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Okosan is segíthetünk
adományainkkal

Sok gyereknek nehéz bekapcsolódni a távoktatásba

Adományozói kör

Az adományozói kör a járvány előtt
személyesen ismerte meg a tervet, a
kivitelezőket, ezúttal online szeretnék
csatlakoztatni hozzá mindazokat, akik
segítenének.

____________2.
Kedei Zoltán képei
a budapesti Kárpát
Haza Galériában

Megőrizhető-e az alkotói készenlét 91
évesen? Költői a kérdés, Kedei Zoltán
festőművész ezt ékesen bizonyítja.
Akárcsak évtizedeken át korábban,
műtermében, a marosvásárhelyi Várlakban mindig új és még újabb kép vár
folytatásra, befejezésre a festőállványán.

____________4.
Új illusztrációk
Az ember
tragédiájához
Fotó: Gligor Róbert László

Mivel Romániában elfogyott az európai uniós alap az eszközök beA megfelelő elektronikai eszközök hiánya sok magyar diák
számára ellehetetleníti az oktatáshoz való hozzáférést, csor- szerzésére, sok gyereknek nincs lehetősége csatlakozni az online tanórákhoz.
bítja az oktatáshoz való jogukat.
Gligor Róbert László

(Folytatás a 2. oldalon)

Sok képzőművészt megihletett Madách Imre nagy műve, Az ember tragédiája. Számos grafikus készített
illusztrációt hozzá, sokuk képzeletét
mozgatta meg a híres drámai költemény egésze vagy valamelyik színe,
jelenete. Nem meglepő, hogy a nagyszebeni Orth István is egy teljes sorozattal állt elő.
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A Nap kel
7 óra 33 perckor,
lenyugszik
16 óra 43 perckor.
Az év 326. napja,
hátravan 40 nap.

Ma OLIVÉR, holnap CECÍLIA napja.
CECÍLIA: latin eredetű, a Caecilius
római nemzetségnévből származó férfinevek női párja. A név alapszavának jelentése: vak.

IDŐJÁRÁS

Havaseső, havazás várható
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -1 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 20.

1 EUR

4,8730

100 HUF

1,3562

1 USD

1 g ARANY

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

4,1103

246,6747

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra között,
szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Ezer lépés Erdélyben –
Omega-koncert az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió
szombaton este vetíti a legendás Omega zenekar 2005-ös
marosvásárhelyi koncertjét.

A magyar zenei kultúra meghatározó és korszakalkotó együttesének,
az Omegának a 2005-ös marosvásárhelyi koncertje történelmi pillanat volt mind az anyaországiak,
mind az erdélyi magyarok számára.

Az akkor készült turnéösszeállítás
és a teljes koncertfelvétel vetítésével búcsúzik az Erdélyi Magyar Televízió a néhány nappal ezelőtt
elhunyt Benkő Lászlótól, az Omega
zenekar egykori alapítójától és billentyűsétől.
A koncert 21 órától követhető az
Erdély TV képernyőjén szombaton
este.

Orban: a helyreállítási terv vétózása
negatívan érinti az egész EU-t

Ludovic Orban román kormányfő szerint a helyreállítási
terv Magyarország és Lengyelország általi vétózása
hátrányosan érinti az egész
Európai Uniót.

A Bukarestben kisebbségben
kormányzó liberális kormány miniszterelnökét az AFP francia hírügynökség kérdezte a témáról: a
vele készült interjút pedig csütörtökön a román Agerpres is idézte.
Ludovic Orban úgy vélekedett:
minden uniós – köztük minden magyar – állampolgárnak érdeke a
helyreállítási terv mielőbbi elfogadása, hiszen ez az európai finanszírozás „a gazdasági talpraállás egyik
alappillére”, és bármilyen halasztás
hátrányosan befolyásolja a polgárok
életminőségét.
Orban elutasította a magyar és
lengyel érveket, mondván, hogy „a
jogállamiság érvényesülése minden
adófizetőnek biztosítékot jelent
arra, hogy a pénzt korrekten költik
el” – írta az AFP. A francia hírügynökség felidézte, hogy korábban
Románia
is
brüsszeli
támadások célpontja volt, amikor a
2017 és 2019 között kormányon
lévő szociáldemokraták „vitatott”
reformot hajtottak végre az igazságszolgáltatás terén. Bukarest álláspontja
azonban
radikálisan
megváltozott a kérdésben 2019 novemberében, amikor a módosításokat ellenző liberális kormány került
hatalomra – tették hozzá.
Az AFP a magyar és román miniszterelnök nevének hasonlósága

miatt olykor felmerülő félreértésekről kérdezte Ludovic Orban álláspontját. A román kormányfő szerint
főleg az Európai Unióhoz való viszonyulásuk különbözik.
„Az emberek tetteink, döntéseink, az Európai Unióban tanúsított
álláspontunk alapján kell megítéljenek, aminek az unió egységét, intézményeinek működését kell
szolgálnia. Úgy kell befolyásolnunk
az európai szinten hozott döntéseket, hogy azoknak valamennyiünk
számára kedvező hozadéka legyen”
– mondta Ludovic Orban az AFPnek adott interjújában.
A román vezetők az ország újjáépítését lehetővé tevő „hatalmas lehetőségként” üdvözölték a júliusi
EU-csúcson született megállapodást, amely szerint a válság hatásainak enyhítését célzó helyreállítási
alapból és az Európai Unió 20212027-es költségvetéséből együttesen mintegy 80 milliárd euró jutna
Romániának.
Az uniós költségvetési csomag
ellen emelt magyar vétót Orbán
Viktor szerdán azzal magyarázta:
objektív kritériumok hiányában és a
jogorvoslat lehetősége nélkül nem
lehet az Európai Unióban a tagállamokat büntető eljárást alkalmazni a
jogállamiságra hivatkozva. Az elmúlt évek bevándorlási vitái során
a jogállamra hivatkozás jogi helyett
politikai és ideológiai eszközzé vált,
ma Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, amelyik
beengedi a migránsokat – mutatott
rá. (MTI)

Okosan is segíthetünk adományainkkal

(Folytatás az 1. oldalról)
Reagálva a kialakult helyzetre, az RMDSZ nőszervezete helyi civil szervezetekkel partnerségben meghirdette a Segíts okosan! elnevezésű adománygyűjtő
akciót azoknak a magyar gyerekeknek a megsegítésére, akiknek digitális eszköz hiányában nincs lehetőségük bekapcsolódni az online oktatásba. Az
adományokat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a megyei tanfelügyelőségekkel, a tanintézményekkel, hátrányos helyzetű gyermekekkel
foglalkozó egyesületekkel egyeztetve juttatják el az
iskolákhoz.
A múlt héten indult kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a járványhelyzet ellenére minden
diák tanulhasson. Használt, de működőképes, töltővel
ellátott okostelefonokat, táblagépeket várnak az adományozóktól. Emellett internet-hozzáféréssel ellátott
SIM-kártyákat is lehet adományozni. Az adománygyűjtés december 15-ig tart, a beérkező eszközöket a
partnerek hetente szétosztják az iskolák között. „Ne
feledjük: az összefogás talán még soha nem volt anynyira fontos, mint most. Itt az idő, hogy okosan segítsünk másokon!” – szól a kezdeményezők
felhívása.
Az RMDSZ nőszervezetének felkérésére Arad,
Bihar, Brassó, Fehér, Kolozs, Hargita, Hunyad,
Maros és Szatmár megyében gyűjtik az adományokat.

