
Hetedik éve hozott segítséget becsen-
getésre az Ökumenikus Segélyszerve-
zet, amely a marosvásárhelyi
Lazarenum Alapítvány rendszeres tá-
mogatója. A 2.468.000 forint értékű se-
gélyt a nagycsaládokat támogató
alapítvány olyan iskolás gyermekek kö-

zött osztotta szét, akiknek a szülei nem
vagy nehezen tudták volna beszerezni a
tanévkezdéshez szükséges feszerelést,
füzeteket, tolltartót, színes ceruzát, filc-
tollat, ragasztót és egyebeket. 

Amint Fülöp G. Dénesné, az alapítvány el-
nöke elmondta, több mint 400 általuk támoga-
tott nagycsaládban élő gyermek részesült az
adományból. Jutott csomag a nagyfülpösi 
Szivárvány Házban levő gyermekeknek, 
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Bodolai Gyöngyi

Önkormányzataink
a családok 
szolgálatában
Az elmúlt évek kivándorlási hullámai,
a születésszám csökkenése és a vi-
lágjárvány okozta egzisztenciális bi-
zonytalanság drasztikus romániai
népességfogyás perspektíváját vetíti
előre. Mindezek komolyan veszélyez-
tetik az ország gazdasági helyzetét, a
társadalombiztosítási rendszer fenn-
tarthatóságát, illetve a magyar közös-
ség megmaradását szülőföldjén. 
____________2.
Bánffy Miklósról 
a Vásárhelyi 
Forgatagon
„Bánffy egész élete és műve eleven
felkiáltójelként áll előttünk” – olvassuk
Szász László közel háromszáz oldalas
kötetében. Hogy ezt miképpen bizo-
nyítja a továbbiakban, azt a vállalko-
zását méltató Filep Tamás Gusztáv
eszmetörténész, a budapesti Kisebb-
ségkutató Intézet munkatársa vázolta
lényegretörőn.
____________3.
Tűzzománcok 
ünnepi ragyogása
A tűzzománc technika megannyi isme-
retet, tapasztalatot kíván, ezen a téren
talán még fontosabb a tanulás, mint
másutt, ezért is utazik gyakran a tűz-
zománc egyik legelismertebb nemzet-
közi központjába, Kecskemétre.
____________4.

Az Ökumenikus Segélyszervezet adománya iskolakezdésre

Segítség a nagycsaládosoknak

OK-OKOZAT



Szeptember 16-án, csütörtökön közel
200 önkormányzati vezető részvéte-
lével zajlott az RMDSZ országos ön-
kormányzati konferenciája Ma-
rosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagy-
termében. A tanácskozás központi té-
mája a családtámogatás volt. 

Kelemen Hunor szövetségi elnök beszá-
molt a kormányzás elmúlt nyolc hónapjában
elért eredményekről, amelyekkel az önkor-
mányzatokat segítik. „Kezdeményeztük,
hogy a személyi jövedelemadó teljes egészé-
ben az önkormányzatoknál maradjon. Az
Anghel Saligny fejlesztési keretprogramból
50 milliárd lej áll rendelkezésre víz- és gáz-
hálózat kiépítésére, utak javítására a követ-
kező hat évben. Ugyanakkor elfogadtattuk,
hogy a kormány idén ősztől átvállalja a böl-
csődei ellátás költségeinek terhét, így a kis-
közösségekben is működhetnek majd
bölcsődék. Ezek a kezdeményezések mind
azt szolgálják, hogy családjaink megerősöd-
jenek. Mert erős családok nélkül nincs erős
és sikeres közösség” – mondta.

Panelbeszélgetés megyei 
tanácselnökökkel

Az Önkormányzataink a családok szolgá-
latában panelbeszélgetés résztvevői, Hargita,
Kovászna, Maros és Szatmár megyék
RMDSZ-színekben megválasztott megyei ta-
nácselnökei és megyeszékhelyi polgármeste-
rei az általuk vezetett intézmények
családbarát intézkedéseit ismertették. Olyan
sikeres, átvehető programokat, kezdeménye-
zéseket mutattak be, amelyek minden közös-
ség, település családjainak hétköznapjait
jobbá, élhetőbbé tehetik.

Bernády György 
Önkormányzati Akadémia

Cseke Attila fejlesztési, Tánczos Barna
környezetvédelmi, valamint Novák Eduárd
ifúsági és sportminiszter, illetve Hegedüs
Csilla európai alapokért felelős államtitkár is-
mertették azokat a kormányzati programokat,
amelyek helyi közösségek fejlesztései szá-
mára nyújtanak támogatást. A folyamatosan
változó politikai és szabályozási közegben az
idejében megszerzett információ, tájékozott-
ság, a hálózatban való együttműködés kulcs-
fontosságú. Az RMDSZ által
kezdeményezett Anghel Saligny és bölcsőde-

építési programok, az országos helyreállítási
és rezilienciaterv (PNRR), valamint más
hazai és európai forrásokkal kapcsolatos leg-
frissebb tudnivalók, tájékoztatás célja, hogy
az önkormányzatok, a családi mindennapok
legfőbb alakítóiként, élni tudjanak ezekkel a
lehetőségekkel.

A konferencia záróakkordjaként Horváth
Anna ügyvezető alelnök bemutatta az
RMDSZ ügyvezető elnökségének Bernády
György Önkormányzati Akadémia kezdemé-
nyezését. Az októbertől induló képzés- és
mentorprogram a szakmaiságon, digitalizá-
ción és innováción alapuló hatékony közszol-
gálati rendszerek kialakítását szolgálja
valamennyi, RMDSZ által vezetett megyei és
helyi közigazgatásban.

Most már lehet és kell is dolgozni 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-

nöke felidézte a 2012-es önkormányzati vá-
lasztásokat, amikor az RMDSZ elveszítette a
megyei önkormányzat vezetését, és Maros-
vásárhely polgármesteri tisztségét sem sike-
rült visszaszereznie. 2016-ban a szövetség
megnyerte Maros megyét, de Marosvásár-
helyt továbbra is Dorin Florea vezette, így
négy évig azzal kellett foglalkoznia a megye-
vezetésnek, hogy visszaadja az embereknek
a hitet, hogy kitartó munkával lehet eredmé-
nyeket elérni. 

„Most már lehet és kell is dolgozni. Élhető
településeink kell legyenek. Ma már ez el-
képzelhetetlen ivóvíz, villanyáram, víz-, gáz-,
csatornahálózat nélkül. Fontos, hogy legyen
korszerű óvoda, iskola, ahová bizalommal,
nyugodt szívvel viszik a szülők a gyerekei-
ket. Ezeknek az intézményeknek a működte-
tését, fenntartását kell vállalnunk, hiszen ha
a szülő biztonságban érzi magát, biztonság-
ban tudja a gyerekét, amíg dolgozik, akkor
nyugodtabb szívvel dönt a gyermekvállalás,
családbővítés mellett” – mondta Péter Fe-
renc, aki fontosnak tartja a közösségépítést is.
Hangsúlyozta: „A közösségépítés jelentősé-
gét sohasem szoríthatja háttérbe az infra-
strukturális fejlesztések fontossága. Nem ele-
gendő az aszfaltút, a kultúrotthon, az új iskola
és a korszerűen felszerelt óvoda, ha nincs aki
kihasználja azokat. Ezért kell mindkettőre
egyformán figyelni.” 

Kiemelte az RMDSZ-es polgármesterek
segítőkészségét, akik a Maros megyei szer-
vezetben 2018-ban létrehozták a szolidaritási
alapot, amellyel elsősorban a megyebeli tele-
pülések életében jelentőséggel bíró, közös-

ségformáló erejű, közérdekű beruházásokat
támogatják. A szolidaritási alapot az
RMDSZ-es polgármesterek a megyei költ-
ségvetésből a településüknek visszaosztott
keretösszeg egy bizonyos százalékával támo-
gatják. Idén négy műemlék épület megvásár-
lását vagy felújítását segítették a
polgármesterek. A 920 ezer lejes alapból
Nyárádszereda, Ákosfalva, Gyulakuta és Kü-
küllőszéplak részesült. 

Felelősségvállalás a magyar emberek
érdekében

Az országos önkormányzati konferencia az
elkövetkező időszak célkitűzéseit és felada-
tait összegző zárónyilatkozat elfogadásával
ért véget. 

