
A II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum gólyabálja után, az is-
kolától papíron független bulin késelés történt. Bár nem az 
iskola szervezte a partit, az eseményen a tanárok is részt vet-
tek, ennek ellenére megtörtént a baj. Egy feltehetőleg 11. 
osztályos diák késsel megszúrt három fiatalt, kettőt a comb-
ján, egyet a medencéje tájékán. A SMURD rohammentő szol-
gálat a Marosvásárhelyi Rádiónak azt nyilatkozta, hogy a 
három sérültből kettőt kórházba szállítottak. Az Agerpres hír-
ügynökség információi szerint a három sérült közül kettő a 
Marosvásárhelyi Református Kollégium diákja. 

Az egyik, neve elhallgatását kérő szemtanú a rádiónak azt nyilatkozta, 
hogy amikor ő érkezett, már azzal fenyegetőzött valaki, hogy késelni fog, 
de senki nem vette komolyan, a legtöbben üres, felindultságból mondott 
szavaknak gondolták. Aztán megtörtént a baj. A késelés után a mentő 
csak nagyon későre, körülbelül fél órára érkezett meg. Eközben a tettes 
elmenekült, egy helyszínen jelen levő szemtanú szerint feltehetőleg az 
Egyesülés negyedbe. 

Egy másik, az eseményen részt vevő diák azt mondta, hogy a tanárok 
nem szerették volna kiengedni a többieket a szórakozóhelyről, miközben 
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Szakmai díjat  
kapott a kiállítás 
November 3-án Budapesten, a Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múze-
umban kiosztották a Pulszky Társaság 
– Magyar Múzeumi Egyesület által 
2010-ben alapított, évente adományo-
zott Év Kiállítása idei elismeréseit. A 
pályázaton részt vett a Maros Megyei 
Múzeum is a Maros mentiek a Nagy 
Háború lövészárkaiban című időszaki 
kiállítással.  
____________2. 
Galéria a Bernády 
Házban 3 
Két különleges kiállítás nyílt október 
27-én a marosvásárhelyi Bernády 
Házban. A földszinti termekben képző-
művészeti alkotások, az emeleten fo-
tográfiák láthatók. Lehetnek olyan 
tárlatlátogatók, akik külön-külön min-
denik művet láthatták az eltelt évek-
ben, de így együtt még sohasem 
kerültek közönség elé ezek a munkák. 
____________3. 
Bolond Istók  
a Spectrum  
színpadán 
A versek, verstöredékek, a felcsendülő 
dalok, dallamok, az ismerős történet-
foszlányok, helyzetek, népéleti sajá-
tosságok, a nyelv, a ritmus mind-mind 
a szabadság és szerelem, a haza és a 
forradalom nagy költőjére utalnak.  
____________4. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Késelés a gólyabál utáni bulin 

Iskolai vagy nem iskolai 
rendezvény? 

 

ORVOSI MŰHIBA

Fotó: Nagy Tibor



A Bolyai Farkas Elméleti Líceum november első felében két gólya-
bált is szervez. A Bolyai keretébe került felszámolt katolikus iskola épü-
letében tanuló diákoknak csütörtökön, november 3-án került sor ennek 
megszervezésére a Maros Művészegyüttes előadótermében. Hétfőn, no-
vember 7-én a Bolyai felújított épületében tanuló diákok gólyabálja 
lesz. Mindkét esemény esetében az iskola kizárólag csak az ünnepség 
szervezéséért vállalt/vállal felelősséget, a diákok, szülők értesítve vol-
tak/vannak, hogy egy esetleges, a gólyabált követő szórakozóhelyi ese-
mény szervezését és felügyeletét nem biztosítja.  

Megdöbbenve értesültünk, hogy a november 3-án megtartott gólya-
bált követően, az egyik marosvásárhelyi szórakozóhelyen, ahol a gó-
lyabál után iskolánk diákjai is jelen voltak, egy olyan késeléses 
incidensre került sor, amelyben az elkövető és a sebesültek is iskolánk-
nak a volt katolikus iskola épületében tanuló diákjai. Igyekszünk folya-
matosan tájékozódni az esemény körülményeiről, a sebesültek 
egészségi állapotáról. Bízunk benne, hogy gyors lesz a felépülésük. Az 
elkövető a tettéért a rendőrségi nyomozás folyamán felelni fog, az is-
kolai fegyelmi bizottság pedig haladéktalanul vizsgálatot indít.  

 
Hajdú Zoltán igazgató  

Tamási Zsolt aligazgató 

eluralkodott a pánik, és egyes 
résztvevők nadrágszíjjal és nyak-
kendővel próbálták elállítani a 
combon szúrt diák vérzését, siker-
telenül. 

A bulin a szórakozóhely sze-
mélyzete nem figyelt arra, hogy 
kiszolgál-e kiskorúakat is szeszes 
itallal, ennek következtében a má-
moros állapotban levők száma 
magas lehetett. 

A rendőrség közleménye szerint 
16 és 17 éves diákok voltak, akik 
elszenvedték a támadást. A támadó 
ellen bűnügyi eljárás indult, a 
rendőrség nyomoz az ügyben. 

A Marosvásárhelyi Rádió  
újságírói megkeresték Tamási 
Zsolt intézményvezetőt is, aki 
nyomatékosította, hogy a buli 
nem számított iskolai rendez-
vénynek. 

Ma IMRE, holnap LÉNÁRD napja. 
LÉNÁRD: a rajnai német Lenard 
származéka, amely germán gyöke-
rekre vezethető vissza. Jelentése: 
erős, mint az oroszlán. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 4.

1 EUR 4,8876
1 USD 4,9919

100 HUF 1,2130
1 g ARANY 264,8052

 

IDŐJÁRÁS 
Változó időjárás 
Hőmérséklet: 
max. 17 0C 
min.    6 0C

Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)

5., szombat 
A Nap kel  

7 óra 9 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 2 perckor.  
Az év 309. napja,  
hátravan 56 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Közlemény 

November 3-án, csütörtökön 
Budapesten, a Ludwig Mú-
zeum – Kortárs Művészeti 
Múzeumban kiosztották a 
Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület által 
2010-ben alapított, évente 
adományozott Év Kiállítása 
idei elismeréseit. A pályáza-
ton részt vett a Maros Megyei 
Múzeum is a Maros mentiek a 
Nagy Háború lövészárkaiban 
című időszaki kiállítással, 
amely kategóriájában dicsé-
retben részesült. A díjat a 
helyszínen Ötvös Koppány-
Bulcsú, a múzeum igazgatója 
vette át.  