Megyénkben ebben a Csillag, a Titán, a KIK (Küküllőmenti Ifjúsági Közösség) egyesület és a Mezőpaniti
Fejlesztési Egyesület az akció partnerei.
A nemes lelkű adományozók személyesen adhatják le a felajánlott eszközöket az alábbi gyűjtőpontoknál, illetve személyeknél:
Nyárádszereda: a művelődési házban szerdán 1013 és csütörtökön 12-14 óra között (kapcsolattartó
Veress Tünde, telefon 0742-976-220);
Szászrégen: a Mihai Viteazul utca 5. szám alatt
hétfő–péntek 9-15 óra között (Mester Ibolya, 0754580-195);
Vámosgálfalva: a Fő út 129. szám alatt (Varga Attila, 0767-600-988);
Dicsőszentmárton: a Hajnal (Zorilor) negyed 2/H
8. szám alatt (Székely Evelin, 0799-857-615, Incze
Zoltán, 0741-946-355, valamint Szentgyörgyi Anna,
aki Dicsőszentmárton környékéért felel, 0787-881602);
Mezőpanit: az önkormányzat épületében (Trombitás Jolán, aki a Mezőségért felel, 0740-249-590).
Néhány napon belül a kezdeményezők Marosvásárhelyen és a Kis-Küküllő felső vidékén is nyitnak
gyűjtőpontot – tudtuk meg a megyei RMDSZ munkatársától, Csiszér Izabellától.
„Ami neked csak egy használt telefon, másoknak
egy új lehetőséget jelent! Csatlakozz, segíts okosan!”

A Maros Közösségi Alapítvány évek óta egy
nagyszabású karitatív rendezvénnyel segíti
a nemkormányzati szervezeteket. Az alapítvány előzetes bejelentkezés után kiválaszt
három projektet – általában szociális, kulturális és ifjúsági területen –, amelyek támogatására a projektfelelősök ismertetését
követően licitálnak az adományozók. Az adományozói kör a járvány előtt személyesen ismerte meg a tervet, a kivitelezőket, ezúttal
online szeretnék csatlakoztatni hozzá mindazokat, akik segítenének.

ezer személynek biztosít levest, kenyeret, és hozzájárul egy lakókonténer megvásárlásához, hogy menedéket nyújtson egy nehéz helyzetben lévő családnak.
A második program, amelyet felkarolhatnak az érdeklődők: a kórházban, otthoni elkülönítésben levő
onkológiai beteg, diabéteszes vagy más autoimmun
betegséggel küzdő gyermekeknek szervezett Yuppitáborok. Ezek lehetővé tesznek majd olyan élményterápiás foglalkozásokat, amelyek megváltoztatják a
gyermek életterét, reményt adnak a gyógyuláshoz,
lelkileg, fizikailag erősítik a szervezetet.
A harmadik a Bizalmat építünk a STEAM területén
címmel meghirdetett terv: a WeDoLego – A Spike
Primeset projekt keretében legó épületelemek felhasználásával rendkívül pontos motorokat és érzékelőket tartalmazó, a diákokat szórakoztató robotokat,
dinamikus eszközöket, interaktív modelleket terveznek és gyártanak majd.
Az eseményre a https://www.crowdcast.io/e/cerc_online_2020 elérhetőségen lehet jelentkezni. (vagy)

Adományozói kör

Az idén Legyél idén te a Mikulás! jelmondattal
december 3-án 18 órától online tartják meg a rendezvényt. A feliratkozóknak elküldenek egy linket, amelyen élőben követhetik az eseményt, ezenkívül a
www.fcmures.org oldalon is lehet adományozni. Az
idén a következő projektekre lehet licitálni:
A Divers Egyesület kezdeményezte azt a programot, amely hetente kétszer meleg ételt juttat rászorulóknak. A város segít elnevezésű program több mint

Bodolai Gyöngyi

„Férfiak” napja

Várakozás közben azon gondolkodtam, hogy a
férfiak világnapján, amit korántsem ihletetten a
vécé világnapjára tettek, mivel lepjem meg kedves ismerőseimet, akik mindig segítenek, ha megkérem őket, akikkel tartalmas, jó beszélgetéseink
vannak, és jó velük viccelődni ünnep- és hétköznapokon is.
A marosvásárhelyi kereskedelmi bank előtt sétálva
várakoztam, hogy az előzetes beosztás alapján sorra
kerüljek, és egy diákokat segítő alapítványnak átutaljam a támogatásukra megígért pénzösszeget. Mivel a
szóban forgó bankban van a kártyám, és nem működött a pénzátutalást lehetővé tevő funkciója, személyesen készpénzzel akartam megoldani, amíg
tisztázódik, hogy én vagyok-e ügyetlen, vagy más
gond miatt nem tudom átutalásra használni a kártyát.
Miután a várakozással töltött húsz perc alatt alaposan átfáztam, két perccel a megadott időpont előtt benyitottam, fertőtlenítettem a kezem, a kapus lázat mért
(nem tudom, mennyi lehetett a jéghideg karom hőmérséklete), majd kiderült, hogy továbbra is várnom kell,
mert a négyes ablaknál még nem végeztek az előző
klienssel. Már nem voltam türelmetlen, mert láttam a
célt, de amikor végre bemehettem, kiderült, hogy az
ablaknál levő hölgy a kolléganőjétől át kellett vegyen
egy nagyobb összeget. Nem egy-két perc volt, de a

melegben kényelmesebb volt várakozni. Amikor végre
az ablakhoz léphettem, hogy elmondjam ottlétem célját, egy dühös férfi jelent meg a színen, a jelek szerint
valamilyen főnök lehetett, aki rászólt a hölgyre, hogy
egy úr várakozik, és már sorra kellett volna kerülnie.
Parancsoló hangon szólt, és elég csúnyán nézett rám,
mintha én lennék a hibás a késedelemért. Az ablaknál
ülő nő is szabadkozott, hogy a kolléganőjét szolgálta
ki, majd rám szólt, hogy mit akarok, és amikor elmondtam, hogy pénzt szeretnék egy másik bankba átutalni, türelmetlenül utasított, hogy menjek a másik
bankba, a Tudor negyed vagy a főtér irányába. Felháborodásomat látva, egy szelvényt lobogtatott meg,
amit ki kellene töltenem, és kilátásba helyezte, hogy
fizetnem is kell az átutalásért, amiről a BCR udvarias
képviselője, aki a kártyákat átadta, egészen másképp
tájékoztatott. Persze az is lehet, hogy én hallottam
rosszul. Mivel a főnöknek vélt dühös férfi továbbra is
ott állt, láttam, hogy vesztett ügyem van, valamilyen
kifogást fognak találni, hogy elutasítsanak. Veszekedni nem volt kedvem, így jobbnak láttam, ha távozom. Mikor kifele mentem az ajtón, az arcvédő
páncélt viselő férfi, aki már előttem is szeretett volna
bemenni, de kiderült, hogy utánam következik, diadalmasan nyomult be a bankba. Győzött a férfifölény,
elvégre csütörtökön a férfiak napja volt. Az udvariasságé, a türelmes, civilizált kiszolgálásé a bankban,
ahova évek óta járok, annál kevésbé.