A dokumentum értelmében az RMDSZ
önkormányzati vezetői minden magyar
ember érdekében felelősséget és feladatot
vállalnak a szövetség átfogó társadalomfej-
lesztési víziójának, családtámogatási prog-
ramjának és helyi közösségfejlesztési
terveinek megvalósításában. Nincs verseny-
képes ország helyi fejlesztések nélkül, és nin-
csenek biztonságos jövőt szavatoló helyi
fejlesztések tudás és szakmaiság nélkül. 

A zárónyilatkozat megállapítja: „Az el-
múlt évek kivándorlási hullámai, a születés-
szám csökkenése és a világjárvány okozta
egzisztenciális bizonytalanság drasztikus ro-

mániai népességfogyás perspektíváját vetíti
előre. Mindezek komolyan veszélyeztetik az
ország gazdasági helyzetét, a társadalombiz-
tosítási rendszer fenntarthatóságát, illetve a
magyar közösség megmaradását szülőföld-
jén. A romániai magyarok számára kitörési
lehetőséget jelenthet az RMDSZ családpoli-
tikai törvénycsomagja: a magukra hagyott
önkormányzatok teherviselésében a minden-
kori kormánynak is osztoznia kell, illetve
olyan új eszközöket kell biztosítania, ame-
lyek révén az önkormányzatok nemcsak se-
gíthetik a családokat, de inspiráló,
biztonságos közeget teremthetnek számukra.
Vállaljuk, hogy élni fogunk minden törvény
adta és fejlesztési lehetőséggel – a helyreál-
lítási alaptól egyéb országos és uniós forrá-
sokig –, amely a romániai magyarokat arra
ösztönözheti, hogy itthon alapítsanak csalá-
dot, itthon építsenek otthont, itthon vállalja-
nak gyermeket.” 

Végül kijelenti: „Célkitűzéseink legfőbb
eszközének a szakmaiságot, a digitalizációra
és innovációra alapuló hatékony intézmény-
szervezést tekintjük. Ezért a következő idő-
szak prioritásaként határozzuk meg aktív
részvételünket az RMDSZ Bernády György
Önkormányzati Akadémia képzés- és men-
torprogramjában, egy tudásalapú és ember-
központú közszolgálati rendszer kialakítása
érdekében”.

Ma DIÁNA, 
holnap VILHELMINA napja.
VILHELMINA: a Wilhelma (a német
Wilhelm férfinév női párja) tovább-
képzése. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 17.

1 EUR 4,9473

1 USD 4,1999

100 HUF 1,4085

1 g ARANY 238,6026

IDŐJÁRÁS
Részben napos

Hőmérséklet:
max.210C
min.100C

Mózes Edith

18.,szombat
A Nap kel 

7 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 29 perckor. 
Az év 261. napja, 

hátravan 104 nap.

„Önkormányzataink a családok szolgálatában”
Országos önkormányzati RMDSZ-konferencia Marosvásárhelyen

Segítség a nagycsaládosoknak
a nyárádandrásfalvi családi típusú elhelyezési köz-
pontokban nevelt iskolásoknak, a gegesi gyerme-
keknek, valamint a Marosvásárhelyi Református
Kollégium I–IV. osztályosainak is. 

A tanszereken kívül az Ökumenikus Segélyszer-
vezet évente többször hoz egyéb segítséget is, pél-
dául élemiszer-adományt, amit a Lazarenum
Alapítvány az általa támogatott, Mezőmadarason,
Szabédon, Mezőkölpényben, Búzásbesenyőben, So-
mosdon, Héderfáján, Mikefalván, Nyárádmagyaró-
son, Hármasfaluban, Gegesben, Nyárádszeredában,
Alsósófalván, Sóskúton, valamint más helységek-
ben és Marosvásárhelyen élő nagycsaládoknak oszt
szét. Vannak közöttük folyamatos segítségre szoruló
családok, amelyekben az iskolába induló gyerme-
keknek a ruha, cipő gondját is meg kell oldani. Tű-
zifát biztosítanak számukra és a lakhatási problémá-
ikon is próbálnak segíteni azoknak, akik nagyon
rászorulnak.

A tanszeradományból a nagysármási szórvány-
bentlakás lakói is részesülnek, amiért köszönet illeti
az alapítványt, amely az Ökumenikus Segélyszer-
vezetnek hálás, hogy egyetlen tanévkezdéskor és év
közben sem feledkezik meg róluk. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)
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Irodalomtörténeti kiadvány bemutatójára ritkán telik
meg a marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme. Az idei Vá-
sárhelyi Forgatag nyitónapján ez történt, Szász László
Bánffy Miklós, az erdélyi szellem arisztokratája* című
könyvének helyi premierjén kevésnek bizonyult az ülőhely,
a karzatra is jutott közönség. A rendkívüli érdeklődést nyil-
ván a legendás személyiség, a polihisztor író, irodalmár és
politikus arisztokrata, a könyveivel ma is széles olvasói ré-
tegeket megszólító Bánffy Miklós váltotta ki. De sokat nyo-
mott a latban az is, hogy noha már hosszú évtizedek óta
Magyarországon teljesítette ki irodalomtörténészi, esszéírói
pályáját, Szász László egyetemi docenst ma is sokan isme-
rik, becsülik szülővárosában, a Székely János, Sütő András,
Páskándi Géza és más korszakos alkotók életművét eredeti
módon elemző kötetei itt is élénk visszhangra találtak. És
persze vonzotta a hallgatóságot Kilyén Ilka egyéni előadó-
estje, a könyvismertetőhöz társított Szétszórtan című össze-
állítás is, amely Bánffy Miklósné Váradi Aranka naplójából
készült pár esztendeje, és azóta is nagy érdeklődésre szá-
míthat, bárhol lép vele színre a művésznő. 

„Bánffy egész élete és műve eleven felkiáltójelként áll
előttünk” – olvassuk Szász László közel háromszáz oldalas
kötetében. Hogy ezt miképpen bizonyítja a továbbiakban,
azt a vállalkozását méltató Filep Tamás Gusztáv eszmetör-
ténész, a budapesti Kisebbségkutató Intézet munkatársa vá-
zolta lényegretörőn, majd párbeszédet kezdeményezve az
esszéíróval, érdekesen, izgalmasan bontották ki a Bánffy-
életmű és jelenség, illetve az általa képviselt transzilvaniz-
mus legfontosabb vetületeit. A szakszerűségében is
könnyed, eleven dialógus, akárcsak a tizenkét nagy feje-
zetre osztott, elmélyült tanulmány olvasmányos szövege,
jól példázta, nem csupán a szakmabeliek érdeklődését lehet
felkelteni irodalomtörténeti fejtegetésekkel, az előítéletek-
től mentes, újszerű értelmezések, az újabb kutatások ered-

ményeit sajátos szemszögből, de hitelesen értelmező kö-
vetkeztetések a laikusok figyelmét is képesek megragadni.
Ezt a közönség köréből érkezett kérdések is igazolták. Egy
óra minderre természetesen kevés, a beszélők szigorúan
szelektálva is csak pár dolgot tudtak kifejteni. Szász László
mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy könyvében a műve-
ket igyekezett faggatni. Hiszen, mint Tamási Áron írta az
idős, megtört, kisemmizett Bánffyról 1948-ban, „egyedül
ez maradt neki: az írás”. 