A magyarországi Pulszky Társa-
ság – Magyar Múzeumi Egyesület 
a legrangosabb szakmai grémium. 
A szakemberek 2010-től minden 
évben kiosztják az Év Múzeuma és 
az Év Kiállítása díjakat, amelyekre 
jelölés (önjelölés) alapján lehet be-
nevezni. A Maros Megyei Múzeum 
által az első világháború befejezé-
sének 100. évfordulója alkalmából, 
2021. július 11-én, a Múzeumok Éj-
szakáján a Tholdalagi-palotában, a 
múzeum néprajzi és népművészeti 
osztályán megnyitott kiállítást dr. 
Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója 
ajánlotta a szakmai grémium figyel-
mébe. Az Év Kiállítása címre – 
amelyre a marosvásárhelyi kiállítás 
pályázott – online, 4 millió forint 
költségvetés alatti, illetve feletti ka-
tegóriákban lehetett benevezni. Elő-
ször jelöltstátust kap a kiállítás, 
majd a Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület bírálóbizottsá-
got küld a helyszínre. Az ítészek vé-
leménye alapján kiválasztják a 
díjazásra érdemes tárlatot, amelyet 
újra elbírálnak. A marosvásárhelyi 
kiállítás a négymillió forint feletti, 
fizikai (látogatható) tárlatok között 
jutott tovább 11 másik tárlattal. 
Ezek közül választották ki a kategó-
rianyerteseket. A muzeális intézmé-
nyek kiállításainak újszerűségét, a 
közönséggel való kapcsolatteremtő 
és kommunikációs képességét, tu-
dományos felkészültségét és kreati-
vitását jutalmazták. A 4 millió Ft 
alatti kategóriában a Petőfi Irodalmi 
Múzeum – Kazinczy Ferenc Mú-

zeum (Sátoraljaújhely) Hátsó füves 
– Egy eltűnő futballvilág képei 
című időszaki kiállítása nyert. A 4 
millió feletti kategóriában idén 3 díj 
talált gazdára: a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum Erdély 
épületegyüttese, a Sümegi Püspöki 
Palota Mennyei ügyek című kiállí-
tása, a zirci Reguly Antal Múzeum 
és Népi Kézműves Alkotóház Re-
gulyversum – mindent Regulyról 
című kiállítása. Továbbá ebben a 
kategóriában dicséretet kapott a 
Maros mentiek a Nagy Háború lö-
vészárkaiban című időszaki kiállí-
tás. Ebben a kategóriában a hét 
jelölt közül a három első díjas mel-
lett részesítették elismerésben a 
Maros Megyei Múzeum kiállítását. 
A virtuális kiállítás kategóriában a 
Magyar Nemzeti Múzeum és a Len-
dület Családtörténeti Kutató Cso-
port közös interaktív virtuális 
családtörténeti kiállítása kapta az 
Év Kiállítása 2022 kitüntetést. A 
díjat a helyszínen Ötvös Koppány-
Bulcsú, a múzeum igazgatója vette 
át.  

Bereczki Ibolya és Mihalkov 
György, a Pulszky Társaság – Ma-
gyar Múzeumi Egyesület szakértői 
szerint a Maros Megyei Múzeum 
érdeme, hogy „hihetetlen bátorság-
gal és érzékenységgel beszél a fel-
dolgozatlan és ki nem beszélt 
múltról, amely a mai napig gyakran 
betemetetlen lövészárokként húzó-
dik magyar és román között. Ugyan 
nem volt témája a mindennapok-
nak, de érezhetően beárnyékolta a 
két nép együttélését az egyazon tör-
ténelmi események eltérő megíté-
lése. Az első világháborút lezáró 
békeszerződések számunkra nem-
zeti tragédia, hazánk megcsonkí-
tása, míg a románoknak az 
országuk újraegyesítése és a nemzet 
felemelkedésének egyik legfonto-
sabb eseménye”. Továbbá kiemel-
ték azt is, hogy a történelmi tények 
ismertetése mellett a kiállítás az 
egyszerű emberek – románok és 
magyarok – szemszögéből közelíti 
meg az eseményt, a figyelem kö-
zéppontjába helyezve a tragikus 
egyéni sorsokat. A kor hangulatát 
idéző dekoráció segítségével (egy 
kávézóban) kerül be a látogató a 
100 évvel ezelőtti világba. Szemlé-
letes terepasztalok, légi felvételek 
mutatják be az 1916-os Maros me-
gyei frontvonalakat. Az emeleten 

lehet követni azokat a lépéseket, 
ahogyan a civileket besorozták, be-
vagonírozták és a frontra küldték, 
ahol sokszor sáros, mocskos lövész- 
árok-labirintusokban harcoltak. A 
kiállítás nemcsak a hadviselésről, 
hanem a kiállított tárgyak által a 
szabadidőtöltésről, a hazavágyódás-
ról, a túlélés reményéről is szól. 
„Az egész tárlatra jellemző a nép-
rajzi hangvételű történetmesélés, 
amely az átlagember – román és 
magyar oldalon egyaránt – nagyon 
hasonló közös élményei felől köze-
líti meg a témát, és rendezi hat te-
matikus egységbe (kávézó, 
szövetségi rendszerek, sorozás, lö-
vészárok, hátország, elcsatolás) a 
szarajevói merénylettől az impéri-
umváltásig” – áll abban a kiértéke-
lőben, amelynek alapján 
elismerésben részesítették a kiállí-
tást.  

A múzeum igazgatója a kitünte-
tés kapcsán lapunknak elmondta, 
intézménye számára különösen je-
lentős ez az elismerés, hiszen Er-
délyben eddig még jelöltstátust sem 
kapott kiállítás, és ezért elismerés és 
köszönet jár azoknak, akik hozzájá-
rultak a berendezéséhez, kivitelezé-
séhez. „Abban a hitben erősít meg 
minket szakmailag a díj, hogy foly-
tatnunk kell azon az úton, amelyen 
elindultunk, és több olyan kiállítást 
kell rendeznünk, amelynek célja a 
szolgáltatói múzeum eszméjének a 
megvalósítása. Természetesen fi-
gyelembe vesszük a díj kapcsán el-
hangzott útmutatásokat, és a 
díjazást kiérdemlő kritériumokat al-
kalmazva – a saját és a közönsé-
günk igényeihez igazítva – más 
kiállításokon is alkalmazzuk majd” 
– mondta Ötvös Koppány-Bulcsú.  

A kiállítás kurátorai: dr. Marc 
Dorel tudományos kutató, Sárándi 
Tamás muzeológus, Pánczél Szila-
mér Péter, a görgényszentimrei kas-
tély és limeskutató központ 
osztályvezetője, a vizuális koncep-
ció és design Karácsony István 
munkája. A Maros mentiek a Nagy 
Háború lövészárkaiban című tema-
tikus kiállítás megtekinthető a mú-
zeum néprajzi és népművészeti 
osztályán, a főtéri Tholdalagi-palo-
tában keddtől péntekig 9 és 16, 
szombaton 9 és 14, vasárnap 9 és 13 
óra között, hétfőn zárva. A kiállítás 
2025. június 12-ig látogatható. 

Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban 
Szakmai díjat kapott a kiállítás 

Két fiatalt  
utaltak kórházba 

Két 16 éves kamaszt láttak el agresszió nyomán keletkezett szúrt se-
bekkel csütörtökön este 8 óra körül a marosvásárhelyi rohammentő 
szolgálatnál. Egyikük az arcán, a vállán és a combján sérült meg, a 
másik az alhasán. A komputertomográf felvétele alapján megállapítot-
ták, hogy nem mélyek a sérülések, az utóbbinál a kés nem hatolt be a 
hasüregbe. A fiúk állapota stabil, a sérülések nem veszélyeztetik az  
életüket, de óvatosságból, hogy felügyelet alatt legyenek, mindkettőjü-
ket beutalták a gyermeksebészeti klinikára – nyilatkozta a Népújságnak 
dr. Salanţă Maria, a rohammentő szolgálatot irányító főorvos.  