SZERKESZTI:
NAGY MIKLÓS KUND
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Csorba Győző

ALKOTÓK

*1916-ban ezen a napon született a Kossuth-díjas
költő, műfordító. 25 éve, 1995. szeptember 13-án
hunyt el.

Időzzünk a Látó-blognál

Z. Erdei Anna gyimesi grafikája a Hatvani Tájképbiennálé elektronikus katalógusából

Írjon verset a körtefa
a szőlőlevelek
a pirosló csipkebogyó
a ködös reggelek
egyszóval a lángeszű ősz
aztán a tél tavasz a nyár
a szintén szintén lángeszű
vagy az évszaktalan kövek
a csillagok
a háztetők
a fodros-tündöklő vizek
ezek a nagy-nagy alkotók
és én is azzal hogy vagyok
hogy élek s hogy mások között
s hogy még hancúrozik szemem
a lányok mellén és farán

is érdekesek. A kínálatban videóbeszélgetés
is van. A legújabb Vida Gábor és Centauri
társalgását rögzítette. A Látó főszerkesztője
Sok jó verssel, prózával megjelent a Látó anyagával továbbra is figyelmet érdemel a és a magyarországi titokzatos író vendég, a
novemberi száma. Minden korosztály találhat Látó-blog. Azon a vizuális művészeteknek, a nagyközönség előtt ritkán mutatkozó Centabenne kedvére való írásokat. De frissülő filmnek, fotográfiának is jut tér, a jegyzetek uri Vadon és irodalom témájú beszélgetésének a marosvásárhelyi Bernády Házban
kellett volna sorra kerülnie október 20-án. A
járvány újabb hulláma meghiúsította a ren-

dezvényt. Online dialógussal próbálták kárpótolni a találkozót nagyon váró irodalombarátokat, de sajnos az élő közvetítés műszaki
okok miatt nem sikerült. A Látó-blog követői
most Vida Gábor rövid írásával és a párbeszéd közel egyórás felvételével tekinthetnek
be a vadon és az irodalom berkeibe. Az öszszeállításból Vida felvezető gondolatait közöljük mellékletünkben.

Vadon és irodalom

Centauri-szöveg és kép az író honlapjáról (centauriweb.hu)

Vannak írók, akik csak írnak, őket mindig irigyeltem, meg azokat is, akik mindig olvasnak. Egy jó kirándulás is mindent megér, ugyanolyan öncélú dolog, mint az irodalom.
Állítólag Petrarca az első olyan európai, aki csak azért mászott fel egy hegytetőre, hogy
fent legyen, és ezt el is mesélte. Ugyan mi haszna van a havasi szürkebegynek vagy a hajnalmadárnak? Abban már nem hiszek, hogy a környezetvédők és biológusok rá tudják
venni a világ hülye urait, hogy ezt a még úgy-ahogy létező élővilágot megóvjuk. Élővilág
ember nélkül is lesz, nem aggódom. Hogy mennyire sebezhető az ember, azt most éppen
újra látjuk. Az élet pedig megy tovább. Az ember is csak egy élőlény, mint a többi, bár én
azt gondolom, hogy nem a legokosabb majom, hanem a legkisebb isten.
Ezt a töredezett beszélgetést minden bizonnyal a kirándulás végén kellett volna felvenni,
vagy valahol a közepén, amikor Centaurival fent voltunk a Nagy-Hagymásban, és néztük
a vonuló madarakat meg a zergéket. A hegyen én mindig azt érzem, hogy legszívesebben
le sem jönnék többet. Pedig a problémáink itt vannak lent. Ez a beszélgetés is egy probléma, a technika, a helyzet, az akarat, hogy legyen valami nyom, végül is egy irodalmi
rendezvényt hirdettünk, amelyen a vadonról és az irodalomhoz való kapcsolatáról lett
volna szó. Ráadásul Centaurinak saját véleménye van a nyilvánosságról és az abban való
jelenlétről; amikor már sokan gondolták, hogy a rejtőzködése kiváló marketingfogás, vagy
ő csak valakinek az alteregója, akkor megmutatta magát. Amit mond, az mindig magvas.
Ha választani lehetne, ő azt mondaná, hogy azt a hanganyagot tegyük ide fel, amit a hargitai borvízlápban rögzítettünk, amikor egy órán át várakoztunk a magaslesen. Ki tud ma
vajon egy órán át mozdulatlanul állni, miközben nem történik semmi? És ki tudja ezt végighallgatni?
Így hát próbálunk beszélgetni, én egy kényelmes fotelben ülök, ő pedig hegyet mászik
– az élet nem igazságos. Valami helyett van ez az anyag, legszívesebben azt mondanám,
hogy keresse fel mindenki a Centauri weboldalát (centauriweb.hu), mert amit ő elrejt, az
maradjon rejtve, amit megmutat, az a fontos. Vannak még hegyek.
Vida Gábor
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Kedei Zoltán képei a budapesti Kárpát Haza Galériában*

Megőrizhető-e az alkotói készenlét 91 évesen? Költői a kérdés, Kedei Zoltán festőművész ezt ékesen bizonyítja. Akárcsak
évtizedeken át korábban, műtermében, a marosvásárhelyi Vár-lakban mindig új és még
újabb kép vár folytatásra, befejezésre a festőállványán. Nyughatatlan egyéniség a festő,
mindig van látvánnyá átlényegítendő üzenete
a világnak, és ezt folyton kísérletezve, megújulást keresve szeretné továbbadni embertársainak. Költőibben fogalmazva, hiszen ő
maga is a líra megszállottja, örök izzásban
próbálja tartani az alkotás parazsát. Régóta
teszi ezt, közel hét évtizede. Tehetségét akkor
kezdte kiteljesíteni, amikor Marosvásárhely
képzőművészeti élete elindult azon a felívelő

úton, amely a várost a legrangosabb romániai
művészeti központok közé vezette. Abba az
iskolát teremtő, kivételes nemzedékbe illeszkedett, amelyet olyan nevek fémjeleznek,
mint Balázs Imre, Szécsi András, Nagy Pál,
Olariu György, Siklódy Tibor, Zsigmond Attila és többen mások. Sokat köszönhet nekik
is. Úgy tanulhatott valamit mindannyiuktól,
hogy közben kialakította saját arculatát, jól
felismerhető egyéni stílusát. Az említettek
közül már senki sem él. Kedei Zoltán ma
talán a legidősebb erdélyi festőművész. Azok
sorában, akik rendszeresen alkotnak, mindenképpen ő a korelnök.
Nem kell csodálkoznunk, hogy noha sok
munkáját a budapesti Kárpát Haza Galériába
vitték kiállításra, a Vár-lak továbbra is tele
van művekkel, az állványon és mellette újabb