„Az írói szerepkör egész életében dominánsnak mutat-
kozik – hangsúlyozta a szerző. – Meghatározta szemlélet-
módját, a léthez, a mindennapok gyakorlati kérdéseihez, a
nemzethez és Európához fűződő viszonyát.” Szász azt is
kiemelte, Bánffy Miklós életművének egyik sajátossága,
hogy minden jelentős tevékenysége, márpedig ilyen na-
gyon sok volt, utóbb szövegben szublimálódott. „Bevallása
szerint azért volt képes látszólag összeférhetetlen szerep-
köröket betölteni – mondja alanyáról kötete hátsó borítóján
az irodalomtörténész –, mert az élet részelemeit a prózaíró
teljességet átfogó tekintetével tudta egységben szemlélni.
Hiszen elsősorban író volt, a monumentális trilógián kívül
kötetnyi remek novella, színmű, politikai emlékiratok szer-
zője; tehetséges, bátor kísérletező, és főúri származása,
rangja miatt az irodalomban folyton hátrányos helyzetű.”
Elég a fejezetcímeket sorolnunk, máris érzékelhető, mennyi
mindennel foglalkozott Bánffy. A kötet külön taglalja B.
M. szerepeit, megjelenik Az elbeszélés művészeként.
Elemzés tárgya Az író és művész politikai dokumentumai,
megfigyelhetjük a Haza és szülőföld határán, megtudjuk,
mit kínált az Újrakezdés a szülőföldön, milyen volt Bánffy
Miklós és transzilvanizmusa. Kirajzolódik Az életmű ge-
rince, főként az Erdélyi történet trilógia, újabb könyvei A
harmincas–negyvenes években. Körvonalazódik Bánffy
Miklós totális színháza, majd eljutunk élete zárófejezeté-
hez.

SZERKESZTETTE:
NAGYMIKLÓSKUND
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Hrabal- és Pilinszky-plakett a Tokaji Írótábor falán. Pokorny Attila bronzalkotásait az idei 49. táborozáson avatták fel.

Markó Béla

Nagy Miklós Kund

(Folytatás a 4. oldalon)

Tán nem látható a pokol,
de mégis itt van valahol.

Ahol a láng belénk harap,
arcunk helyén kék égdarab.

Az is lehet, hogy fekete,
mint az ördög lehelete.

Tintába mártott papiros
a gyehenna, nem tűzpiros,

hiszen így sokkal egyszerűbb
átugorni minden betűt,

míg szó a szóval összeér,
s az is sötét, mi hófehér,

mert eltakar a lázadás,
folyómedret az áradás.

Testem-lelkem már lobogó,
rajta a címer csak logó.

Kivágom díszes címerem,
egszínkék maszk vagy, Istenem!

Rejtőzködöm, tehát vagyok,
s amikor látszom, meghalok.

*Markó Béla A haza milyen? című 70. születés-
napi kötetből

Bánffy Miklósról a Vásárhelyi Forgatagon

Csak a járvány örök



Királyok harca, koronás utódok reménytelen-
nek tűnő szerelme, meghökkentő és kedves va-
rázslatok – mindez a távoli Skóciában, egy
egyszerre bájos és varázslatos bábjátékban,
amelynek premierjét tavaly ősszel évadindítóként
tartotta a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház. Az intézmény 2021–2022-es reper-
toárját is ez a középkori vásári komédiák nyomán
színpadra írt előadás, A varázstükör nyitotta meg.

A társulat augusztus 29-én a pécsi Bóbita Báb-
színház meghívására a helyi Szamárfül Feszti-
válra vitte el a produkciót, majd ezt követően az
idei ősz első marosvásárhelyi előadásaként aján-
dékozta meg vele a Nyomda utcai székhely kö-
zönségét.

Régi adósságot törlesztek, amikor erről a kü-
lönleges hangulatú, zeneiségben, látványban és
vicces jelenetekben egyaránt gazdag bábjátékról
írok. A történet elején egy – hagyományos dísz-
letvilágú – erdőben találjuk magunkat, ahol Ed-
ward, a skót király lányáért epekedő angol
királyfi előadja „szívügyét”, a lánnyal való talál-
kozás tervét hűséges kísérőinek. A mesejáték
másik kulcsszereplője, Punch, a bolondosan éles
eszű, nevetőizmainkat mindegyre megdolgoztató,
talpraesett szolga megkapja feladatát: a híres skó-
ciai varázslóhoz, Runcifaxhoz kell tanítványként
elszegődnie, hogy az Angliával harcban álló, fel-
séges apósjelölt esetleges látogatásairól tájékoz-
tatni tudja gazdáját, aki először udvari bolondnak
öltözve jelentkezik az udvarban kedvese szóra-
koztatására, majd szerecsenruhában kincseket kí-
nálva ajánlja magát a király előtt. 

A történet fontos helyszíne a varázsló otthona,
ami csupa misztérium és játékosság, akárcsak la-
kója, aki egész lényével mintha kicsit jövendő-
beli tanítványára emlékeztetne. (Nem véletlen,
hogy esetlennek látszó hősünk, Punch, a történet
vége felé „el is követ” egy varázslatot.) A humor-
forrást biztosító figurák közé tartozik a huncut
szobacicus is, az angol királylány szobalánya,
akit az uralkodó átnevelés végett küldött Runci-
faxhoz.

Az igazi konfliktust – meglátásom szerint – az
arctalan, mondanivalóját sejtelmes formákkal és
színekkel közlő szereplő, a varázstükör okozza,
amikor a lánya jövendőbelijének kilétét tudakoló
király előtt rendre álruháiban mutatja meg a ki-
rályfit. A történet végére, persze, minden elsimul,
kiegyenlítődik, a harcban álló uralkodók kibékül-
nek, a fiatalok szerelme pedig végre beteljesed-
het. Mi több, Punch életében is bekövetkezik egy
szerencsés fordulat, ahogy a szobalánnyá vissza-
változtatott macskahölgyében is.

Amint azt az Ariel színház társulatának kiváló
játékát ismerők megszokhatták, A varázstükör is
azon előadások közé tartozik, amelyek nem kizá-
rólag a nagycsoportos óvodás és kisiskolás nézők
számára kínálnak szórakoztató pillanatokat. A fel-
nőtt közönség – ha csak kísérőként is ül be a báb-
játékra – olyan jelképekkel találkozhat az 50 perc
leforgása alatt, mint maga a címben szereplő cso-
dakellék, ami fölött nem lehet közömbösen átsik-
lani. Egyebek mellett azon is elgondolkoztathat,
hogy rendelkezünk-e mi magunk – akár tudtunk
nélkül – ilyen igazmondó varázstükörrel, és mi
történik velünk, körülöttünk, ha abba bátran és
őszintén belenézünk.  

De amiről részletesebben szólt
Szász László a bemutatón, azok az elő-
ítéletek. Ezeket taglalja A Bánffy-re-
cepció babonái című első fejezet.
Érdemes idéznünk a kötetből: »Az
egyik: Bánffy Miklós, a „dilettáns író”.
Vagy másképp, a „dilettáns, mert gróf”
az a tipikus előítélet, amely a 19-20.
század fordulóján megjelenő új, az al-
sóbb osztályokból feltörő értelmiségi
csoportok üzeneteként jelenik meg.«
»A Bánffy-recepció másik babonája
szorosan kapcsolódik az előbbihez, a
származását firtató előítélethez, misze-
rint: írásainak esztétikai megformált-
ságára nem is érdemes figyelni.
Jelentőségüket tehát elsősorban doku-
mentumértékük biztosítja: hiszen
olyan világról nyújtanak információ-
kat, amelybe sem az átlagolvasónak,
sem általában a polgári írótársadalom-
nak, legkevésbé a mélyről feltörő népi
íróknak nem lehetett bejárása. Követ-
kezésképp főművében, az Erdélyi tör-
ténetben szinte kizárólag önéletrajzi
mozzanatokat, kiváltképp a bulvársaj-
tóba illő magánéleti intimitások „lelep-
leződését” vélték felfedezni egyébként

jóindulatú és intellektuálisan igényes
kritikusai is.« Ezeket a tévhiteket, iro-
dalmiatlan „félreolvasásokat” alapos
dokumentálással bontja le a tanulmány
szerzője, meggyőző érveléssel bizo-
nyítva, miért tévedés kulcsregényként
kezelni az Erdélyi történetet.

Szóba került az esten a Bánffy-mű-
vekben felbukkanó irónia, esetenként
a cinizmus is, ami főleg az olyan szer-
zőknél indokolt, akik belülről tapasz-
talják, élik meg azt, amiről írnak. Az
erdélyi kulturális, szellemi élet nagy
mecénásáról ez is elmondható. És még
sok egyéb, ami nem kerülte el a mo-
nográfia szerzőjének figyelmét. 

Ne feledjük, olvasmányként is jog-
gal ajánlható ez a kötet, de hasznos
függelékkel is rendelkezik. Az életrajzi
adatok mellett feltünteti Bánffy Miklós
műveinek alapkiadásait, színműveinek
ősbemutatóit is, az életmű-feldolgozá-
sok és összefoglaló kiadványok válo-
gatott jegyzékét, és gazdag névmutató,
valamint az intézmények, fogalmak
névmutatója könnyíti meg a tájékozó-
dást.

