabb ki-
adványa! Laci-férjem rávágja kurtán: Nincs
meg!

Rohanok ki, mint egy eszeveszett a belső
kuckóból, nehogy az idős hölgy elmenjen
közben: Dehogynincs, itt van az fenn a polc
tetején a Téka sorozatban! Meg is találom
egyből, kicsit szakadozott a borítója. Hát
erről lenne szó! Amikor adnám oda, kiesik
belőle egy 78-as naptár, azt gyorsan felve-
szem, elteszem, gyűjtöm a régi naptárakat.
Egy ideje. Pontosabban, amióta minden har-
madik antikváriumi könyvben találok egyet,
amit, feltételezem, könyvjelzőnek használt a
régi tulajdonos. De az idős nőt nem érdekli a
naptárgyűjteményem legújabb darabja. A
hölgy, kiderül, humán szakos, megkérdi: és
ez vajon Bölöni Györgynek a felesége? Mon-
dom, igen, igen, Anatole France-nak volt tit-
kárnője, ott éltek Párizsban, jártak össze
Adyval és Lédával. Ő azt tudja! De kíváncsi,
mert a múlt század közepén – így fogalmaz!
– olvasta a Bölöni könyvét Adyról, és az na-
gyon dokumentált kötet volt, de ez a nő – hal-
lotta a rádióban, hogy ez csak egy napló –  ki
tudja, miket összeír itt, biztos plagizálja a fér-
jét, egy kékharisnya!

– Miért kell minden nőre ráfogni, hogy
kékharisnya, csak azért, mert írni merészel?
– szögezem neki a kérdést én is nagy harcia-
san! És akkor egyetlen nagy levegővétellel

elmeséli Szendrey Júliának majdnem az
egész életét, hogy Petőfi kiadta csakis iránta
való szerelemből a szerény, értéktelen költe-
ményeit, viszont a Szeptember végénnek a le-
írása a Szendrey Júliáé, s nem lehet tudni
végül, kit ihletett meg az a táj valójában,
hogy Júlia mesélte Petőfinek, és Petőfi azután
írta meg a verset, vagy fordítva volt, s lehet
hogy Petőfi is tüdőbajos volt, mint a fia, Zol-
tán, és Szendrey Júlia mennyit szenvedett,
mert második férje még a szobája közelébe
sem engedte, kulcsra zárta előtte az ajtót, és
a végén nyomorúságosan halt meg méhrák-

ban. Aztán Ady is megkapta tőle a magáét
(mármint a kedves vásárlónktól), hogy nem
volt képes franciául megtanulni, hogy Itóka
kellett fordítsa neki a helyi lapok cikkeit. Na
ugye, mégiscsak hasznára volt Itóka az iro-
dalomnak! – szalad ki a számon. De aztán né-
zeteltéréseink ellenére az irodalomszakértő
néni elégedetten távozik, elmenőben az ajtó-
ból tudatja velem, hogy van neki egy csomó
könyve, nem kell neki semmi, csak ennek az
Itókának akart utánajárni, és hála istennek
nem hiába ereszkedett le ezeken a csúszós,
életveszélyes lépcsőfokokon, megérte, és

most siet haza, mert nagyon kíváncsi, hogy
mit tud ez a fehérnép!

Elmegy, visszalépek a Laci-férjem kuckó-
jába, mondom, látod, kéne neked egy ilyen
eladó, mint amilyen én vagyok! Lacinak per-
sze mindig kéznél van a frappáns válasz: Per-
sze, egy 4 lejes könyvet eladsz félóra alatt!
Igen, de boldoggá tettem egy idős hölgyet,
ma sem jött ki hiába a lakásából, hallott egy
jó ajánlót a rádióban, elindult, utánajárt, meg-
találta, és én emellett még az írónők mundér-
jának a becsületét is megvédtem! Vagyis
megpróbáltam. És mindezt félóra alatt! Jó, jó,
most már mehetsz haza a négy lejeddel!  –
tuszkol ki finoman, de határozottan Laci-fér-
jem az üzletből!

Nem a négy lejemmel voltam annyira bol-
dog, a szomszédos kocsmában annyiba
kerül két kávé, tej nélkül, hanem mert úgy
éreztem, szerencsésen találkozott a kereslet
a kínálattal. Semmit sem szeretek jobban,
vagyis semmit sem utálok jobban, mint ami-
kor az eladó húzza a vállát, hogy nincs, és
ötlete sincs, az illető portékát hol lehet be-
szerezni. Én még pluszban információt is
szolgáltattam. És ő is nekem Szendrey Jú-
liáról! Azt mondta, lehet, a Petőfi Erdélyben
c. kötetben találom a leírást. Az sajnos nincs
meg nekünk, de megrendelhetjük interne-
ten! 