Készülő festmények a festő Vár-lak műtermében

ciklust kezdő majdnem kész
képek vonják magukra a tekintetet. Kedeisek kétségtelenül, két, esetleg három
szín uralja ezeket is, mint az
életmű nagyját, de látszik,
hogy újabb, megjelenítésében puritánabb vonulat
kezd körvonalazódni. Van
egy új önarckép is. Zaklatott, befelé forduló, döbbenetesen tükrözi a művész
mai lelkiállapotát és egyben
a korét is, amelyben ma
küszködik az emberiség.
A Kárpát Haza Galéria
közönsége is megismerheti
Kedei több önarcképét.
Élete különböző periódusaiból származnak. Nagyon
sok önarcképet festett, az
elsőt még a múlt század ötvenes éveiben. Vívódó lélekként
mindegyre
szükségét érzi, hogy így
szembesüljön legbelsőbb
énjével. Számára ez az önismeret próbája, érzelmeinek a kifejezésére a
legkézenfekvőbb lehetőség.
A nézők mindig hosszasan
időznek az önarcképei előtt.
Nyilván a méretes, nagy
olajkompozíciók is bevonják különös univerzumukba Kedei Zoltán-kollázs a Kárpát Haza Galériában
a szemlélőt. Ezek nagy távdombok közé rejtőzött szülőfalu, Rava emlatokat nyújtó kiállítótereket igényelnek. Inlékképei térnek vissza és tűnnek fel szimbókább csak mutatóba lehetett ebbe a galériába
lummá nemesedve a festményeken. A festői
elhozni néhányat. Ezek a Kedei-festmények
kavargásból kiemelkedik itt-ott a templom feis sok darabos ciklusokká szervesülnek. Az
hére, megjelenik a pótolhatatlan édesanya jóÉg és Föld, illetve a Tűz és víz sorozatból látságos arca, keresztek rajzolódnak ki,
ható itt egypár munka. Jól érzékeltetik Kedei
göcsörtös fák öltenek megkínzott emberarcot,
Zoltán festészetének jellegzetességeit. Az
béklyó, iga köti gúzsba az életet. Az utóbbiak
álomszerűséget, a balladás hangvételt, a koma diktatórikus rend okozta szenvedéseket jutpozíciókban megvalósuló függőleges, olykor
tatják eszünkbe. És ne feledjük a festő egy
átlós építkezést, a bentről fakadó, mégis tumásik alapmotívumát: a csúcsra törő emberidatosságra valló színhasználatot. Számos
séget. Elérhetetlen vágy ez mibennünk, de soképét, vergődő, forrongó, érzékeny lényét
hasem lehet beteljesíteni ezt a vágyat, mindig
tükrözve, a lángoló vörös uralja. És gyakori
van, mindig lesz fennebb annál, amit a csúcsa kék. Ezzel ellensúlyoz, hűsíti, tompítja lánnak véltünk. Hiába töri magát a sokaság, és
golásait, így teremti meg a maga végtelenbe
minden ember külön-külön, sugallja a festő.
mutató csendjeit. Anélkül, hogy kizárná azt a
Kedei a színek bűvöletében él, de rengeteg
derűs meleget, amit a sárgás, narancsos tónua mondanivalója. Ez grafikáiból, kifejező fesok, a földszínű barnák sugároznak. A fehér
kete-fehér rajzaiból is kiderül. És kirajzolódik
kiemel.
azokból a vegyes technikájú, zsúfoltságukban
Kedei nem fest tájképeket, nem próbálja
is humánus üzenetet hordozó kollázsokból,
tükrözni a természetet. Azt vetíti ki magából,
amelyekből szintén egész tárlatnyit készített
amit a szülőföld szépségeiből jelképpé fora művész. Ez a szép online kiállítás ezekből
mált magában. Mindenekelőtt gyermekkora
is figyelmet érdemlőn felmutat néhányat.
szeretett színhelyei, a Kis-Küküllő menti

*A művész 2020. november 29-én tölti a 91. évét. További erőt, jó egészséget és alkotókedvet kívánunk neki!
**A méltatás az online tárlatnyitón hangzott el. A Kárpát Haza Galéria honlapján hallgatható.

Pokorny Attila Táj-éke

Már több mint fél éve nem volt itthon,
bújik elő a honvágy a pár esztendeje Magyarországon élő szobrász baráti soraiból. A járvány miatt a gernyeszegi Teleki-kastélyban
szépen felfuttatott Kastélypark nemzetközi
művésztelepet sem lehetett megnyitni az
idén, ott sem tudta vásárhelyiségét kiélni, és
itthoni élményekkel sem sikerült újratöltődnie. Sokat gondol haza, időnként jelentkezik
a Messengeren, és frissen értesülhetek az őt
érintő újdonságokról, amikről a Múzsa olvasóit is tájékoztathatom.
Jól alakul a pályája, mind több alkotói
megbízatásnak kell eleget tennie. Hírben már
jeleztük, hogy szeptember 11-én Kápolnásnyéken, Vörösmarty Mihály gyermekkorának
színhelyén avattak emlékházat, és abból az
alkalomból gróf Apponyi Albert mellszobrát,
Pokorny Attila alkotását is leleplezték. November 7-én a Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai ingatlanán avattak
Józan Miklós-emléktáblát. Az egykori erdélyi
unitárius püspök, költő, műfordító portréját
ábrázoló bronzplakett szintén Pokorny műve.
Pokorny Attila művészi sokoldalúságát
munkásságának műfaji sokfélesége is bizonyítja. Sokan a természetművészet markáns
képviselőjeként ismerik és becsülik. Tehetségét, tudását a kortárs művészet más és más
ágazataiban mutatja fel. Legújabban a XVII.
Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion résztvevőjeként hallatott

magáról. Ő volt a hat meghívott egyike.
Amint a szervező K’ARTS Művészeti Alapítvány közölte, „a Hatok vas, rozsdamentes
acél, alumínium, kompozit alapanyagok felhasználásával készítik műveiket, de egyedi
3D nyomtatással is születnek alkotások. A
széles műszaki háttér, technológiai sokszínűség lehetőséget ad a kísérletezésre, a különleges megoldásokra is. Mérnökök, az
acélszerkezeti szakma specialistái segítik az
alkotók munkáját”. Az alkotótábor idei témája a „TRANSZFORMÁCIÓ” volt, mely
az átalakulást és megújulást szimbolizálja. A
járványügyi helyzetet figyelembe véve, csak
hazai művészek dolgoztak az alkotótáborban,
a KÉSZ Ipari és Innovációs Parkban november 13-án nyílt kiállítás munkái egyelőre online térben láthatók.
Pokorny Attila plasztikája, a Táj-ék egy
hatalmas fém falevél az őszi tájban. A rendezvény katalógusa szerint „olyan, mint fény
által korhasztott s átlyukasztott falevél, az elmúlás és a szerves anyavilág átváltozásának
ismeretes jele, ezúttal egy szervetlen ősanyag, egy lassabban transzformálódó fémelem megfogalmazásában. A fém az idő
ítélete alatt rozsdavirágzásával minősül át
szerves anyaggá. A mulandóság plazma-tűzzel kiégetett fém-rajzát hozza létre a művész,
amit majd folytat a kitartó, de lassan emésztő
víz-elem, hogy végül visszaporlassza a földelembe”. N.M.K.