Iskolai vagy nem iskolai 
rendezvény?

Vajda György



Két különleges kiállítás nyílt október 27-
én a marosvásárhelyi Bernády Házban. A 
földszinti termekben képzőművészeti alkotá-
sok, az emeleten fotográfiák láthatók. Lehet-
nek olyan tárlatlátogatók, akik külön-külön 
mindenik művet láthatták az eltelt években, 
de így együtt még sohasem kerültek közön-
ség elé ezek a munkák. A festmények, szob-
rok, grafikák, üveg- és tűzzománc alkotások 
2015-től 2022-ig kerültek a Dr. Bernády 
György Közművelődési Alapítvány műgyűj-
teményébe, a bemutatott fotók 1995-től nap-
jainkig rendezett kiállítások anyagából 
kiemelve gyarapították az alapítványi kollek-
ciót. 52 műtárgy, 36 fényképfelvétel. Vala-
mennyi az említett kiállítók adománya, 

melynek köszönhetően a 30 éve létrehozott 
alapítvány műgyűjteménye immár több mint 
300 művel és 200 fotóval rendelkezik. A Ber-
nády Ház időnként alkalmi válogatásokkal 
viszi ezeket közönség elé. A mostani két tárlat 
a XXIV. Bernády Napok nyitóeseményén 
gyűjtött egybe számos érdeklődőt, művésze-
ket és művészetkedvelőket. A rendezvény kü-
lönlegessége, hogy a falra, állványokra 
helyezett műveket egy impozáns kiadvány, a 
Galéria a Bernády Házban 3 című album is 
bemutatja. Azonos címmel, előző sorszám-
mal 2009-ben, illetve 2015-ben már jelent 
meg hasonló kötet a folyamatosan gyarapodó 
kollekcióról. Azokat is, akárcsak ezt a szép 
könyvet, Nagy Miklós Kund művészeti író 

szerkesztette, és egy összeszokott csapat 
közös munkája. A borítóterv és a technikai 
szerkesztés, a korrektúra András Gabriella, 
Bálint Hajnal és Simon György nevéhez köt-
hető. A fotó- és képfeldolgozást Tordai Ede 
vállalta fel. A csíkszeredai Alutus Kiadó mű-
helyében készült kötet létrejöttében a Ber-
nády Alapítványt a Communitas Alapítvány 
és a Bethlen Gábor Alap támogatta, partner-
ként a Maros Megyei Tanács is segítette.  

A közreadott három albummal egy jelentős 
könyvsorozat kezd kirajzolódni. Kezdemé-
nyezői reményei szerint a galéria rangot ki-
érdemlő Bernády Ház olyan következetesen 
megtervezett, a minőségi elvárásokhoz ra-
gaszkodó, igényes kiállítótevékenységet foly-
tat a jövőben is, ami könyv alakban is 
méltóvá teszi a kollekciót a népszerűsítésre. 
Előrevetítve az évente megrendezendő 12-14 
képző- és díszítőművészeti, illetve fotóművé-
szeti kiállítást, az alapítvány kurátorai tehát 
joggal számíthatnak majd arra, hogy az eddig 
kiadott három katalógust a jövőben újabbak 
követik. A szerkesztői szándék szerint ezek a 
könyvek nemcsak a kiállítók és kiállítások 
jegyzékét és a bennük szereplő művészek 
tömör életrajzi adatait ismertetik, sajtósze-
melvényekkel is segítik az olvasókat a tájé-
kozódásban, a művészeti irányzatok, 
törekvések útvesztőiben való eligazodásban. 
Jelen kiadvány is mindenekelőtt a marosvá-
sárhelyi Népújságban, annak Múzsa című 
irodalmi, művészeti mellékletében megjelen-
tetett cikkekből tallózott. Nagy Miklós Kund 
írásai mellett e 3. albumban Markó Béla, Szu-
számi Zsuzsa, Ungvári-Zrínyi Kata, Doszlop 
Lídia, Kaáli Nagy Botond tárlatkrónikái ol-
vashatók. A fotós fejezetben Antal Erika és 
Vajda György is csatlakozik cikkszerzőként 
hozzájuk. 

A Nagy Dalma textilművész tárlatrendezői 
tapasztalatát dicsérő lenti kiállítás, illetve a 
Bálint Zsigmond és Both Gyula fotóművé-
szek kurátori hozzáállását bizonyító fenti tár-
lat – s az album nemkülönben – átfogó 
keresztmetszetet nyújt az elmúlt évtizedek és 
a jelen marosvásárhelyi művészeti jelensége-
iről, a különböző alkotó nemzedékek kézfo-
gását, stafétaváltásait éppúgy tükrözi, mint 
azt, hogy mik a kortárs képző- és fotóművé-
szet helyi és egyetemes jellegzetességei. A 
most átkarolt időszakban is jól kirajzolódtak 
az alapítvány kurátora, N.M.K. és szervező 
társai szándékai, elképzelései, az a törekvés, 
hogy ébren tartsák a köztudatban a már lezá-
rult életműveket, és minden generációnak le-
hetőséget nyújtsanak a megmérettetésre. 
Fontos emlékkiállítások is voltak az eltelt 
években, különös tekintettel a helyi érté-
kekre, évente kaptak felkérést egyéni vagy 
közös bemutatkozásra az idősebb mesterek, 
de a legifjabbak is. Műfaji és stiláris sokféle-
ség színesítette a kínálatot, békésen élt egy-
más mellett hagyomány és újítás, kellő 
egyensúly teremtődött a helybeli, országos és 
határon túli bemutatkozások terén. Jó kapcso-
latok, partnerségi együttműködés is jótéko-
nyan alakították a kiállítótevékenységet. A 
Barabás Miklós Céh, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ, a Szárhe-
gyi Művésztelep, a csíkszeredai Studium 9, a 
bucsini Vadárvácska, a nyárádszeredai Ze-
reda, a Borospataki Skanzen Művésztelep, a 
Művészek Atyhai Társasága, a Marosvásár-
helyi Művészeti Líceum diákcsoportjai, a 
Communitas ösztöndíjasai, az Erdélyi Ma-
gyar Művészpedagógusok Egyesülete rend-
szeresen visszatérő vendégei a Bernády 
Háznak. Mindez és még sok egyéb bőségesen 
felismerhető, felfedezhető mind az albumban, 
mind pedig a két kiállításon.         (N.M.K.) 

Petőfi Sándor 

KI VAGYOK ÉN?  
NEM MONDOM MEG 
  
Ki vagyok én? nem mondom meg; 
Ha megmondom: rám ismernek. 
Pedig ha rám ismernének? 
Legalább is felkötnének. 
  
Nincs a fokos a kezemben, 
Hogyha kéne verekednem; 
Nyerges lovam messze legel, 
Nem t’ok futni, ha futni kell. 
  
Hogy is tudnék futni mostan? 
Mikor a fejem televan; 
Nem csak fejem, de szívem is –  
A bor meg a leány hamis. 
  