*Szász László: Bánffy Miklós, Az er-
délyi szellem arisztokratája, MMA
Kiadó, Budapest, 2020 

Bánffy Miklósról 
a Vásárhelyi Forgatagon

Jelenet az előadásból
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(Folytatás a 3. oldalról)

Évadindítás az Ariel színházban
A varázstükör titkai

Tűzzománcok ünnepi ragyogása
Újra Vidra Birtalan Éva tűzzo-

máncai vittek ünnepi ragyogást a
marosvásárhelyi Art Nouveau Ga-
léria földszinti termeibe. A szeptem-
ber 10-i tárlatnyitóra összegyűlt
népes közönség ismét bizonyította,
milyen sok híve van ennek az ipar-
művészetet és festői alkotóképessé-
get ötvöző, dekoratív műfajnak. És
persze annak, aki ezt igényesen,

nagy lendülettel és mindig új ötle-
teket bevetve műveli, ahogy a meg-
mérettetést ismét bátran vállaló
művésznő most is teszi. Ha úgy
adódik, bármikor kész a beugrásra,
mert van miből válogatnia. Az in-
tenzív, rendszeres munka, a zo-
mánctechnika rejtelmeivel
folytatott örök csata és ismerkedés
állandó készenlétben tartja, és kép-

letesen szólva, a tűz-
ben fogant művészet
az alkotóban is
ébren tartja, szítja
azt a tüzet, ami nél-
kül nem lehetne
megfelelni a kihí-
vásnak. Annak, hogy
sikeresen pótolja
mindazt, amit alko-
tóművészként elsza-
lasztott a korábbi
évtizedekben kifej-
tett más, főleg okta-
tói és ruhatervezői
f o g l a l a t o s s á g a i
miatt. A tűzzománc
technika megannyi
ismeretet, tapaszta-
latot kíván, ezen a
téren talán még fon-
tosabb a tanulás,
mint másutt, ezért is
utazik gyakran a tűz-
zománc egyik 
legelismertebb nem-
zetközi központjába,
Kecskemétre, hogy

az ott tanultakat tovább tökéletesít-
hesse saját otthoni műhelyében.
Ennek köszönhető, hogy az utóbbi
néhány év alatt mintegy száz ilyen
tűzzománccal gyarapította munkái
állományát. Ezekből közel hetvenet
ismerhetnek meg most a tárlatláto-
gatók. Rekeszzománcot, festőzo-
máncot, olyan színben, formában,
fényben pompázó műveket, ame-
lyek a hét esztendővel ezelőtti kul-
túrpalotai, majd a négy évvel
későbbi Bernády Ház-beli egyéni
kiállításai után születtek. Új mun-
kák ezek, de az a határozottan kiraj-
zolódó tematika és motívumvilág
köszön vissza rajtuk, amit a nézők
már az előző rendezvényeken meg-
szerettek. A tűzzománcművészet ősi
gyökerei, hagyományai, a magyar
népművészet jelképrendszere és
nyilván az a környező világ, amely
Vidra Birtalan Évára is hatással van.
Ez főleg a zománcművészete utóbbi
vonulatában mutatkozik meg, vas-
lapokra égetett festői látványaiban
ölt testet. A táj, az épített környezet
tűnik fel ezeken hol reálisabban, hol
stilizáltan, kissé szürreálisan, piktu-
rális jellegzetességeket tanúsítva.
De semmiképp sem a rekeszzomán-
cok rovására. Azok bőségesen kí-
nálják azt a szépséget, ami a
vörösréz felületekre égett, szikrázó
üvegpor egybeolvadásából születik.
Legyen az életfa, virág- vagy ma-
dármotívum, bibliai utalás vagy
csupán népi ihletettségű dekoráció,

netán szecessziós utánérzés. Ami
újdonság, az a portrésorozat gazda-
godása. A madonnás, múltidéző arc-
képek mellett egyre több a
parasztlány, a falusi asszonyarc a
maguk hamisítatlan közegében. És
az is a bővülő életmű frissülő érté-
keire vall, hogy munkásságában a
korábbinál jobban kirajzolódik a
formai változatosságra, a méretek
felnagyítására összpontosított tö-

rekvés. Van egy olyan print is a ki-
állításon, amely a Gecse utcai refor-
mátus templomban elhelyezett
összetett, nagy keresztkompozíciót
ismerteti meg a nézőkkel. A szakrá-
lis művészet e sajátos műve mellett
Vidra Birtalan Éva ötvösművésze-
téből is kaptak szép mintadarabo-
kat. Ezek is méltán növelhették e
látványos válogatás nyújtotta élmé-
nyeket. (N.M.K.)

A megnyitón (balról) Vidra Birtalan Éva és Mana Bucur

Pávadíszben

Nagy Székely Ildikó

Nagy Attila

Csak állsz és nézel
Veled álmodtam, Anyám.
Veled, ki voltál – talán. 
Szemed, a kék, bennem látta:
Győzni fogom, ha tét, ha vágta…

Aggódtál értem, hogy tönkretesznek
A városba nemrég betelepedettek – 
Sikerült részben – nem vitatom…
Nem tör le már, nem firtatom.

Nőni kellett, mint felmenőim.
Gyarapodtak-apadtak erőim.
Rád gondolva köszönöm neked,
Hogy elcsúsznom soha nem engedett

A lélek, amely részben: belőled.
-Csak jót hallottam mindig felőled- 
Sokat szenvedett Anya, az enyém,
Csak állsz és nézel nagy csönded szeg-
letén…

2021. szeptember 12.



A veszprémi PéterPál Kiadó bejelentette, hogy zárul az Er-
dély honismereti fotóalbum-sorozatuk. A napokban látott nap-
világot a népszerű könyvciklus 50. kötete, a Váradi Nagy Pál
– Lőwey Lilla szerzőpáros a 92. budapesti Ünnepi Könyvhé-
ten ennek dedikálásával búcsúzott közönségétől. A kiadvány
címe: Nagyvárad – A Sebes-Körös partjának ékköve – A fo-
tográfus szülővárosa. A több mint három évtizede indított si-
keres sorozat létrehozóinak, szerzőpárosának érdemeit már
több alkalommal méltattuk lapunkban, és biztos a továbbiak-
ban is gyakran lesz még szó a tájainkon is jól ismert albumok-
ról, hiszen a félszáz megjelent kötet rengeteg hasznos
információval és számtalan ihletett, érdekes és látványos fo-
tóval mutatja föl Erdély értékeit, kincseit, szépségeit, az itteni
magyarság hagyományait, hatalmas szellemi, művészeti po-
tenciálját.

A sorozatzáróként meghirdetett „reprezentatív fotóalbum –
a Nagyváradon született – Váradi Péter Pál szívén, lelkén ke-
resztül láttatja a szülővárost, melyben »csak« a szépre emlé-
kezik” a fáradhatatlan fotós. Hogy mire? Jól érzékelhető, ha
kiemelünk a könyvből egy kis történelmi összefoglalót. 

Segít ebben a kiadó honlapja: 
»„Biharország” fővárosa, „a magyar Birmingham” vagy a

„Pece-parti Párizs” jelzőkkel illetett Várad a magyar ország-
határtól 10 km-re, a Sebes-Körös partján terül el. Ma Románia
nyugati kapuja, a Partium legfontosabb városa, Bihar megye
székhelye.

Nagyvárad elsősorban Ady városaként jut az eszünkbe,
ahol pezsgő irodalmi élet zajlott a 19. században.

Összeforrt azonban Szent László nevével is, aki itt alapított
monostort a 11. században, híres hermáját pedig féltve őrzik
a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt, klasszicizáló ba-
rokk stílusú székesegyház múzeumában.