Pokorny Attila: Táj-ék – a szobrász új műve Kecskeméten
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Új illusztrációk
Az ember tragédiájához

Sok képzőművészt megihletett Madách Imre nagy
műve, Az ember tragédiája. Számos grafikus készített illusztrációt hozzá, sokuk képzeletét mozgatta meg a híres
drámai költemény egésze vagy valamelyik színe, jelenete. Nem meglepő, hogy a nagyszebeni ORTH ISTVÁN is egy teljes sorozattal állt elő. Képei
ősbemutatójára november 8-án került sor a szebeni református templom galériájában. Az eseményt hirdető
plakáton a következők olvashatók: „A bibliai teremtéstörténetre épül Madách művének cselekménye, amit meseszerű, csodás jelenségek, ha kell, vonzók; ha kell,
taszítók színesítenek. Keretszínek, „biblikus színek” fogják közre Ádámnak tizenegy színből álló álmát, amit Lucifer bocsát rá azért, hogy az emberiség történetének
csak sötét képeit vetítve elé, kilátástalannak láttassa a
jövőt. Ebben a művészi szerkesztésben a megtörtént, kiábrándító események mintha csak Ádám álma után következnének; tehát a küzdés, az emberi élet értelmetlen.”
A művészt telefonon értük el otthonában, az immár
karanténba helyezett városban. Elmondta, hogy nem új
keletű az érdeklődése a Tragédia iránt, a sorozat viszont
friss, az utóbbi időben született. Világvégi hangulatot
már többször megélhettünk, a koronavírus okozta mos-
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tani helyzet azonban mintha az eddigieknél is erősebben
nyomasztaná az embereket. Ő sem kivétel, talán ezért is
vette elő újra Madách filozofikus művét. Nagy kihívás
ennek az illusztrálása, nagyok az elvárások azok irányában, akik képbe átlényegítve próbálják életre kelteni a
költő álmait, látomásait, az emberi létről, jövőről poétikusan kifejtett gondolatait, elképzeléseit. Több kiváló
képzőművész emelte magasra a Madách-illusztrációk
művészi mércéjét, ehhez is igazodni kell. Az illusztrálás
és a magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja, a
cárok udvari festője, Zichy Mihály 20 méretes képből
álló Tragédia-sorozata például különleges igényességre
intő etalon. Ő maga 21 képet szentelt a drámai műnek.
Vegyes technikát alkalmazott, felnagyítva, kiállításra alkalmas méretben készítette el az illusztrációkat. De már
elkezdte a sorozat rézmetszet változatát. Ezek kisebb
lapok lesznek, azonban időigényesebb is ez a technika.
Közben egy átfogó, nagy tárlatra is készülnie kell, azon
művészete valamennyi vonulatát felmutatja majd a sepsiszentgyörgyi EMŰK galériáiban. Simó Enikő textilművésszel jelentkeznek talán decemberben, amennyiben
a járványügyi intézkedések lehetővé teszik. Ha nem lehetséges, tovább tolódik a kiállításnyitó dátuma. (nk)

A Marosvásárhelyi Rádió dicsérete

Nagy Miklós Kund

„Rádió nyüzsög. Szárnyak/ dongnak az
üvegen,/ s a szellők táncot járnak/ a puha füveken.” Közel fél évszázaddal ezelőtt József
Attila Nyári délután című versének ezt a
négy sorát írtam mottóként annak az államvizsga-dolgozatnak az élére, amelyben a
Marosvásárhelyi Rádió első tizenöt évének
irodalmi anyagát próbáltam felmérni. A mindennapi otthonosság barátságos, békés kellékeként illesztette versébe a költő a
médiumot, amelynek akkor, a múlt század
harmincas esztendeiben a tévével és más audiovizuális eszközökkel, egyéb tartalomhordozókkal még nem kellett versenyeznie. A
rádió több lírikusunk szívébe befészkelte
magát a későbbiekben is. Szabó Lőrinc
„álomhozó jó vigasz”-nak nevezte, Reményik Sándor azt hangoztatta 1931-ben, hogy
„a mikrofonnak mély varázsa van”. És ha
még tovább megyünk Székely Jánosig, a
Rádió című költeményének köszönhetően az

Orth István: Az ember tragédiája – 7. szín (Konstantinápoly)

is érzékelhetővé válik, milyen összetett benyomást kelthet az emberekben a rádiózás.
„Először hallottam a hangom,/ a mélyen ismerős zenét,/ úgy, ahogyan azt mások hallják,/ úgy, ahogy én a másokét”… Egy halk,
de mégis átható/ Hangot recsegtetett felém/
Ma délután a rádió:/ Egy különös és ismeretlen,/ Egy tűrhetetlen és kemény/ Hangot,
mely versemet szavalta/ S amelyről tudtam,
hogy – enyém./ Tudtam, hisz ráismertetek,/
Sőt a bemondó is bemondta./ Tudtam, hisz
én motyogtam azt/ Előző nap a mikrofonba.”
Valószínűleg éppen a Marosvásárhelyi Rádióban, amely akkor már hároméves volt, és
igyekezett sok más kiváló társával együtt a
szép emlékű költő, esszé- és drámaírót minél
gyakrabban megszólítani. Ő eléggé nehezen
állt kötélnek, de a rádió napjainkban is gyakran megidézett, értékes Aranyszalagtára Székely
Jánossal
készült
interjúkat,
hangfelvételeket is őriz.
A Marosvásárhelyi Rádió magyar adása
egyébként a kezdetekkor napi félórás műsort