Felpattantam nagy vidáman a bicajomra,
és úgy döntöttem, bármilyen hepi is vagyok,
nem akarom kockáztatni az életem többé, és
újra meg újra, és nem hajtok be többet a
Kossuth utcából az Aranykakas körforgal-
mába, hanem körbemegyek a Novi 7. felé,
és visszafordulok az ottani első körforga-
lomban, és a Sinaia utcából megyek fel
simán, jobb felől, ahol nem kell senkit elő-
reengedni.

Még hogy Itóka kékharisnya volt!! Olyan
kegyetlenek sokszor egymáshoz a nők!

December 8-án nyolcvanéves Tandori Dezső Kos-
suth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító, inter-
mediális grafikus, a nemzet művésze. Az MTVA
Sajtóadatbankjának portréja:

Budapesten született tisztviselőcsaládban. Egészen
kicsi gyermekként határozta el, hogy író lesz, a korai
prózai művek után gimnazistaként már versekkel is je-
lentkezett. Gimnáziumi tanára, a neves költőnő, Nemes
Nagy Ágnes bátorította irodalmi próbálkozásait, rajta
keresztül került szoros kapcsolatba többek között Mé-
szöly Miklóssal, Ottlik Gézával és Mándy Ivánnal. Az
érettségit követően az ELTE bölcsészkarának magyar-
német szakán tanult, az egyetem után nevelőtanárként
dolgozott, 1964-ben főiskolai nyelvtanár lett, 1971 óta
szabadfoglalkozású író, műfordító.

1958 és 1968 között írt verseiből állította össze első
verseskötetét Töredék Hamletnek címmel, és szinte
azonnal magára vonta az irodalmi közélet figyelmét,
sokan költészettörténeti fordulatról beszéltek könyve
kapcsán. E kitüntető figyelem megsokszorozódott az
Egy talált tárgy megtisztítása című 1973-as könyve
után, amelyet az első magyarországi posztmodern ver-
seskötetnek tart az irodalomkritika. Tandorit költői élet-
művével, filozofikus mélységű, de felszabadultan
játékos verseivel a 20. századi magyar költészet egyik
megújítójaként tartják számon.

A hetvenes évektől kiterjedt „kalandozásokat” folytat
a műfajok és művészeti ágak világában. Írt gyermek-
verseket és ifjúsági regényt (Medvék minden mennyi-
ségben, Medvetavasz és medvenyár, Medvék és barátai,
Nagy gombfocikönyv, A legújabb kis-nagy gombfoci-
könyv), filozofikus esszéket a magyar és a világiroda-
lom, a zenei és a képzőművészeti élet jeles alakjairól,
többek között Keserü Ilonáról, John Cage-ről, Wittgen-
steinről, Szép Ernőről, Ottlik Gézáról és Peter Handké-
ről. Nat Roid álnéven különös hangulatú bűnügyi
regényeket publikált (Most van soha, Holtteste éltesse!,
Vér és virághab). Hc. G. S. Solenard álnéven tudomá-
nyos fantasztikus regényt is írt A Stevenson-biozmagó-
ria címmel.

A hetvenes évek elején keletkeztek első képzőművé-
szeti munkái (Dekalkomániák sorozat), majd önálló cik-
lusokként jelentek meg indigó- és írógéprajzai. 1980 óta
szépirodalmi kötetei is gyakran az általa készített borí-
tókkal és illusztrációkkal látnak napvilágot.

Igen jelentős műfordítói munkássága is, elsősorban
angolból és németből fordít, többek között Musil,
Kafka, Rilke, Handke, Bernhard, Sylvia Plath, Cum-
mings, Salinger, Beckett, Virginia Woolf, Elfriede Jeli-
nek műveit ültette át magyarra. A hetvenes évek végén

visszavonult az irodalmi élet nyilvánossága elől, ebben
az időszakban nagy szerepet töltöttek be életében, mű-
veinek is fontos ihletforrásai lettek madarai, Szpéró
veréb és társai.

Szpéró halála után, a nyolcvanas-kilencvenes évek
fordulójától ismét kilépett a nyilvánosság elé, sokat uta-
zott, témái közé bekerültek a lovak, a lóversenypályák
világa. Ebben az időben gyakran szerepelt különböző
irodalmi rendezvényeken, saját műveit adta elő meglepő
és izgalmas módon, sőt – fején elmaradhatatlan kötött
sapkájával – egy televíziós show-műsor egyedi hangú
és megjelenésű házigazdája is volt.

Az utóbbi években újra visszavonult a nyilvánosság-
tól, nem ad interjút, nem vállal nyilvános szereplést, és
keveset publikál, legutóbb 2017-ben jelent meg az esz-
széiből, tanulmányaiból összeállított kötete A szomszéd
banánhal címmel.