A 16-17. századi erdélyi fejedelmek (Báthoryak, Bethlen
Gábor vagy a Rákócziak) főleg a város végvári szerepét erő-
sítették. Ennek ellenére 1660-ban török kézre került és a vá-
radi vilajet székhelye lett. A 18. században a város újjáéledt,
nagy építkezések kezdődtek. Ekkor épült a Barokk palota, a
Kanonok sor, 1780-ban kezdte meg működését a Királyi Jog-
akadémia. Az 1836-os nagy tűzvészben a város jelentős része
megsemmisült. 1848-ban a magyar honvédség hadfelszerelési

központja lett.
Az Újváros, Olaszi, Velence,

és Váralja negyedek összeolva-
dásából 1850-ben jött létre
Nagyvárad, 1870-től pedig már
megyei jogú városi címet ka-
pott.«

Enyed felé jövet a Kaláka megtalálta. A
Plébános ma is marasztalja az öreg Kollé-
gium hordói között, de amikor meghallotta,
hogy a négy virtuóz zenész épp az ő történe-
tét meséli el fenn a második emeleten, úgy
döntött, ezt már el nem szalasztja, pláne,
hogy a híres-nevezetes galambfalvi poéta,
Kányádi Sándor írta meg a nagy szultán kül-
detése nyomán megesett kalandos krónikáját.
Így történt, hogy kissé borgőzösen, de inkog-
nitóban húzódott meg a díszteremben, ahol a
nagyságos Fejedelem, Bethlen Gábor festmé-
nye és a világutazó Kőrösi Csoma Sándor
szobra előtt énekelte, muzsikálta el az esetet
a diákságnak a száz hangszerű, négy örök ga-
rabonciás. És olyan jól húzták, fújták, nyúz-
ták, hogy ő maga is majdnem táncra perdült.
De még idejében visszavonulót fújt s üzente,
ha keresnék, továbbra is alant múlatja az időt
az Őrhegy és Csombord biztosította isteni-al-
lahi nedű társaságában.

A kétszeres Kossuth- és Prima Primissima
díjas Kaláka együttes pedig folytathatta si-
keres erdélyi körútját, Nagyenyed után
immár újra a Székelyföldre, ahol a Csíksze-
redai Könyvvásár közönsége is nagyon várta
verséneklő kedvenc csapatát. Az enyedi fel-
lépés előtt hétfőn a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában ünnepelte a kedves vendégeket a
közönség. Olyanok is néhányan, akik a Ka-
láka 40 évvel ezelőtti első vásárhelyi kon-

certjét tapsolták végig ugyanitt, a Kultúrpa-
lotában. Voltak tehát idősebb emberek is a
nagyteremben, de kicsik is, tulajdonképp
minden nemzedék képviseltette magát, hi-
szen a Kaláka mindenkinek kedvence, aki a
szép és jó verset és az ahhoz illő minőségi
muzsikát szereti. Sokan az elhangzott költe-
ményeket kívülről ismerik, a dallamokat,
amelyeket a Kaláka rájuk komponált, lelke-
sen dúdolják magukban, vagy diszkréten
együtt énekelnek a négy örökifjú „öregfiú-
val”, Gryllus Dániellel, Gryllus Vilmossal,
Becze Gáborral és Radványi Balázzsal, akik
az eltelt 52 év alatt ki tudja hány ezerszer
énekelték el a dalokat, és mégis olyan kedv-
vel, frissen, vidáman szólalnak meg most is,
mintha a pályanyitó hangversenyükön szere-
pelnének. Így lehet a halhatatlan költőkkel
kortársként együtt lélegezni, a verset és az
arra született szívmelengető dalokat számos
ember sajátjává tenni. És a lírikusok igaz ba-
rátjává válni. A klasszikusoké és a legjobb
maiaké, akiknek versei a Magyar Örökség
Díjas együttes páratlanul gazdag repertoárját
színesítik. A kalákások atyai barátja, Ká-
nyádi Sándor, aki talán a legtermékenyebben
gyarapította, ihlette műsorukat, ismét Ga-
lambfalvára hívta őket. A költő szülőfalujá-
nak iskolája vette fel halhatatlan fia nevét, a
Kaláka fellépése tette még emlékezetesebbé
a névadó ünnepet. Azt követően Vásárhely

Kossuth-díjas lírikusa, Kovács András Ferenc
verse sem maradhatott ki a kultúrpalotai est-
ről. Az ő humora, játékossága is szervesen il-
leszkedett abba a lélekpezsdítő verscsokorba,
amely József Attila, Szabó Lőrinc, Weöres
Sándor, Arany János, Ady Endre, Kosztolá-

nyi Dezső, Kis Anna, Tamkó Sirató Károly,
Szabó T. Anna és a már említett Kányádi Sán-
dor költeményeit öltöztette egy tarkaságában
is elegáns, élvezetes és élményteljes harmó-
niába. A Kalákát máris visszavárnánk.
(N.M.K.)
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Megkerült a követ 

Kaláka-koncert a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban. Forrás: Facebook

Rúzsos kemence*
A Tehetségük az „isteni kegyelem ajándéka” című kiállításról 

Megtekinthető a Maros Megyei Múzeumban.
(…) Most, hogy meg kellett nyitnom Berde Amál és Berde

Mária kiállítását, megpróbáltam elmélyíteni a róluk szóló tu-
dásomat. A Tüzes kemence a könyvespolcon állt annak ide-
jén, olvastam az Eminescu-fordításokat, benne voltam abban
az irodalmi levegőben, amelyben mozgott, s régóta figyelem
Szebeni Zsuzsa törekvését, hogy a független nőket népsze-

rűsítse: Szilvássy Karolával és Kiss Manyival is foglalkozott
a rá jellemző szenvedéllyel.

De az ember másra figyel fel kamaszként, és másra majd-
nem ötvenévesen, kígyózó tapasztalatok után. Már a tárlaton
a szemembe akadt néhány Szabó Magda-idézet, rájuk lapoz-
tam. Mielőtt bemásolnám őket, felhívom a figyelmet, hogy
sem a Pilátus szerzőjének, sem Nemes Nagynak nem volt

gyermeke, ahogy Berde Máriának sem: a nők sokáig
nem jutottak más szerephez, mint a legbelsőbb és
legfárasztóbb családi gyötrelmekhez. „Az anyai
nagyanyám polgári világból jött, hozzáment egy
székely emberhez, aki mérnök lett. A vágya az volt,
hogy festő legyen, festőnek tanult. A nagyapám meg
házasságkötéskor kijelentette, hogy nem kell itt pin-
gálni” – mondja Tompa Andrea egy interjúban: a
nagymamája majdnem Berdével egyidős lehetett.

„Berde regényeiben ott a valóság, az igazi, hami-
sítatlan valóság, a korabeli Erdély sajátos helyzete,
de a társadalom sajátos helyzete miatt felvetett prob-
lémák is, fegyelmezett prózája elhitető, ábrázolóe-
reje kivételes képességre mutat. Ha tüzet ábrázol,
áttörlünk verejtékes arcunkon, az írás pörköl, füst
száll, fulladunk és kormos lesz a homlokunk is” –
írja például Szabó Magda; néhány sorral lejjebb már
„férfias regényekről” beszél, talán abbeli törekvésé-
ben, hogy Berde Máriát, a költőt, akire rá akarja irá-
nyítani a figyelmet, középpontba állítsa. Ezzel
azonban csak egy sztereotípiát erősít meg, ráadásul

igazságtalanul: a Tüzes kemence legalább annyira „nőies”,
mint amennyire férfias.

Mégpedig a problematikája révén. Egy nő, aki két sze-
relme között vergődik, és felháborítónak tartja, hogy egy fér-
finak minden könnyebben megbocsáttatik. Bűnéről szóló
vallomását egy párhuzamos sors préseli ki belőle: Sziát, a
cselédlányt, a fogságból hazatérő férje a tüzes kemencére ül-
teti a kikapóssága miatt. Ekkor kezd Villi vallani olyan dol-
gokról, melyeket a narrátor sejtett ugyan, de akkor tud meg
igazán, noha a vallomás, mint lenni szokott, nem is a hallga-
tónak, hanem a beszélőnek a szükséglete.

Schöpflinnek igaza van: a regény erősebb lenne, ha a tör-
ténetet mi is látnánk, nemcsak visszanéznénk. Olyan szem-
pontból azonban, hogy mit pendít meg a könyv egy olyan
korban, mely konzervatívabb és kompaktabb, mint a mai,
Berdének van igaza, és Schöpflin még nem is láthatja, hogy
mennyire. Meg aztán, ha a Tüzes kemence nem is remekmű,
azért a színvonala nem marad el a kor átlagszínvonala mö-
gött, sőt, felül is emelkedik rajta.