sugárzott, ma 62
évesen a nap minden
órája az övé. Ez az Orth István illusztrációja: Az ember tragédiája 14. színéhez (eszkimók)
intézmény egyik legnagyobb fegyverténye. Nem vezetett sima út tivitásra. Sok a kimondottan ilyen jellegű
idáig, idillinek egyáltalán nem tekinthető, műsoruk. A legnépszerűbb, legkedveltebb
ahogy azt talán az előbbiekben elhangzottak talán a reggeli élő adás. Információban gazsugallhatnák. A munkatársaknak sok nehéz- dag, derűs, közvetlen, hallgatóbarát. Minséggel kellett megküzdeniük, a sors, a termé- denre figyel, gyorsan reagál, jó a zenéje, és
szet, a társadalom, a diktatúra komoly még verseket is közvetít mindennap. A Jó
erőpróbák elé állította a szerkesztőséget, az reggelt, Erdély! Jó reggelt, Székelyföld! igazi
indulástól egészen a hatalmi telefonutasítás- rádiós telitalálat. De nehéz lenne olyan érsal bekövetkezett 1985-ös megszüntetésig. tékteremtő, tájékoztató, véleményformáló,
’89 végén sokan vállalták a főnixsors kocká- tehetségpártoló, szórakoztató műsortípust
zatát, újraindították a Marosvásárhelyi Rá- említeni, aminek valamilyen formában ne
diót, majd sorra érkeztek a fiatalok is, lenne vásárhelyi megfelelője. Persze hasznonélkülük sokkal problematikusabb lett volna sítva mindazt, amit korábban felépített, ela megújulás. De lényegében sosem volt mélyített, gazdagított első 27 esztendejében
könnyű a médiában, és tagadhatatlanul ez ta- a rádió: hangjátékok, dramatizálások készípasztalható ma is. Annál nagyobb a siker tését, ifjú talentumok felfuttatását, színházi
öröme, a kedvező visszhang elégtétele. Ezen és koncertfelvételek, humoros műsorok kéa pályán is kell egy csapat, amely hallgat a szítését. Az új körülmények között hangosjó vezetőre, és viszont, kellőképpen ösztönzi könyvek, lemezfelvételek, CD-k születését
is azt. A rendszerváltással újjászületett és fo- is kezdeményezték.
lyamatosan bővülő Marosvásárhelyi RádióCsapatot, pályát említettünk az előbbiekban így alakultak a dolgok Gáspár Sándor, ben. Szándékos volt a nyelvhasználat, mert
Jászberényi Emese, Borbély Melinda, majd ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a
2012-től Szász Attila irányításával. Az eltelt Marosvásárhelyi Rádió egyik feltétlen erőshárom évtizedben fontos megvalósítások sége a sport, a verseny- és tömegsport öszszülettek a Marosvásárhelyi Rádió életében. tönző népszerűsítése. Kevés hasonló
2013-tól egész napos műsorral, majd 2018- nagyságrendű médium mondhatja el magától napi 24 órán át magyarul sugárzó rádió- ról, hogy riporterei, munkatársai világverseként még tovább gazdagíthatták a nyekről,
olimpiákról,
világés
műsorrácsot, erősíthették a közszolgálatisá- Európa-bajnokságokról is tudósítanak. Longot, gyarapíthatták a rétegműsorokat. Az éj- doni, riói, pjongcsangi olimpiai közvetítést
szakai műsorsáv vonzerejét is növelhették. is hallhattunk a vásárhelyi munkatársaktól.
Ez is magyarázza, miért a marosvásárhelyi a Remélhetőleg ott lesznek jövőre Tokióban is.
leghallgatottabb honi magyar nyelvű rádió. De fontosnak tartják a székelyföldi labdaA felmérések szerint mintegy kétszázezren rúgó- és kosárlabda-mérkőzések élő közvehallgatják naponta. Elsősorban Maros, Har- títését is.
gita, Kovászna és Brassó megyében, de máÉrdemes parafrazálnunk Barcelona világsutt is, hiszen átsugároznak Szeben, Fehér,
hírű nagy klubjának „Més que un club”
Kolozs és Beszterce-Naszód megye bizonyos területeire is. És minden társadalmi ré- (Több mint egy klub) jelszavát. Az EMKE
teget és korosztályt, falusit, városit, időst, idei Janovics Jenő-díjasa is több mint egy
fiatalt, gyereket próbálnak megszólítani. rádió. Marosvásárhely kulturális, szellemi
életének meghatározó, tekintélyes szerepNem csak romániaiakat.
lője.
Környezetvédő, -tudatosító kampányok
Személyes vonatkozásnak tűnhet, de
sokat mondó tény, hogy a laudációt még kezdeményezője és fenntartója, amilyen pélmárcius első felében kezdtem írni Dániában. dául az Együtt kitakarítjuk tavaszi akció,
Úgy terveztük, hogy az EMKE-díjak április közérdekű, szociális közviták szervezője,
elejére beütemezett átadóünnepsége előtt ér- például a Beszéljük meg! sorozat, tehetségkezünk haza, akkorra a méltatásnak kész kel- kutató nyilvános rendezvények házigazdája,
lett lennie. De hirtelen berobbant a amilyen a KOTTA című adás, testedző, kökoronavírus-járvány, utolsó eséllyel, még a zönség- és közösségerősítő ötletek, akciók
nemzetközi utazások karantén miatti leállí- kivitelezője, ilyen a Gurul a rádió elnevetása előtt haza tudtunk utazni. De közben a zésű székelyföldi kerékpártúra és így tovább.
skandináv országban is sok minden itthoni És még sok egyébre nyitott a Marosvásárheproblémáról értesülhettünk a Marosvásárhe- lyi Rádió, amely ebben az évben hatványolyi Rádió online stream elérhetősége révén. zott, a Covid–19 okozta megpróbáltatások
Számos ilyen hallgatója van a rádiónak közepette is teljes odaadással és lelkesedésszerte a világon. Az innen elszármazottak sel igyekezett szolgálni a közt. Ezért is lehet
ebből is rendszeresen értesülhetnek, hogyan határozott meggyőződésünk, hogy jó helyre
alakul életünk a szülőföldön. Kedvező visz- megy az elismerés. További sikeres munkát
szajelzések sora bizonyítja ezt. Egyben azt kívánunk a Marosvásárhelyi Rádió minden
is, hogy a rádió nagy súlyt fektet az interak- munkatársának, barátjának.

*Elhangzott 2020. november 7-én az EMKE 2020-as díjátadó gáláján a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában
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Megkésve bár, de…

In memoriam Sz.G.

Barátom (barátunk) mesélte, az elmeorvos,
Hogy mennyire szorongtál a toplicai Szeku alagsorában…
Szembesíteni hurcolták oda őt is, mivel
Bújtatni próbált Tölgyesen az idegszanatóriumban,
A Sütő András kérésére –
(Mintha a Szeku elől elbújni vagy bújtatni
Lehetett volna bárkit is…)

Ott szorongtál egy széken, Toplicán, a szeku alagsorában,
Te, aki mertél szembemenni, te, aki szamizdat voltál,
Amíg mi beszarva, itt-ott bujkáltunk önmagunkban,
Lehallgatva, besúgva, hivatva, meg is verve,
Rettegésünket takonnyal keverve…
A csöndes ellenállás (ó, kultúránk romjai!) ösztöne
Tartott a megmaradás szinte-szintjén,
De aktiválván önmagadat is,
Volt képed odatartani arcod másik felét is, anno,
Fölszámolásunk egyre gyorsuló folyamatában –

Korondi Emese

rémtörténet

a regében borzalmas lények élnek,
zombi érzések, élőholt szenvedélyek,
hogy jelentek meg, hol, mikor, vírus volt
esetleg, léleknek szörnyű kártevője,
vagy lehet, tőlünk eredt, elvetélt szerelem,
mi halva, de megszületett, felneveltük,
nem tudtunk lemondani róla, pedig nem
volt életre kelthető, el sem pusztítható,
otthona lettem és te is, azt tanítottuk neki,
hogy mindent szabad, egyre erősebb lett,
egyre gátlástalanabb, szívet marcangol,
gyönyört eszik, megfertőzött mindenkit,
egész hadserege van, vigyázzatok, belétek
ne marjon valamelyik sötét utcasarkon
a lélek szűk, bűnökkel terhes sikátoraiban

Egy széken szorongtál, egerek szűkölő pupillájával,
Mint amikor a nagymacska „halált megvetően”
Készül átharapni azt a torkot…
(Maradt volna-e lélegzetünk,
Mondataink, vagy gondunk?)