Tandori Dezső munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el: 1978-ban József Attila-díjat, 1986-ban Déry
Tibor-, 1989-ben Szép Ernő-jutalmat, 1990-ben Weöres
Sándor-díjat kapott, 1996-ban a Magyar Köztársaság
Babérkoszorúját vehette át. 1998-ban Kossuth-díjjal ju-
talmazták „a magyar irodalom nyelvi és tárgyi gazda-
gításáért, irodalmi munkássága sokoldalúságáért”,
2000-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2001-ben Tiszatáj-
díjat, 2002-ben Soros-életműdíjat kapott. 2007-ben ve-
hette át a rangos német kitüntetést, a Goethe-érmet,
ugyanebben az évben Prima Primissima díjas lett.
2008-ban Artisjus irodalmi nagydíjjal, 2011-ben Tóth
Árpád műfordítói díjjal, 2017-ben Kortárs-díjjal jutal-
mazták.

1994-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadé-
mia tagjává választották, 2014 óta a nemzet művésze.
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Bódizs Edith

Tandori Dezső 80 éves

Márton Tímea

Vonaton 
Kék ukulele lágy kontrasztja 
A zöld inggel, a lila hajjal 
És a megmunkálatlan ezüst-fémes dallal. 
Énekelni kezdtem. 
Te akkordot tévesztettél, 
Én hangmagasságot. 
A vonat padlózata hideg volt, 
A hiba ott lebegve szült disszonanciát, 
És bennem mégis valami meleg, vidám 
Napraforgó-érzelem gyúlt.

Nyílik a Téli Szalon
Idén is jelentkezik hagyományos téli kiállításával a Romániai Kép-

zőművészek Szövetségének Maros Megyei Fiókja. A 2018-as Sza-
lon átfogó válogatást mutat be a megyében alkotó hivatásos
művészek újabb műveiből. A vizuális művészetek szinte valameny-
nyi ágát és minden nemzedéket képviselő munkák a marosvásár-
helyi Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában várják az
érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitóra december 8-án, ma dél-
előtt 11 órai kezdettel kerül sor. A kiállítást méltatja és a művé-
szeket bemutatja Radu Florea és Nagy Miklós Kund. A megnyitót
gitármuzsika zárja.

Itóka van?
– életkép a boltból –

Kristó Róbert grafikája

Eperjesi Noémi grafikája



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751-
531-735. (10/256-I)

VÁSÁROLOK vagy bérbe veszek 1 ha
földet. Tel. 0744-852-002. (13/259-I)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4/249-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri fes-
tést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk, özv.
SZABÓ MÁRIA született ALEZI
MÁRIA dicsőszentmártoni,
németországi lakos temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. Gyászoló lányai: Áni,
Ibi, fia, Feri és azok családja.
(11/216-I)

Fotó: AFP
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUN-
KAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Továbbra sincs vezetője vagy egységes ideo-
lógiája a francia sárga mellényes mozgalom-
nak, és a követelések tucatjai számos irányba
mutatnak, a hangadók azonban abban egyet-
értenek, hogy a társadalom többsége által tá-
mogatott szociális mozgalmat folytatni kell,
annak ellenére, hogy a kormány és a hatósá-
gok ismételten erőszakos cselekményektől
tartanak a negyedik országos tiltakozónapon
szombaton Párizsban.

A Facebookon spontán szerveződő mozgalmat egy-
mástól függetlenül két egyéni vállalkozó, a kamionso-
főrként dolgozó Eric Drouet és az interneten
kozmetikai termékeket forgalmazó Priscillia Ludosky
indította el. Mindketten úgy vélik, hogy a kormánnyal
vagy a politikai pártokkal nem szabad tárgyalni, csak
helyi szinteken megválasztott regionális irányítókkal
érdemes tárgyalóasztalhoz ülni a mozgalom egyelőre
ki nem jelölt képviselőinek, és a megbeszéléseket élő-
ben kell a Facebookon közvetíteni.

A sárga mellényesek magát szabadnak és mérsékelt-
nek mondó, egyre ismertebb másik két tagja, a jobb-
oldali szuverenista Talpra Franciaország párthoz
tartozó Benjamin Cauchy, a dél-franciaországi toulo-
use-i szóvivő és a breton Jacline Mouraud, akiknek vi-
deói szintén nagyon népszerűek a közösségi oldalakon,
viszont túl radikálisnak tartják a kezdeményezők állás-
pontját. Múlt vasárnap a Le Journal du dimanche című
hetilapban közzétett felhívásban jelezték, hogy ők sze-
retnének a „konstruktív elégedetlenség szóvivői” lenni,
és készen állnak tárgyalni a kormánnyal. A megbeszé-
lésre viszont nem mentek el, mert radikális társaik
megfenyegették őket.