A Berde lányok lelkészgyermekek és forradalmárok: elég
különös párosítás. Amál festő lesz, Mária író, mindketten vé-
gigfutják a pályájukat, a férfiak világában másféle nők lesz-
nek, maguk választják ki a rúzsukat, és nem kérnek elnézést
érte. De, mint tudjuk, azért nem olyan könnyű szembeszállni
az uralkodó mentalitással: biztos vagyok benne, hogy mind-
ketten érezték maguk alatt a kemence forróságát.

*Ivan Karamazov Facebook-honlapjáról, 2021. augusztus
28. 

Nagyvárad a végállomás? 

Támogatók:

A két nővér: Berde Amál és Mária
Archív felvétel, a kiállítás a Maros Megyei Múzeumban nyílt meg



Grünwald úrnak leharapta egy megvadult
keresztény és antiszemita (bár ez nem biztos)
kakas az orrát. Az ügy mély részvétet váltott
ki Burkusfalva lakóiból, olyannyira, hogy
még Dag Hammarskjöld, az ENSZ akkori fő-
titkra is részvéttárviratot küldött Grünwald
Jakab volt bútorkereskedő (jelenleg kiván-
dorlólistán türelmetlenkedő egyén) címére a
Kossuth Lajos utca 107-be, és erőteljesen kö-
vetelte a bűnösök elszámoltatását. 

Friedler Samu sírásó volt ugyancsak Bur-
kus Cityben. Egyben megátalkodott kommu-
nistaként tartották számon, amit nem lehet
neki hibájául felróni, ui. meggyőződése osz-
tály- és társadalmi helyzetéből fakadt. (Mint
rózsa a bimbóból.) Ezért csak röviden a ka-
pitalizmus sírásójának nevezték, de ehhez,
uraim, ismerni kellett a Kommunista kiált-
ványt legalább átabotában, átlósan, hogy a ki-
fejezés eredetére rájöjjünk. Márpedig ennek
ismerete attól függött, ha járt-e valaki önként
vagy kényszerből (ennek firtatását – javaso-
lom – hagyjuk a korszak esztétáira és tudat-
ellenőreire) egyéves pártiskolába, amelyet
sokan mások mellett éppen Grünwald elv-
társ/úr sógornője, Harmatos Ilonka vezetett
példás szigorral és részrehajlásmentesen.

Milotai (azelőtt Mittelhaus) Bercinek volt
egy oldalkocsis motorja, amit a németek el-
koboztak, de a háború után megpillantotta
München egyik főutcáján, és lelökte róla ha-
talmas erővel a négygyermekes német gyári
dolgozót, aki újjáépíteni sietett a Frankfurter
Platzra, annak a motorbiciklinek a nyergében
száguldott haza Burkusfalvára. Mondják, a
német azóta is ott áll megkövülten az utca kö-
zepén, nem tudja, mi okon rabolhatta el egy
volt heftling a frissiben vásárolt Zündappját.

Mind közül azonban Jodocus Badius sze-
rencséje bírt a legnagyobb becsértékkel. Nyu-
godtan eltekinthetünk a fentebb előszámlált
polgároktól, javasolom, tekintsük át J. B.
életrajzolatát.

Jodocus Badius pedig ténylegesen Burkus-
falván bírt állandó lakhellyel, de személyét
és elméjét, kebeléről nem is beszélve, vala-
milyen okból nem nyűgözte le teljesen a be-
álló új rendszer, amely az egyenlőség
hirdetésének igyekezetében gyakran kiful-
ladt, erős köhögése következtében százakat
idegenített el az új elvektől, de leginkább a
nyomában fellépő gyakorlattól; maga is be-
adta a rendőrségre kivándorlási szándéknyi-
latkozatát és az ehhez csatolt űrlapnyi
fényképes kérvényét, és hallj csudát, nagyon
hamar – viszonylag gyorsan –, hat hónap alatt
megkapta útlevelét, éppen azokban a hóna-
pokban, amikor a Burkusfalvától elidege-
nedni szándékozók előtt bezárultak a kilépés
lehetőségei, szóval beállt a generál menőpa-
uza, miként anyám mondta. 

Hajóra Brindisiben szállt, odáig vonattal
utazott lelakatolt vagonban, nem olyanban,

mint négy évvel korábban, és ezúttal szabad
akaratából, hogy ne szállhasson le egy rövid
csevejre sem Pesten, pláné Bécsben vagy Ró-
mában, ugyanis az ilyeneknek minden hábo-
rús veszteség ellenére mindenhol akadtak
rokonaik, ezt nagyon is jól tudták a Városbíró
utcában a biztonsági szervek szervezői, éppen
ezért indították útnak a szerencsés kikívánko-
zókat a leggyorsabban és fájdalommentesen
(?) a nemzetközi schnellzuggal. A hajóút kel-
lemes volt, gyengéden fújt a májusi szellő az
Adria felett, és a haifai kikötőben már várta
őt unokabátyja, Semper Imre volt könyvkiadó
és a Ritz fürdő egykori bérlője.

Harmatos Ilonka elvtársnő pedig meg-
mondta, hogy Jodocus Badius, elvtársak,
odaát boldogtalan lesz. Nagyon is sajnálni
fogja az elveszett boldogságot, amit pedig
Burkusfalva és a gyár mindig is bőven kínált
számára, akárcsak sorstársainak, kivéve azt a
rövid időszakot, amikor a terror elszabadult
és a munkásosztály nem tudott kellően ér-
vényt szerezni határozott tiltakozásának.
Mert Jodocus önfejűen úgy döntött, hogy
nem kér a dolgozók államából, hatalmából.
Nem kíván részese lenni az új világ felépíté-
sének. Visszakívánkozott az imperializmus
mocsarába. 

Ennél a kifejezésnél egy percig habozni
látszott, ha ez a helyes kifejezés, ugyanis
éppen ezekben az években fedezték fel a köz-
üzemek munkás-mérnökei és munkás-techni-
kusai, hogy a Burkusfalvát övező mocsarak
rengeteg metángázt eregetnek derűs felelőt-
lenséggel a levegőbe, amit pedig Hersch
Lipót elvtárs vezetésével sikeresen sikerült
lecsapolni. Ezzel óriási megtakarítást értek el,
ugyanis egy ügyes szerkezet segítségével,
amelyet Hersch elvtárs még Németországban
látott, mikor ott tanult a lipcsei műszaki főis-
kolán, felfogta, tartályokba zárta, és Burkus-
falva valamennyi működő autóbuszát (vagy
buszját?) – három, mások szerint négy db jár-
művet – átalakítottak gázüzeművé, megspó-
rolva ezzel naponta több mint 195,57 liter
üzemanyagot. Ezért H. Ilonka kijavította
magát a kapitalizmus fertőjére, és nyomba
arra gondolt – utóbb elhesegette magától a kí-
sértést –, hogy gyermekeinek milyen pompás
lenne egy jókora marhafartőből ínycsiklandó
húslevest főzni, de hol vannak már azok az
idők?  A húst a koreai partizánoknak kell kül-
deni, hogy legyőzzék a 38. szélességi foktól
délre acsarkodó amerikai bábkormány hadait.

Jodocus elvtárs boldogtalan lesz, ezt ga-
rantálom, sőt akármibe lefogadom. Az utolsó
szót, a „lefogadom”-ot azonban feljegyezte,
elméjébe elraktározta, alkalomadtán előhúzta
(alkalom pedig gyakran kínálkozott, ugyanis
a pártaktíva sűrűn ülésezett minden elképzel-
hető helyiségben és időpontban), sőt jól al-
kalmazta Halmágyi elvtárs, a pártkollégium
kitűnő hallásnak örvendő tagja, aki ezért

négyszemközt megrótta Ilonka elvtársnőt,
mondván, mi, kommunisták nem fogadunk,
nem játszunk szerencsejátékokat, nem téko-
zoljuk erőinket efféle ostoba és elvtelen kis-
polgári haszontalanságokra, ámbátor a párt
nagyon helyesen úgy döntött, hogy 
malasztként a lottót meghagyja a tömegek-
nek.