Barátom (barátunk) alig-szavakban mondta
Halkan el nekem, hogy átkutatták az ő lakását is
Az idegszanatóriumban, Tölgyesen –
Rendszerváltások utánig hallgatott vele,
Már-már örökletesen…
Utáltak, gyűlöltek utána, Géza…
Annyira nem ismertelek, hogy tudhatnám bár
A valóság pontos mását,
De nem is érdekel –

Verseid bujdosó sorában, avagy éppen eklatánsan,
Az Egésznek Metafizikája lüktet, él,
Csúfolódik? – énekel!
2020. november 16.

Se té, se tova

Bölöni Domokos sorozata

Jön a bika!

Annak idején a Timur (és) csapatában vártam én is, hogy Szvetlána nagylány lesz, de
a volokalamszki országút mentén veszélyes
volt a gyermekkorunk. A legendás hírű Panfilov tábornok hős katonáira emlékezve
pompás népgyűlésen ünnepeltük a Nagy
Szovjetuniót. A színhely regényes volt, az
uradalmi park területe és környéke, beleértve
a bikaistállót, amelyben éppen Pámfil bá
gondozta a község büszkeségét, Samut, akinek szerelmi szolgálataiért a hetedik faluból
is oda zarándokoltak a közvetlenül érdekelt
gazdák derék állataikkal.
Most, hogy eszembe jutott, merő szórakozásból (vagy hogy ne ismerjenek rám) megpróbálom az ezernyolcszázhetvenes évek
krónikásának modorában felidézni az esetet,
amikor Samu megérzi a közeli suvadásos
dombokon legelő tehenek bódító illatát, és
kitör a rabságból.
A dicsérő beszédek és szavalatok, kozák
táncok és orosz dalok után az ünnep majálisos része következik.
A dalló, nevető leányok kipirult, mosolygó arccal folytatják a játékot tovább.
Majd elfeledjük mondani, hogy a pocakos
jegyző, a Domnu Burtosz pálinkás kedve
igencsak felhorgadott a csiklandozó kacagásokra, s az urasági tornácról fényes malacképpel göcög le, bámulni és gyönyörködni a
falu szépségeiben, így hát, mi tűrés-tagadás,
a falusi szépségek iránt nagy fogékonysággal
viseltetvén ő is ott halad tovább és tovább a
felvonulást mímelő, kátyusásan köröző társasággal.
A menet éppen az urasági lak elé érvén,
ritka kedv, dévajság csap fel a nevető lyányok ajkairól, az öröm folyvást fokozódik, s
mindinkább elragadja az ártatlan szűzies kedélyeket.
Egyszerre nagy hűhó, zaj, kiabálás csap
fel a gazdasági udvarból; a kapun a rémület
kifejezésével rohannak ki a cselédemberek,

ellökve maguk elől a bámész gyermekeket,
sürgős menedéket keresve. Az udvaron belöl
szakadozott kiáltás: „Tála nye, Samu!” –, és
rekedt bőgés hallatszik!... A zaj és rémület
egyre nő!... Mindez egy pillanat műve.
A másik pillanatban már ott áll az uradalmi istálló s most községi társas népi csűr
hatalmas bikája a kapuban, vérben forgó szemeit végigjártatva az előtte álló közönségen,
melynek lábait a rémület a földhöz szegezi.
A falu legényeinek gyávább része mihamar futásnak indul, utánuk a jegyző; a
leányok még akkor is táncolnak tovább, a legények közül egy bátrabb hozzájuk szalad,
figyelmezteti őket.
Ezen rémület kifejezésére nincs szó az
emberi nyelvben.
A lyányok még akkor is fogják egymás
kezét, a dévaj dalocska egyetlen rémes sikoltássá változik. A kétségbeejtő rémület földbe
szegezi kecses lábaikat.
Ez a szerencséjük... Miután vagy kétszer
magasra kapálta a port első lábával, a menekülő legények után veti magát a megvadult
állat, vakon rohanva el a rémült leányok
mellett.
Burtosz úr, a pocakos jegyző nem versenyezhet a gyors lábú fiatal legénységgel, kik
egyenesen az urasági lak mellett levő japán
hídra menekednek.
A jegyző már nem érkezik elmenekülni,
más utat kell választania, egyenesen a bokros, „regényes” hely felé tart, a fákat tartván
nyomorult élete megmentőjéül.
A kétségbeesés minden erejét összeszedi,
homlokáról a verejték gyöngyözik, a bika
alig hatölnyi távolságban bömböl már mögötte, alig marad annyi ideje, hogy a baktertől felszuszakolva fára kapaszkodhassék... Ő
már mentve.
A bakter rémülten lehasal, mint egykor a
harctéren.
A bika megáll egy pillanatra, s már-már

Gyarmathy János szobrai

Nagy Attila

Szente B. Levente

A szabadokról, akik boldogtalanok

„…akik istenről prédikálnak, istenre van szükségük
akik békéről prédikálnak, nem élnek békében…”
(Charles Bukowski: A tömeg géniusza)
Azt mondta nekem drága jó apám –
ne akarj fekete éj leplébe, ne akarj
gránit-szívvel feküdni,

jönnek még csillagtalan esték,
és szól még a pásztorének,
törött csontfurulyád meg is taposhatják,
s akkor fütyülnek, dobolnak helyetted a fák,
ne akarj fekete éj leplébe, ne akarj
gránit-szívvel feküdni,

napra nap jön, te fényben tündökölsz majd,
igazgyöngy könnycsepp szemeidben,
mások szívében is jó helyen lesz a világ.

nekifordul, midőn az omladozó sánc medrében észreveszi a forrás mellől elhúzódó
gyermekeket, nem valami nagy távolságban.
Most ezek után rohan, alig marad annyi idejük, hogy a menedékes parton felkapaszkodjanak; azonban a part könnyen járható
oktalan állatok által is. Ha bemegy a kertbe,
menthetetlenül veszve vannak.
A gyermekek között csak Mucutás Ede
nem veszti el lélekjelenlétét. Keresztülmenve a parton: megáll; s a panyókán rajta
levő köpönyegét hirtelen levetve, a nála lévő
„zászlórudat” (fuszulykakarót, sz. m.) a süppedékes földbe szúrja, a köpenyt reá
akasztja, sapkáját fejéül rakja. E pillanatban
már kapaszkodik a veszett állat fel a parton,
hallani erőteljes fúvását.
Mucutás Ede a partról és a botra szúrt köpenytől fedezve egy közeli fához siet, s
annak ágai között elrejtőzik.
Most egy nevetséges jelenet fejlődik ki,
mely Mucutás Edét a biztos helyen, dacára
nagy ijedelmének, csaknem hahotára fakasztja. A dühében vakká lett fenevad az
előtte megállni merészkedett köpenyegnek
rohan, azt szarvaira ölti oly dühös mozdulattal, hogy a csekély ellenállás miatt csaknem
orra bukik, a köpönyeg pedig homlokára
borul, így tehát nem lát semmit; darab ideig
körbe forog, menekülni akarván e szokatlan
simlédertől... Aztán most már igazán vakon
rohan fűnek-fának, az imént még rémült
gyermekeknek, kik már ekkorra biztos
helyre a méhesbe menekültek, nagy mulatságukra. Mucutás Ede is vesz magának
annyi bátorságot, hogy leszáll a fáról, és a
méhesbe megy, onnan nevetik aztán a tehetetlen szörny állatot együtt, amint nekiütődik
itt-ott a fáknak, s öklölőzni kezd velük,
mintha ellenségei volnának.
Végre előjönnek a bátorságra kapó cselédek, s ponyvát vetvén szarvaira, elvezetik
rendes fogságába Samut, minden egyéb nagyobb baj nélkül.
Midőn minden elcsendesül, a gyermekek
mennének folytatni félbehagyott játékaikat;
s íme, kit látnak egy fa ágán félig eszméletlenül guzsorogni: a Domnu Burtoszt!, kit
legkevésbé hittek itt lenni...