Az autópályákon, útkereszteződésekben három hete
tüntetők körében is egyre inkább érezhető a széthúzás,
miután a mozgalomnak az elmúlt három hétben a tár-
sadalmi támogatás ellenére nem sikerült semmilyen
strukturált formát találnia. A tüntetők állandó vendégei
a hírtelevízióknak és rádióknak, és gyakran egymással
sem értenek egyet a követendő stratégiában.

A sárga mellényesek többsége apolitikusnak mondja
magát és a „jobb megélhetésért” tüntet, és nem tud mit
kezdeni azzal, hogy a városokban az utcai megmozdu-
lásokon egyre inkább az ultrajobboldali és ultrabalol-
dali szélsőségesek veszik át az irányítást.

A megmozdulást ugyanakkor továbbra is a kor-
mányellenesség tartja össze: a végrehajtó hatalmat és
Emmanuel Macron államfőt a héten bejelentett enged-
mények ellenére is lekezelőnek és süketnek tartják a
sárga mellényesek a mindennapos gondjaikat illetően.
Úgy érzékelik, hogy a kormány csak az erőszak miatt
hátrált meg, de továbbra sem érzékeli a nehézségeiket.

A múlt szombati párizsi zavargásokat követően a
francia kormány, eleget téve a sárga mellényes moz-
galom legfőbb követelésének, bejelentette, hogy eltörli
az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését, és élet-
színvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti. Az en-
gedmények azonban érezhetően késve érkeztek, a
tüntetések folytatódnak.

„Töretlen az eltökéltségünk, és még fokozódott is a
bejelentett intézkedésmorzsák miatt” – mondta a fran-
cia hírügynökségnek Fabrice Schlegel, a mozgalom
egyik helyi képviselője. „Ha november 18-án (az első
országos tiltakozónap másnapján) érkeztek volna, csírá-
jában fojtották volna el a mozgalmat, de a követeléseink
már mások. Meghallottak minket, most meg is kell hogy
értsenek. Addig folytatjuk, amíg fel nem eszmélnek” –
tette hozzá egy másik tüntető az AFP-nek.

Az üzemanyagadó emelésének eltörlésén túl konkrét
életszínvonal-javító bejelentéseket, a minimálbér je-
lentősebb emelését, a vagyonadó visszavezetését és
többféle népszavazást is követelnek az úttorlaszokon
tüntető sárga mellényesek, miközben tucatnyi felhívás
buzdítja az embereket arra, hogy szombaton ne az út-
blokádoknál, hanem Párizsban tüntessenek. Fabrice
Schlegel szerint felelőtlenség a fővárosba menni az
előző hétvégi zavargások után, inkább helyben kell
folytatni a megmozdulást, s az AFP szerint a sárga mel-
lényesek egy jelentős része is így gondolkodik.

Danielle Tartakowsky, a 20. századi francia politi-
katörténet kutatója szerint a tüntetéseken és az úttorla-
szoknál kitartó tiltakozóknál közös elem az állami
berendezkedés és a képviseleti demokrácia elutasítása.
Mindent szeretnének megváltoztatni, de az állam nél-
kül és az államon kívül, a politikához való viszonyon
nem is gondolkodva, mert a reprezentatív politikát
eleve rossznak gondolják, ezért nem átalakítani, hanem
leépíteni szeretnék. Ez a hozzáállás pedig teljesen ideo-
lógiamentessé tette a sárga mellényesek mozgalmát.
(MTI)

Megosztottak, de továbbra is eltökéltek 
a sárga mellényesek
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Megnyitotta kapuit Marosvásárhely
egyetlen korcsolyapályája

Pénteken, de-
cember 7-én 18
órától ismét üzem-
be helyezték a Li-
getben található
korcsolyapályát a
jeges sportok ked-
velői számára. A
jégpálya naponta
8.30 és 22 óra kö-
zött lesz nyitva, az
első turnus 9 óra-
kor kezdődik, és
másfél órát tart. A
második turnus
11-től 12.30-ig, a
harmadik turnus
13.30-tól 15-ig, a
negyedik turnus
16-tól 17.30-ig, az
ötödik turnus 18-
tól 19.30-ig, az
utolsó turnus pedig 20 órától 21.30-ig tart. A belépő felnőtteknek 10 lej, gyerekeknek 8 lej. A helyszínen
12 lejért bérelhető korcsolya, a korcsolyaélek megfenése 10 lejbe kerül. Havi bérlet váltására is van
lehetőség: felnőtteknek 120 lejért, gyerekeknek 60 lejért. A sportversenyek, rendezvények vagy tan-
folyamok szervezésének díja 50 lej. A díjszabást a helyi tanács határozatban hagyta jóvá.

A bel- és külkapcsolati osztály

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