Jodocus Badius elvtárs korábban különö-
sebb előképzettség nélkül (épp csak elvégezte
a gimnáziumot, és apjának segített Csont
Samu konzervgyárában) a Marcel Cachin
nyúl- és vasműben dolgozott betanított esz-
tergályosként, az idősebb munkások megsúg-
ták neki, hogy nem kell repeszteni, elég a
normát majdnem teljesíteni, meghúzódni,
nem ugrálni, pláné dörgölőzni, egyszóval
csöndben kell átvészelni a nagypofájúakat.
Ha ezt tudta volna Marcel Cachin vagy En-
csel Mór, Lázár Ödön, Simó Géza vagy Ber-
nát Andor bácsi... De nem tudta, mert el
voltak foglalva vértanúságukat követően
azzal, hogy különféle üzemeket neveztek el
róluk, el kellett feledtetni az előző tulajdono-
sokat, akiket egyetlen kora nyári kardcsapás-
sal megfosztottak tulajdonuktól, és a füstös
gyáraik a szocialista termelés fellegvárai let-
tek. Hát ez az, mondta Horvay gyógyszerész,
Burkusfalva egyetlen kinevezett, de szabad-
lábon hagyott reakciósa: az elvtársak a felle-
gekben járnak, és befizetne arra, amikor mind
csóré seggel a cimentre huppannak.

Ahogy vesszük, volt már dolga biztonsá-
giakkal. Csont Samu uborka- és marhahús-
feldolgozóját egyszer csak – ámde várhatóan
– hadiüzemmé nyilvánították, és akkor a
megbízhatatlanokat, őket, Schimmelsohn Ti-
biéket, Léb bácsit az utcára rakták. Aztán jöt-
tek a csendőrök, a többit meg tudjátok.

A haifai kikötőből Jodocus Badius útja a
szohnuthoz vezetett, ez volt ui. a bevándorlók,
hazaérkezők, hivatalosan alijjázók boldogítá-
sának hivatala, ahol munkát ajánlottak neki
rövid nyelviskola után. Szóban hamar boldo-
gult, de helyesen írni élete végéig sem tanult
meg, és rendszeresen az Új Keletet olvasta,
Rosh Pinába került, ahol a közlekedésrendé-
szet forgalomirányítónak képezte át. Figyelnie
kellett a tevekaravánokra, beduinokra, bu-
szokra és autókra, a katonai konvojoknak
mindig előnyt kellett biztosítani, összehaver-
kodott a sofőrökkel, és pénteken, a sábesz be-
álltáig sokszor itták a híg sört, amivel a
szubtrópusi körülmények között meg kellett
elégedniük. Ez van és ezt kell szeretni, koc-
káztatta meg a Burkusfalván közkeletű viccet,
amely egyenlőségjelet tett a rendszer, az új
világ és a feleség közé. Itt nagy sikere volt,
hiszen nem ismerték a jemeniek és a szabrék.
Azok egyáltalán nem ismertek semmilyen
viccet. Hülyeségeken röhögtek és boldogak
voltak. Hiába, az európai kultúra, gondolta fö-
lényesen, és azon kesergett, hogy ezt a szép

egyenruhát senki sem látja otthon a Marcel
Cachinben. Fényképet nem küldött, tartott
attól, hogy az izraeli biztonsági szolgálat
úgyis ellenőrzi a postáját, és kiemelné, hadi-
titkok kifecsegéséért még bíróság elé állíta-
nák. Mondták, hogy itt demokrácia és
szabadság van, jóval igazibb, mint ahonnan
szalajtották, de egy év után abban éppen úgy
kételkedett, mint odahaza. Eszébe jutottak az
öreg melósok jó tanácsai, amelyek itt sem ve-
szíthették érvényüket. Hiszen emberek és hi-
vatalok, államok és hekusok nem nagyon
különböznek egymástól békeidőben... 

Kokos Rudi, a kirúgott főcsatornamester, a
gyári melósok élcsahosa majd megszakadt a
röhögéstől, amikor elolvata Jodocus levelét.
Még hogy rendőr, érted, zsaru, a Jodi gyerek,
és ráadásul hol! Rosh Pinában. Talán már kupit
is nyitott. Még hogy boldogtalan?!! Ez aztán
a szerencse, apám. Piros Punciban ő a góré...

Ez aztán így ment át Burkusfalva tudatába,
amelyet akkor már teljesen betemetett az
egyetemes és országos boldogság. Igaz, hogy
Harmatos elvtársnőről az éppen aktuális Hal-
mágyi elvtársak társasága kiderítette, hogy az
apja az ortodox hitközség titkára volt, Grün-
wald Jakab meghalt, mielőtt kijuthatott volna
sógorához, akire 1000 dollárt bízott, hogy
csempéssze ki, és aztán a sógor abból vett
egy szilvaízgyártó gépsort, és kőgazdag lett
Montevideóban. Friedler Samu mozit nyitott,
és az utcára kiállva invitálta be a járókelőket
a koreai művészfilmekre és a Moszfilm sarlót
és kalapácsot tartó párosához párosával.
Végül beadta, államosították a mozit, és ma
biliárdteremként vegetál. Friedler elvtársra a
kutya sem emlékszik, a múltkor is végigkér-
deztem mindenkit, akiről feltételeztem, hogy
ismerték, senki sem emlékezett a személyne-
vére. Keresztnevet mégsem mondhattam,
bármennyire elkötelezett sírásó is volt.

Jodocus Badius példásan szolgálta a köz-
lekedést napsütésben, homokviharban, ham-
szinkor és pészah hajnalán, kiválóan
irányított, többször dicséretet kapott napipa-
rancsban, egyszer meg Rosh Hashanára egy
láda valódi jonatánalmát, ami olyan ritkaság
volt akkoriban arrafelé, mint idehaza ugyan-
akkor az egyládányi narancs. Vagy akár két
darab is a pult alól. Átlagosan, de tartósan
(öntudatlanul végeredményben) boldog volt
Harmatos elvtársnő jóslata ellenére; gyerme-
kei, ha születtek, mind egyetemet végeztek,
mérnökök és belgyógyászok, valamint magas
rangú tisztek lettek. Fejesek, dicsekedett
volna mosolyogva, lelkesen, ha el nem üti
egy katonai jármű, amelyet egy részeg sofőr
vezetett. Véletlenül egyszerre érkeztek az or-
szágba Brindisiből, egyazon hajón. De nem
ismerhették egymást, mert a sofőr mindvégig
rosszul volt a hajóúton, a korlátot támasztotta
naphossza, és rengeteget rókázott az azúrkék
Adriába. 
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Sebestyén Mihály

Jodocus Badius boldogtalansága

„Marton Márta-Ágota e zajos életben ke-
resi önmaga igazságát. Keresi a béke szige-
tét, ahol nyugalom és melegség vesz
körül…” A tavaly karácsonykor elhunyt
Kedei Zoltán festőművész mondta ezt közel
másfél évtizeddel ezelőtt, amikor a maros-
vásárhelyi kövesdombi unitárius templom
Bözödi György termében a tárlatnyitóra
gyűlt közönség figyelmébe ajánlotta fiatal
pályatársa képeit. Marton Márta-Ágota volt
a történész költőről elnevezett tanácsterem
első kiállító vendége, azóta számos más él-
ményteljes kulturális esemény zajlott le ott.
A koronavírus elleni védekezés okozta
kényszerszünet után a Bözödi terem is újra
eleget tesz galériaszerepének is, ismét kiál-
lításra várja a művészetkedvelőket. És me-
gint Marton Márta-Ágota állt közönség elé.
Csak nem festményekkel vall önmagáról,
mint 2007-ben, hanem grafikákkal. „Márta
festőalkat, pikturális szemléletű a meglátása
– idézzük Kedei méltatását. – Hangulatot te-
remt. Visszafogott színeiben a női lélek
finom rezdülései jelennek meg, nem lázon-
ganak, nem kiabálnak, végzik feladatukat,
csitítják az ember gyakran előforduló kiro-
hanásait…” A már akkor is idős mester meg-
látásaiból sok minden érvényes a kiállító