– Mit csinál itt, jegyző bácsi? – hallatszik
minden oldalról felé.
– Biká, biká, táuru! Ah, a bika!... A bika!
– tördeli az szakadozva.
– Nincs már mitől tartani, jöjjön le, venicz, venicz, Domnu Burtosz!
De a jegyző csak nem akar lejönni, sőt parancsolja nekik is, hogy vagy menjenek
haza, vagy menjenek fel a fára. Mert előjöhet
Samu, és akkor mindet megöl!
A gyermekek nevetnek egyet a beszéden,
s aztán folytatják játékaikat.
A jegyző látván, hogy a gyermekek oly
nyugodtan mulatnak, odakiáltva a baktert,
létrát rendel, bátorságot vesz magának lejönni a fáról; aztán, Isten, az atyám!, megbírságolja
Pámfil
bát,
és
nagy
szuszmuszokkal visszaburrikálja magát az
urasági tornácra. (Mivel az immár a néptanácsi hivatal székházaként fungál.)
Pámfil bá egy darabig kezét tördelve könyörög, de a Domnu Burtosz hajthatatlan. Ki
kell fizetni a száz lejt.
*
Mi történült aztán? Hát nem sok.
Az öreg gondozó visszaballagott az istállóba, és szép csendben megrészegedett.
Éjjel arra riadt a falu, hogy félreverik a harangot, mintha tűz volna, de nem az volt,
hanem kiszabadult Samu, és bőszen rácsulyozott a Nagyutcán, a Kisutcán, a Kisközön
és a Nagyközön, de még a Nyulak sikátorát
sem hagyta ki, mert oda bőgé őt egy hamvasnak mondható Bimbó a Döngölő Gereben szalmakalapos pajtájából.
Pámfil bát csak két és fél évvel később
mocskolta meg egy másik bika, a Kormos;
azt meg is lőtték, de Pámfil bá arra sem támadt fel, harmadnapra el kellett temetni.
Továbbá úgy alakult az ügy, hogy Szvetlána közben már férjhez is ment; minket serkentőleg a KISZ felé tereltek Timur
csapatából; a volokalamszki országutat
pedig, mint a Falvak Dolgozó Népe megírta,
lekövezték; hogy a tankok és a nehéz gépkocsik könnyebben furikázzanak rajta.
Az ezernyolcszázhetvenes éveket pedig
felejtsük el.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (9671-I)
ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730713-205-ös telefonszámon. (-I)
VESZEK régi autóakkumulátorokat és
ócskavasat. Tel. 0743-512-168. (9727)

ELADÓ két hónapos „eredeti” német
juhászkutya Ákosfalván. Tel. 0745-236869. (9741)

MINDENFÉLE

FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést,
parkettezést
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393848. (9684)

15% KEDVEZMÉNNYEL vállaljuk régi
cseréptető javítását nyugdíjasoknak, régi
házat lebontunk, takarítást, meszelést
vállalunk. Tel. 0747-816-052. (9727)
TETŐT szeretne javíttatni? Bármilyen
tetőjavítást vállalunk: lemezzel, cseréppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, bármilyen
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel
emlékezünk
november 22-én SZÉKELY
KATALINRA (Manyi) halálának
5. évfordulóján. Köszönet
mindazoknak, akik emlékét
kegyelettel őrzik és szeretettel
gondolnak rá. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, rokon és jó barát,
SZABÓ MÁRIA
nyugalmazott magyartanárnő,
író,
életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. november 23-án 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szeretet kísérje további útját!
A gyászoló család. (9733-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

BUKARESTI román anyanyelvű magántanár ONLINE TÁRSALGÁSI ROMÁNÓRÁT tart bármilyen
korosztály számára. 50 lej egy óra. Tel. 0742-201-900. (p-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG alkalmaz: LAKATOST, ESZTERGÁLYOST, CNC-VEZÉRLÉSŰ GÉPRE
KEZELŐT, ELEKTROSZTATIKUS FESTÖDÉBE MUNKATÁRSAT. Telefon: 0744-501-114, hétköznap
8–16 óra között. (-I)
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Mély fájdalomal és megtört szív-

vel tudatjuk mindazokkal, akik

szerették és ismerték, hogy a

szeretett édesanya, anyós, nagymama, barátnő és jó szomszéd,
KISS MAGDOLNA

életének 84. évében rövid szen-

vedés után csendesen elaludt.

Temetése a marosvásárhelyi református temetőben lesz, ahogy

az utazási korlátozások megen-

gedik.

,,Amikor Isten látta, hogy az út túl

hosszú, a domb túl meredek, a

légzés túl nehéz lett, átölelt és

mondta: gyere haza.”

Pihenj, drága, most már megvan
a nyugalmad. Örökre a szívünk-

ben őrizzük emlékedet. Nyugodj

békében!

A távolból fájó szívvel búcsúzik

tőle közvetlen családja: Béluci,
Mónika és Zsuzsika. (P-I)

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

édesanya,

nagymama,

déd-

mama, testvér, anyós, anyatárs,
sógornő és jó szomszéd, a foly-

falvi születésű

özv. CSÓKAVÁRI PIROSKA

életének 77. évében hosszú betegség után csendesen megpi-

hent. Drága halottunk temetése

2020. november 22-én lesz a nyá-

rádkarácsonfalvi temetőben. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Hálás szívvel köszön-

jük a beteggondozók önzetlen

segítségnyújtását.

A gyászoló család. (9740-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

kedves szomszédunktól, KISS
MAGDOLNÁTÓL.

Őszinte

részvétünk a gyászoló család-

nak. A Victor Babeș utcai 17-

es szám lakói. (p-I)

Őszinte együttérzésünket fe-

jezzük ki és vigasztalódást kí-

vánunk a gyászoló családnak

BORDY PÉTER-PÁL, egyete-

münk

elhunyta

volt

munkatársa

alkalmából.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem közössége. (9737-I)
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