Ha elhagyom galambomat, 
Kialuszom mámoromat, 
S rajtam ütnek a hadnagyok: 
Majd megmondom, hogy ki vagyok! 
  
Pozson, 1843. május 

SZERKESZTI: 
NAGY MIKLÓS KUND 
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Haragos Zoltán: Az út végén



Nem sok ideje vagyok a marosvásárhelyi szín-
háznál, amikor egy este mellettem szalad ki az 
épületből egy fiatal lány. Nem ismerem, de sejtem, 
hogy a testvértagozaton próbál abban a készülő 
előadásban, amelyben több fiatal is játszani fog. 
Világoskék farmer szerkóban van, kis hátizsákkal 
siet valahová. Az arcán még ott a smink, talán nem 
volt ideje letörölni, vagy egyszerűen nem akart 
megválni tőle. Valamiért megjegyzem magamnak. 
Aztán a fiatal lány felvételizik a színművészetire, 
és pár év múlva egy színpadon találom magam 
vele. Felfigyelek rá már a vizsgaelőadásokon is, 
de amikor közvetlen partnerem az első közös elő-
adás próbáin, csak ámulok. Kivételes érzékenység-
gel, természetességgel, korát meghazudtoló 
tudatossággal él, rebben, röppen, izzik minden 
porcikájával. Ha kell, mélyen csendes, ha kell, el-
söprő temperamentummal cikázik a történetben. 
Teszi mindezt mindenre kiterjedő figyelemmel. 
Okosan, pontosan építkezik napról napra. És bár 
megjósolható, hogy nem mindennapi utat fog be-
járni, szerény, és a jó értelemben vett alázattal teszi 
a dolgát. A színfalakon túl csendesen, nem tolako-
dóan, de figyelmes kíváncsisággal ismerkedik, ke-
resi a találkozásokat. Az említett közös előadásban 
(Chioggiai csetepaté) a történet szerint egy család-

hoz tartozunk. Már kezdenek kialakulni a kapcso-
latok, mindannyiunk számára nagyjából tiszta az 
előadás viszonyrendszere, amikor egy kolléganő 
balesete következtében borul a szereposztás. Én 
átkerülök a másik családba, és bár ugyanazt a tör-
ténetet folytatjuk tovább, ugyanazon, pontosan fel-
állított viszonyrendszeren belül, mégis egyszer 
csak nagyon más lesz. Egyik percről a másikra vál-
tanunk kell, nem könnyű. Egy esti próba után 
együtt megyünk hazafelé, és könnyes szemmel 
mondja, hogy már megszokta, hogy egy család va-
gyunk. Meg is lepődöm, hiszen ez csak játék… És 
közben elszégyellem magam, mert azt igazolja 
vissza, hogy ez mennyire komoly játék. Az elkö-
vetkező években többször játszottunk együtt, hol 
közelebb kerültünk egymáshoz, hol nem. Hazud-
nék, ha most azt mondanám, hogy barátnők let-
tünk, nem lettünk azok. Nem úgy alakult, voltak 
más barátai a társulaton belül, mint ahogyan 
nekem is. És teljesen rendjén volt így. De remé-
lem, érezte, hogy szeretem és becsülöm. A csen-
des, okos fegyelmezettségért, a kiegyensúlyozott 
tudatosságért, amellyel folyamatosan építette 
magát, és közben ezáltal, pedagógusként igen sok 
későbbi pályatársat. Utolsó percig, a legelszántabb 
élni akarással.  

Hová szaladsz, te lány? Világoskék farmer szer-
kóban, kis hátizsákkal. Még rajtad a sminked…! 

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 
támogatásával kétévente rendezik meg a ki-
sebbségi színházi seregszemlét, az Interetni-
kai Színházi Fesztivált (IFESZT). November 
4-én a koronavírus-járvány miatti négyévnyi 
kényszerpihenőt követően indították újra út-
jára a seregszemlét Szatmárnémetiben. A fő-
szervező ezúttal is a Harag György Társulat 
mellett működő Proscenium Alapítvány, de 
ez a fesztiválkiadás már a MASZÍN Magyar 
Színházi Szövetség színeiben kerül megren-
dezésre, a szövetség társszervezésében – ol-
vasható a társulat honlapján. 

A 18 színházi produkciót felvonultató 
program november 13-áig zajlik. A kisebb-
ségi színházi műhelyek az elmúlt évek termé-
sének legjavából mutatnak be egy-egy 
előadást. A házigazdákkal együtt 13 romániai 
magyar színtársulat vesz részt a fesztiválon, 
és Szatmárnémetibe érkezik a nagyszebeni 
Radu Stanca Nemzeti Színház német tago-
zata, a Temesvári Állami Német Színház, il-
letve a bukaresti Állami Zsidó Színház és a 

Giuvlipen független roma színtársulat is. A 
színházi élményeket számos kísérőrendez-
vény egészíti ki: minden nap szakmai beszél-
getéseken elemzik ki a színházi szakma 
képviselői és a kritikusok az előző nap látot-
takat, több könyvbemutatót is szerveznek az 
IFESZT ideje alatt, a Red Hat Yardban tartott 
afterpartykon pedig színész DJ-k és színész-
zenekarok csapnak a húrok közé. 

Érdekesség, hogy a fesztivál idején Szat-
márnémetiben, a Kölcsey Ferenc Főgimnázi-
umban lesz a Harag György Társulat 
2018-ban elhunyt örökös tagjának nevével 
idén először fémjelzett Bessenyei István Or-
szágos Diákszínjátszó Fesztivál, melynek 
majdani győztes előadása ugyancsak bekerül 
az IFESZT programjába.  

„Rendkívüli megtiszteltetésnek tartom, 
hogy éppen Szatmárnémetiben indulhat újra 
az IFESZT – méghozzá a MASZÍN Magyar 
Színházi Szövetség színeiben. Szimbolikus 
erejű gesztus ez, hiszen 2016-ban mi szervez-
tük a fesztivál eddigi történetének legna-

gyobb kínálatú kiadását, és éppen azon a 
szatmári IFESZT-en döntöttünk arról, hogy 
megalapítjuk a magyar színházi szövetséget 
Erdélyben. Hálásak vagyunk az Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatalának, amiért a fesztivál 
ötletgazdája, a nemrég eltávozott Zseh-
ránszky István áldásával hozzájárultak, hogy 
a fesztiválszervezés jogát a jövőben a MA-
SZÍN Magyar Színházi Szövetség, illetve 
annak tagszínházai kaphatják meg, így a MA-
SZÍN-on belül vándorol tovább ez a pótolha-
tatlan jelentőségű színházi eseménysorozat. 