mai alkotásaira is, de itt nem a művész festői
énje jelentkezik. Fekete-fehérben, tus- és
szénrajzokon, vegyes technikájú grafikákon
vetíti ki magából lélekrezdüléseit. Ezekben
is a béke és nyugalom szigetét keresi ég és
föld között. De egy nyughatatlan, önmagá-
val is gyakran vitába szálló lélek nem köny-
nyen talál nyugvópontokat. Az élet sem
gondtalan, és tehetsége sokirányúsága sem
hagyja nyugodni. Ezért is kalandozik hol
egyik, hol a másik műfaj területére. Mint
mondja, még plasztikai próbálkozásai is
vannak. Hogy a grafika is közel áll szemlé-
letéhez, azt ezek a képek jól érzékeltetik. Így
is könnyen rá tud hangolódni a tájra, de úgy
is fogalmazhatunk, hogy eget, földet szerve-
sen összekapcsolva, hangulataihoz igazítja
azt. Ismerős a vidék, amit fölvillant, a falu-
kép, ami felsejlik, mégis az a szemlélő be-
nyomása, hogy álomkép, a képzelet szülte
látomás jelenik meg szemei előtt egy olyan
térben, ahol minden lehetséges, akár Chagall
szürreális festményein, vagy mint Saint-
Exupéry Kis hercegének bolygóján. Igen,
Marton Márta-Ágotát más művészeti ágak,
más művek is megihletik. Munkái a Köves-
dombon október végéig még megtekinthe-
tők. (nk)

Szárnyalás ég és föld között

Marton Márta-Ágota tusrajza



LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Sza-
badság utcában. Tel. 0746-747-089.
(sz.-I)

GARZONLAKÁS kiadó hosszú távra.
Tel. 0744-694-380. (13183-I)

MINDENFÉLE
TAPASZTALT TAKARÍTÓNŐ állást
keres nyolcórás munkaprogrammal,
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321, 0766-214-586. (12852)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfe-
dést, kisebb tetőjavítást, külső, belső
munkát 10% kedvezménnyel. Tel. 0720-
313-818. (13061-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen ács-,
bádogosmunkát, festést, meszelést, te-
tőkészítést cserépből, lemezből, szige-
telést tömbházaknál. Tel. 0742-734-062,
Krisztián. (13049-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
bármilyen szigetelést, csatornakészí-
tést, csatornajavítást, festést, bármilyen
lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítés-
javítást. Tel. 0767-837-782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmun-
kát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok, kerítések készítését, festést.
Tel. 0759-467-356. (13124)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk 50 éves
érettségi találkozónk alkalmából
hajdani osztályfőnökünkre,  
FÁBIÁN LAJOSRA, TANÁRAINKRA
és elhunyt osztálytársainkra, név
szerint: DOBAI HILDA, FEKETE
ZSIGMOND, MÓZES SÁNDOR,
OLASZ BÉLA, SZABÓ ANNA-
MÁRIA, SZABÓ LÁSZLÓ, TÓTH 
MAGDOLNA, valamint SÓS ANDRÁS,
aki X. osztályban hunyt el.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
1971-ben végzett XII. E osztálya.
(13180-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, hogy életének 79. évében,
szeptember 16-án örökre megpi-
hent a ledrágább édesanya, anyós,
nagymama, nővér, sógornő, rokon, 

KOMESZ született SZABADI 
JULIÁNNA. 

Örök nyugalomra helyezzük szep-
tember 18-án, szombaton 13 órakor
a marosszentgyörgyi temetőben (a
nagy kórház mögött). 
Szerető szívének fényét lelkünkben
örökre megőrizzük. 

A gyászoló család. (13182-I)

Mély fájdalommal, megtört szívvel
tudatom mindazokkal, akik ismer-
ték, hogy életének 73. évében hirte-
len elhunyt szeretett feleségem, 

KISS GYULÁNÉ 
szül. FARKAS MÁRIA. 

Temetése szeptember 20-án, hétfőn
13 órakor lesz a református temető-
ben. 
Szép emléke örökre szívemben fog
élni. 

Gyászoló férje, Gyula. (13185-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk, 
özv. VITÁLIS ZITA-MAGDOLNA
temetésén részt vettek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család. (13168-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK

2021. szeptember 17-én kelt
337-es számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormány-
rendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja,
az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásaival,

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja 2021. szeptember 23-án 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros
ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Face-
book-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye
főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak,
szolgálatainak és osztályainak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 09. 17-i 337-es sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. szeptember 23-i soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének kiigazításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 86/2021. 05. 27. sz. határozatának módosításáról, amely a Maros megyei
Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Románia Iskoláiért program lebonyolítása érdekében a szükséges összegek elosztásáról a
közigazgatási-területi egységek számára, a 2021-2022-es tanév szeptember–december közötti időszakára;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Marosvásárhely, Trébely utca 7. szám alatti ingatlan átutalásáról Maros megye köztulajdo-
nából a megye magántulajdonába;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti
partnerség jóváhagyásáról A Maros Megyei Klinikai Kórház digitalizálása projekt megvalósítása érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 152/2020. 09. 30. sz. határozatának módosításáról, amely a Központi
Fejlesztési Régióügynökség és a Maros megye közigazgatási területi egység közötti partnerségi egyezmény megkö-
téséről szól, és a 153A és 153 jelzésű, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta közötti megyei utak felújítását célzó
beruházás szakdokumentációjának előkészítésére vonatkozik. Ezt a „támogatás a központi régió szintjén projektek
előkészítésére a 2021–2027-as finanszírozási időszakra a következő területeken: városi mobilitás, városi regenerálás,
szórakozóközpontok/turisztikai bázisok (iskolai táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve
a turisztikai potenciállal rendelkező műemlékeket, valamint a megyei érdekű közúti infrastruktúra, beleértve a te-
relőutakat és/vagy bekötőutakat” projekt keretében készítik elő;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Transilvania Motor Ring használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. sz. utólag módosított határozata 1. és 2. mellékletének mó-
dosításáról a megyei tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti
és működési szabályzatának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Neveléslélektani és Erő-
forrás Központ keretében az iskola- és szakmai orientációs bizottságba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros megyei szintű menetrend szerinti járatokon a megyei közlekedési szolgáltatások sza-
bályozására irányuló egyes intézkedések meghozásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a „Vasbeton híd javítása a 153-as megyei úton, Alsóbölkény, 7+155 kilométerszelvény” elne-
vezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 



KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, www.bookyard.ro
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A sport mindenkié!
Sportnap: szeptember 18.

A marosvásárhelyi székhelyű 
CLINI-LABKFT.
munkatársat keres 

a következő munkakörök betöltésére:
SZERVIZMÉRNÖK
Feladatok:
• A CLINI-LAB termékpalettájába tartozó laborkészülékek teljes

körű szervizelése (üzembe helyezés, javítás, karbantartás);
• A felhasználó személyzet betanítása.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség (automatizálási, elektronikai

mérnök, technikus);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• Az angol nyelv ismerete;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői

gyakorlat.
Amitajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés, 
• Szolgálati autó, telefon, laptop, 
• Konferenciákon, valamint szakmai és belső tréningeken való

részvétel.

IMPORTOKÉRTFELELŐSASSZISZTENS
Feladatok:
• Román, magyar, angol nyelvű levelezés ügyfelekkel 

és beszállítókkal; 
• Kapcsolattartás telefonon;
• Rendelések lebonyolítása és követése.
Elvárások:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Reál beállítottság, logikai gondolkodás;
• Gyakorlott számítógép-felhasználói ismeretek;
• Az angol nyelv alapos ismerete;
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség;
• Dinamikus, aktív személyiség;
• Saját munka megszervezése, jó időbeosztás.
Ajánlatunk: kellemes munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés,
szakmai és belső tréningeken való részvétel.

Önéletrajzokatahr@clinilab.ro címrevárunk,
érdeklődniisittlehet.

VILLANYSZERELŐT,LAKATOST,SEGÉDMUNKÁSTalkal-
mazunk versenyképes bérezéssel. Érdeklődni a +40-728-190-056-os
telefonszámon vagy az rz@telog.hu e-mail-címen. (p.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
állást hirdet 

• villanyszerelőimunkakörbetöltésére (három állás) – COR-
kód 741307. A versenyvizsga időpontja: szeptember 30., 10 óra.

Bővebben a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265-328-888-as telefonszámon. 