Bár a fesztiválunk már nem lehet ugyan-
olyan gazdag kínálatot felvonultató se-
regszemle, mint a Covid előtt, hiszen több 
független társulat is megszűnt vagy megrop-
pant a világjárvány hatásainak következté-
ben, igyekszünk idén is a lehető legszínesebb 
fesztiválkínálattal fordulni a szatmári feszti-
válközönség felé. Külön öröm, hogy 2016-
hoz képest most mindkét német társulat el 
tudta fogadni a meghívásunkat, így hosszú 
idő után a szebeni mellett a temesvári német 
kollégáink is fellépnek az Északi Színház 
színpadán. A kisebbségi színházak munkájá-

nak a legjavát a lehető legszélesebb körben 
szeretnénk megmutatni, úgy, hogy mindenki-
nek elérhetővé váljon: a magyar előadásokat 
románul, a német, jiddis vagy roma nyelvű 
előadásokat pedig magyarul és románul is 
feliratozzuk” – mondta Bessenyei Gedő Ist-
ván fesztiváligazgató, a Proscenium Alapít-
vány elnöke, aki köszönetét fejezte ki a 
fesztivál újraindításáért született, eddig pél-
dátlan összefogásért a támogatóknak és part-
nereknek is. 

Pénteken, a fesztivál nyitónapján a Spect-
rum Színház képviselte Marosvásárhelyt. A 
kolozsvári Bogdán Zsolt adta elő egyéni mű-
sorát, a Bartis Attila írásaiból válogatott, Ami-
kor című összeállítást. November 5-én a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata lép színre Molnár Ferenc – 
Kellér Dezső – Zerkovitz Béla: A doktor úr 
(r.: Keresztes Attila) című előadásával. No-
vember 6-án ugyancsak vásárhelyi produkció 
kerül közönség elé, a Yorick Stúdió Elise 
Wilk Eltűntek című drámáját adja elő Sebes-
tyén Aba rendezésében.  

László Zsuzsa 

Pál Hunor és Márton Emőke-Katinka jelenete  
Forrás: a Spectrum honlapja

Ráismernek? 
Bolond Istók a Spectrum színpadán 
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IFESZT Szatmárnémetiben 

Hová szaladsz, te lány?  
Tompa Klára emlékére  

A bemutató közönsége nyilván tudta, mire megy, de az is 
hamar ráismer Petőfi Sándorra, aki minden különösebb előin-
formáció nélkül csöppen be a marosvásárhelyi Spectrum Szín-
ház előadására. A versek, verstöredékek, a felcsendülő dalok, 
dallamok, az ismerős történetfoszlányok, helyzetek, népéleti 
sajátosságok, a nyelv, a ritmus mind-mind a szabadság és sze-
relem, a haza és a forradalom nagy költőjére utalnak. Akkor 
is, ha már nem magától értetődő, hogy az iskolában vagy netán 
életünk más közegében épültek be tudatunkba, zsigereinkbe, 
érzésvilágunkba. Nem úgy, hogy feltétlenül összekapcsoljuk 
Bolond Istókkal, de alig kezdődik el a „játék”, valami máris 
erősebben, ismerősebben mozgat meg valamit bennünk, és a 
petőfis univerzum egyből beszippant magába. Nálam például 
ez akkor következett be, amikor a széksorokban megszólaló 
Lány (Márton Emőke Katinka), Asszony (Szász Anna) és a 
lenn elmélázva üldögélő Öreg (Kárp György) után az egy-
szerű, eszköztelen játéktérre mozgást, vitalitást bevivő cím-
szereplő (Pál Hunor) kiejti a bűvös szavakat: Ki vagyok én? 
Nem mondom meg! Ő jóformán még meg sem pendítette a gi-
tárját, bennem azonnal egy régi Ferenczi György és Racka-
jam-koncert szép élménye elevenedett meg, amelyen az 
1843-ban írt hetyke Petőfi-vers a szájharmonika, az elektro-
mos gitár és a Petőfi-rajongó énekes bluesos, füstös hangján 
csendült meg. Nálam ez volt a vízválasztó. Másoknál biztos 
valami egyéb, de ahogy érzékeltem, és később sokakkal be-
szélgetve hallottam, a társulat mostani Petőfi-idézése minden-
kire nagy hatással volt. Az engem befolyásoló pillanat 
egyébként szinte észrevétlenül simul az ihletett rendező, Török 
Viola és az illő zenét hozzáálmodó Kelemen László líraira 
hangszerelt előadásába. De ilyen kiszámíthatatlan apróságok 
is befolyásolhatják a nézőt, hallgatót. Az utóbbi minőségünket 
azért hangsúlyozom, mert itt mégiscsak versről van szó tömé-
nyen, és ha valami hamis, azt hamar kiszűri a fül. A versmondó 
kvartett jól vizsgázott, együttesként és szólózva is. A Petőfi – 

Arany János Bolond Istókjára alapozó „partitúra” jó kezekbe 
került. A játszó személyek ahol kellett, hangsúlyosabban, más 
esetben visszafogottabban tették hangulatossá, hitelessé a drá-
mai költeményekből kikerekedő mesét. Takács Tímea  
jelzésszerűvé tervezett díszletei és jelmezei, Incze Róbert tér-
hez igazított fény- és hangeffektusai jól segítették ezt.  

„Arany János művét – részletekben – bevezetőként szántuk 
Petőfi költővé való alakulásának érzékeltetése érdekében – ol-
vashattuk a színházi premier beharangozójában. Így a »Bo-
lond« jelző a világot másként látó zsenit jellemzi, a 
megalkuvásra, kényszerű alkalmazkodásra és hazugságra kép-
telen, igaz lelkű, nem eszével, hanem szívével gondolkodó, a 
költői mivoltát filozófusként is megfogalmazó költőt jel-
lemzi… Az előadás első része a költővé válásról szól, mely 
minden egyéb életcélt felülír. Az iskolát otthagyó, de a ván-
dorszínészetből is kiábrándult Petőfi, látva a korabeli komoly-
talan előadásokat, végül tisztán látja maga előtt, hogy 
»költőként kell végigmennie az életúton«, amit számos, eskü-
szerűen megfogalmazott versében is megfogad. 

Drámai összeállításunk második része Petőfi Bolond Istók 
c. költeményét veszi alapul, de a történetet kiegészítjük Petőfi 
ezen életszakaszára jellemző verseivel, melynek lényege egy 
mesés találkozás az otthont nyújtó öregekkel, majd a »tündéri« 
szerelemmel, de az igazi költői elhivatottság elkerülhetetlen 
érzésével is, ami a hazának szentelt élet és halál.” 

 
2022-2023 Petőfi-év, közeleg a költő születésének 200. év-

fordulója. A Spectrum Színház előadása szervesen illeszkedik 
a jubileumi események sorába. Jó lenne, ha minél több diák-
közösséghez sikerülne eljuttatniuk a produkciót. Nyelvezete 
régies, távol áll a mai fiatalok szóhasználatától. Az érzelmi hú-
rokon is játszó művészi rendezvények talán sikeresebben tu-
datosíthatják bennük, hogy ez is szellemi örökségünk 
átörökítendő, értékes része.                                N.M.K.  

Forrás: a Stúdió Színház honlapja



A költő vaskos paksamétát halászott elő a 
szekrény aljából. Versek, próbálkozások, ezt 
írta hajdanán a rózsaszín szalaggal átkötött 
kedves borítékra. 

Átszellemült mosollyal bontotta ki, és dél-
utáni kávéját szürcsölgetve némi nosztalgiá-
val böngészte végig az egykori irodalmi 
hetilap Levélváltás rovatából kiollózott cse-
megéket:  

G. B.: „Kerekedő hólyagban bukdácsolt/ 
valahol fátyol-álmú vacsoránk,/ jó lett volna 
boszorkánynak lenni/ vagy illatnak izzadság 
helyett/ anyám töpörödő testén./ Pergőt köt-
nék apám indulataira,/ szilfák fölött készü-
lődő szép/ sátoros ünnepünkre kisütném/ az 
öblös harangok türelmét...” – Örökös képza-
var. 

P. Ö.: „1001 mese/ 1001 éjszaka/ 1001 sut-
togás./ 1001 jajszó/ 1001 létszemlélet/ 1001 tu-
dathasadás/ 1001 lépcsősimítás/ 1001 térkép/ 
1001 vágyakozás/ 1001 csók/ 1001 csalódás/ 
1001 érzékcsalódás/ 1001 megdöbbenés/ 1001 
szerelem/ 1001 boldogság/ 1001 halál/ 1001 
szerelem/ 1001 éjszaka. ” – Seherezádé azon-
ban már a távoli múlté. Korunkban – mint 
Lászlóffy Aladártól, a művelődéstörténet ki-
váló ismerőjétől hallottam – se here, se zádé. 

A. F.: „Ujjongó madarak/ Vidáman dalol-
tak,/ A sétatéri gesztenyefák/ Hatalmas lomb-
jai/ Halkan összesúgtak./ /Ragyogó tavasz/ 
Az évszakok gyöngye/ Várva-várt vendég 
vagy/ S én boldog hittel nézek/ A szép jövő 
elébe.” – Eddig is sejtettem, de most már szi-
lárd meggyőződésem, hogy a gesztenyelom-
bok sugdolózása nem minősíthető suttogó 
hírterjesztésnek. Ellenkező esetben az ön bi-
zakodása nem volna ennyire felhőtlen. 

Gy. T. S.: „Elnézését kérem, hogy tíz év el-
teltével ismét egy versszerűséggel zavarom. 
A nevem kezdőbetűi mögül nem bújok elő, 
mert, mint mondom, tíz éve nem küldtem be 
semmit. Tudni szeretném tehát: volt-e valami 
eredménye a tíz év hallgatásnak? – Volt. Mint 
tudjuk, hallgatni arany. 

T. A.: „isten megteremtette/ a földet majd 
növényeket s állatokat/ varázsolt rá/ aztán 
egy magányos/ pillanatában/ megteremtette/ 
az embert hogy/ annak az agyában/ végre ő 
is megszülethessen.” – És bölcsője állandó 
lakhelyévé lőn. Ő a mi szegény agyrajárónk. 

Sz. Z.: „ Fut, rohan az idő/ napok, hetek 
telnek,/ nyár lett s a határban/ kombájnok le-
gelnek./ Nincsenek szegények,/ kik az igát 
húzzák,/ most gépek aratják/ s csépelik a 
búzát./ Megszépült az élet,/ boldogul min-
denki,/ irigyel is érte/ a nyugat, a jenki./ 
Uszítja ellenünk/ mindegyik a népét,/ de ná-
lunk az ERŐ/ s megvédjük a békét.” – Rosz-
szul legelésznek a Nyugat kombájni,/ És 
hiába ugat, mindent meg fog bánni. 

S. A.: „Megkérném, bírálja az általam 
versnek nevezett kis hülyeségeimet, amelye-
ket úgy érzek, bárki más megírhatott volna, 
vagy tán meg is írt.” – Megkérném, amiről 
maga is úgy érzi, hogy bárki más megírhatná, 
azt be se küldje. Sem módom, sem kedvem 
nincs arra, hogy az emberiséget bíráljam e 
hasábokon. 

T. L. : „Bucsuzóul te szép lányka/ Azt ki-
vánom teneked/ Sohse érjen bú és bánat/ 
Vidám legyen életed// Hogyha engem te nem 
szeretsz/ Ezért én nem haragszom/ Csak egy 
pár sort írjál nekem/ Édes kedves angyalom// 
E kérésem ne tagadd meg/ Várom én a leve-
led/ Amelyre majd reáírod/ Azt a gyönyörű 
neved// Ez lesz nekem vigasztalóm/ Ott a 
messzi távolba/ Legalább már csak ezt tedd 
meg/ Ha nem jössz a karomba.”  – Szívből kí-
vánjuk önnek: Jelenjen meg az a szép név/ A 
hőn várt sorok alatt,/ Áldás lesz majd, semmi 
kétség,/ Ha ihlete elapad. 

S. S.: „Fehér palástot öltött magára a határ/ 
Tűz mellett ült nagyapó, s térdén az unokák./ 
Nagyapó mesét mond: Tündér lány s a Jég ki-
rály,/ Milyen borzalmas is lehet köztük a vi-
szály.// Nagyanyó köt, s ölébe veszi a kis 
cicát/ Szeme olykor csillog, mint tavaszi nap-
sugár,/ Elgondolkozik, mik lesznek az uno-
kák,/ Talán eszébe jut a tovatűnt ifjúság!” – 
Megmondotta azt már Immanuel Kant úr:/ A 
szép kiscicából lesz az öreg kandúr. 

Sorbanállók a fagylaltosnál szerzője: 

„Szőke/ szőke/ barna/ szőke/ fekete/ vörös/ 
barna/ szőke/ fekete/ szőke / barna/ szőke/ 
vörös/ fekete/ szőke/ szalmakalapos/ málna/ 
citrom/ csokoládé/ vanília/ mandula/ ana-
nász”. – Sose legyen naptól agylalt, várja önt 
a vagylalt fagylalt. Van illa, van anász, a höl-
gyeknek kananász. (Egyre több a barázdánk 
is, hol a babájával játszik.) Van dula (vagy 
fistic), és ez nem szofisztik. A mi árunk egy se 
talmi, ide, aki szeret nyalni. 

T. I.: „hull a fáról/ a madártoll/ ’aids’-et 
kapok a madártól.” – Csak akkor, ha ön pal-
imadár, és ha nem rendeltetésszerűen hasz-

nálja a tollat. 
H. I.: „Amint írtam, tudom, hogy 

vannak hibái. Ezeket nem tudom 
pontosan meghatározni. A vélemé-
nyem ez volt: Hülyeség! Kissé zava-
ros, kissé homályos, szerkezet 
nélküli, de tetszik!” – Magam is úgy 
vélekedem írásáról, mint ön. De ér-
dekes: nekem mégsem tetszik. 

Színészlány szerzője: „Úgy néz-
tem rád/ mint egy higgadt neoncső 
derűjére//Kényszeredettnek/ és fe-
szültnek tűnt a pillanat/ A számból 
kilökött a szó értelme/ sikítóan éle-
sedett/ mint ahogy/ szinte fullasz-
tóan-lassan/ fényes igaza dagadt/ 
annak a kristálytiszta percnek/ 
/Aztán a kényszer rugói fellazultak/ 
bennem –/ (benned az utcai lámpa 
derűje)” – S amint annak a kristály-
tiszta percnek/ Igaza fényesen to-
vább dagad,/ Szólok: nem vagy te 
neon női herceg,/ De meleg utca-
lámp, ne is tagadd! 

G. B.: „Már 17 éves korom óta 
kínlódok, próbálkozok az irodalom-
világba bejutni, de megfelelő módon 
nem sikerült. Különböző lapoknál 
megjelent egy-egy vers, de ez még 
nem teljes boldogság; sarjadó bim-

bóként kell elszáradnom. Jártak verseim a 
nagyvilágban, de mindig megvolt az oka az 
ellentmondásnak. A szerkesztőség bármely 
jótékony emberétől elfogadom a tanácsot, 
vagy az útirányt, ahol elkell indulnom. 1988 
késő hónapjaiban elindultam az Utunk szer-
kesztőségéhez szerencsét próbálni, de az őrt 
vigyázó bácsi tudatta, hogy már lejárt a mun-
kaidő. Így sikertelenül kellett hazatérnem. 
Mély hódolattal kérek információt önöktől, 
vagy öntől, hogy milyen irányba induljak. Sőt 
kész leszek Kolozsvárra is még egyszer el-
menni. Beköttettem néhány verset, mellyel 
valahol szerepeltem, és nem találom a szálat, 
hogy hivatalosan is kinyomtassák valamely 
nyomdánál, ha üti a szintet. Ez lenne levelem 
legmélyebb pontja, hogy hogyan, és hol?” – 
Szerintem, kedves G. B., levele legmélyebb 
pontja a mellékelt névjegykártya, melyen ez 
áll: GALAMBODI BELIZÁR költő. Útja 
innen már csak a Litera kiadóhoz vezethet, ez 
ugyanis a szerzők saját költségén jelentet meg 
könyveket. Kérdés, van-e önnek ehhez tehet-
sége, és érdemes-e erre fordítania. 

T. L.: „Fűzfa poéta koromba’/ Senki sem 
volt hozzám goromba./ Írtam, írtam, irigál-

tam/ És mindenre reagáltam./ Mindenki csak 
biztatott,/ Szép írásra buzdított./ Jöttek is a 
rímek,/ Abban nem volt hiba,/ Nem is esett 
velem/ Sohasem galiba./ Küldözgettem ver-
seim/ Lapoknak, újságnak,/ De nem jelentek 
meg,/ Hát most mit csináljak?/ UTUNK-nak 
ha írnék/ Esedező hanggal,/ ’Poéta, le a lant-
tal!’/ Válaszolná K. Jakab Antal.” – Vagy 
magam is rákapva a rímes beszédre, így fe-
lelnék: „Olvasóm, nem illik kezedbe a lant,/ 
Az én nevem pedig K. Jakab Alant.” 

Nem úgy, mint alant.  
K. Jakab Antal  

* 
Galambodi Belizár csöndes diadallal simo-

gatta végig tekintetével kedves gyermekeit, a 
színes borítójú verseskönyveket, amelyeken 
pompás nagy betűkkel ott ragyogott a neve... 
Kedvence a német fordítású kötet, amelyen 
római patinával ragyog a neve: BELIZÁR 
VON GALAMBOD. 

Mert a szabadság az szabadság; az egyszer 
mégis eljön. És megszűnik a gonosz szer-
kesztők ármánykodása, a kritikusok rému-
ralma. Eltűnnek az okvetetlenkedő 
pocskonderek!... Hogy is írta csak az egyik 
sorstárs, a hozzá hasonló szerencsétlen áldo-
zat, a nagy elnyomatás idején, hirtelen felin-
dulásában, tehetetlen dühében, infarktusos 
mérgében? „Ábrázoljál tájakat, S dicsérjen 
meg Kájakab!”  

Nahát. Egekig tágult a poétai mező. 
Szponzorok suhognak angyalszárnyakon. 
Életművek teljesednek ki megállíthatatlanul. 

Tekintete elfelhősödve siklott végig egy 
másik kivágáson. A megsárgult lapon árvál-
kodott a gyászhír: ...életének 65. évében... ko-
lozsvári irodalomtörténész... a Helikon 
folyóirat irodalmi szerkesztőjét június 20-án, 
szerdán érte a halál... a romániai magyar kri-
tikus és esszéíró 1942. július 26-án Marosvá-
sárhelyen született, pályafutása során az 
Utunk, a Korunk és a Helikon munkatársa 
volt... a magyar nyelv és irodalom szakon 
végzett irodalomtörténész nevéhez fűződik 
más munkák mellett A névmás éjszakája esz-
székötet, az Irodalmi Nobel-díj 1901–1990 
antológia, egy Dsida Jenő-válogatáskötet, 
valamint több irodalmi szöveggyűjtemény... 
Temetése... jún. 22-én, a Házsongárdi temető 
kápolnájából... –; aztán lassan, módszeresen 
tépdeste apró darabkákra a szorongva őrzött 
kivágásokat is, „költészetem megannyi halá-
los ítéletét”... Már nem káromkodott, mint ré-
gente. Megbocsátó szeretettel gondolt az 
elhunytra, akit sosem látott, de legalább any-
nyiszor végzett ki álmában, mint a Kárpátok 
Géniuszának titulált diktátort. Mégiscsak 
megérte, mondta félhangosan, megérte a küz-
delem!... 

Kislattyogott a papírkosárral, és bevágta az 
egészet a kukába.  

Aztán – ejnye, hogy röpül az idő! – komó-
tosan készülődni kezdett legújabb könyvének 
a bemutatójára. 

„Imáá-imáá-imáá!, dookk-dookk-dookkk!, 
dedii-dedii-dedii!, kálnii-kálnii-kálniiii!” – 
visszhangozták a kéklő hegyek. 

2007, 2022 

Forrás: Súrlott Grádics
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Szente B. Levente  

Félrevert harangok 
köszöntő  

Ráduly János születésnapjára 
 

látod,  
a fejekben félrevert harangok  
megkettőzött zúgása hever 
 
mint egy  
felbeszakított szókép-vers 
lenyomata lettünk, s vagyok, 
igazul, kívül-belül 
 
hitem ősöreg támaszom mai is – 
mesés gyöngyöt vetettél, felmenői fénylő csillagok,  
emberé mind – vagy marad az örök dolgoké  
 
hangja, üt, ver

Támogatók:

Privát hangulatok 
Belizár von Galambod  

Bölöni Domokos



Nyár volt, a Maros Magyar Autonóm Tar-
tományban már tarlóról fújt a szél, és új bú-
zából készült a kenyér a vasárnapi 
úrvacsorához. A városban a hőségnél csak a 
legnagyobb állami ünnep közeledése volt ri-
asztóbb. Ácsolták a tribünt az égszínkék, 
fehér és piros cseréppel fedett palota előtt, 
amely pedig aranyozott mozaikhomlokzatá-
val a régi dicsőségnek hódolt. Úgy merede-
zett a durván gyalult deszkából összetákolt 
állvány a nyárvéget pihegő csendes főtéren 
az égbolt felé, mint ahogy elbűvölt kígyó 
nyúlánkozik elő idomárja kosarából, míg a 
közönség, a közönség elismerően és lélegzet-
visszafojtva figyel.  

Lélegzet-visszafojtva és elismerően a vá-
rosban kevesen hallgatták a több napon át 
zajló deszkakopácsolást, a fémrudak rögzíté-
sének üres kattogását. Ha tehették, a főtéri já-
rókelők inkább oda se néztek. Nem úgy a 
gyermekek. A gyermekek korukat meghazud-
tolva érezték, hogy a felnőttek valami külö-
nös bújócskát játszanak, és nem velük, 
gyermekekkel, hanem önmagukkal, mert 
amit látszólag nem akarnak tudomásul venni, 
az azért mégis ott van mindenhol körülöttük. 
A gyermekek mindenre nyitottak. Korlátozott 
még a veszélytudatuk, és megértő áhítattal 
fogadnak mindent, jót, rosszat, szépet, rútat. 
Ezért volt előírás, hogy amerre az elnök ven-
dégségbe érkezik, mindenhol kisiskolások 
sorfala fogadja. A nyárvégi ünnepre azonban 
nehezebb volt a kicsiket összeverbuválni, 
mivel még javában tartott a vakáció. A közép-
iskolásokat már be lehetett fogni, mert trük-
kök nélkül is a felső osztályokba beengedő 
kétlépcsős felvételik miatt sok volt az isko-
lába járkálás, jelentkezés, átiratkozás, pótfel-
vételizés. Levelek, telefonok, falragaszok 
sora árkolta körül a nagyobb iskolások nya-
rát. Aki bejutott, augusztus huszadikán jelen-
jen meg itt és itt, mert ha nem, automatikusan 
kiesik, s az első a vonal alól az ő helyére be-
kerül. Forrtak az indulatok, a hőséget sötétlő 
aggodalmak borzolták libabőrössé minden 
családban. 

– Hát most mit csináljunk, fiaim? Tanulta-
tok volna jobban, hogy legalább az első húsz 
közé kerüljetek. Középmezőny alatt kullogni 
micsoda szégyen. Az első húszat talán akkor 
sem buktatják ki, ha nem vesznek részt a fel-
vonuláson. Látjátok, megmondtuk, fiaim, 
kétszer annyit tanuljatok és tudjatok, mint 
mások, akkor talán még érvényesülhettek ti 
is. Akkor mostantól nincs fürdőzés, semmi 
Maros-part, semmi úszkálás a Cementlapok-
nál, és most együtt sem mehetünk kirándulni 
a hétvégén, marad az iskolaudvar, nektek is 
lesz felvonulás, majd beleszoktok, sajnáljuk, 
de itt élünk, nincs mit tenni. Mondtuk eleget, 
hogy nekünk közepesnek lenni nem szabad, 
most már értitek, ugye. Hát ennyi.   

Voltak olyan szülők, akiknek az ilyenféle 
lelki fröccsökön túl erőn felül is kellett eről-
ködniük, hogy az iskolahálózatnak valami-
lyen erősebb tartóoszlopát csendesen 
megragadhassák, hogy gyermekeiket vala-
hogy odaköthessék a düledezőn is elefánt-
mozgású, tehetetlenségében is masszív 
rendszerhez. És voltak gyermekek, akik, ha 
kiestek egy iskolából, akkor beilleszkedtek 
egy másikba, ahova éppen bejuthattak, és 
gond nélkül hordták a gyengébb tanulóság 
bélyegét. Csak magyar osztályba bejutni, ez 
volt a végső szempont. Megbélyegzést gyűj-
teni úgyis divat volt akkoriban. Kispolgár, 
burzsuj, nemes, imperialista bérenc, áruló, 
disszidens: mindenesetre ellensége a pártnak. 
A másik oldalra is hullongott olykor egy-egy 
bizonytalanabb körvonalú bélyeg: vonalas 
kádergyerek, kiemelt elvtársgyerek vagy 
éppen besúgók kölyke. Aztán, ha semmi vád 
nem akadt, akkor is előcsörtethetett valahon-
nan a legdurvább és legáltalánosabb rágalom: 
bozgor (lásd hazátlan). 

A sok ellenségtől tehát a szegény népet 
egyedül szerető egyetlen párt nevében elvet-
ték a szőlőst, a kastélyt, a műhelyt, a bútor-
gyárat, az iparengedélyt, a malmot, de 
elvették a kis házat, a keskeny földcsíkot, el 
a földművelő kisgépeket és az állatokat. Volt, 
akinek egy tollvonás érvénytelenítette sokévi 
szolgálatát, diplomáit, tekintélyét, s ami a 
legfőbb volt, elvették önbecsülését. Széttépett 
sorsok, széthulló közösségek, pincébe, társ-
bérletbe zárt, tengődésre ítélt kis- és nagycsa-
ládok. A jól-rosszul rendezett birtokügyekkel, 

az önálló döntésekre és szabad együttműkö-
désekre épített életvitellel, a szelíd szavakban 
lengő gondos műveltséggel szemben megér-
kezett a süket és vak behódolás korszaka. 
Egy valamiféle új tudással felvértezett, min-
denkor ugrásra elszánt keljfeljancsik kora, a 
sorozatban faragott bábuké, akikre ha rácsu-
kódik a dobozfedél, csak guggolnak rendü-
letlenül, és csupán az alkalomra várnak, hogy 
előpattanjanak. Kinek nem volt ilyen keljfel-
jancsi-játéka kiskorában? Volt, nem volt, lát-
tuk, idegesítően torz játékocska volt. És 
ennek ki örült? Buzgó pofával pattant rugó-
járól a rikító színekre mázolt fabáb, mégis 
milyen ingerlően unalmas volt, Istenem, 
akárcsak egy felvonulás. Mint a meghamisí-
tott történelemórák végtelennek tűnő sora. A 
szovjet katonák egyenként felcsillagozott sír-
oszlopai a meredek domboldalon, éppen az 
öngyilkosok-szegények köztemetője és a 
zsidó temető fölé ékelve. De hát ők is itt estek 

el, s ki nem volt itt áldozat, tűnődött a Somos-
tetőre vezető út a legszentebb délutáni fény-
ben. Tűnődtünk hát mi is az úton fel s le 
bandukolva. Tűnődtek az illatukat felejtő ró-
zsák és a láb alatt sercegő, apró fehér kavi-
csok a szovjet temető kőkerítése előtt. 
Tűnődött a város szelíd bolondjának nevezett 
Kecskés Feri, és tűnődtek hulltukban is a sűrű 
és tömött nagy hófellegek, miközben elren-
deltetett, hogy a város minden szélére új la-
kónegyedek építtessenek. Tűnődött a 
betonlakások falában a hirtelen odacsapott 
kötőanyag, tűnődött a fertőtlenítőszer és toa-
lettpapír nélküli használatra berendezett, mo-
csokba dermedt iskolai mosdó. A néma 
tűnődés is rugóra járt.  

Annál többet mesélt édesanyám sógornője, 
aki tetovált alkarjával puha türelemmel élte 
gyermektelen házasságait, két férjét és a 
rendszerváltozás reményeit is eltemetve. 
Minden régi és új érdekelte, minden este ko-
moly regényt olvasott, a szombatot, a hanukát 
férjei iránti hűséggel megtartotta, de a húsvé-
tot s a karácsonyt is pompásan ünnepelte ve-
lünk. Finom kölniillat, halkan simogató 
figyelem és hosszan kanyargó történetek 
áradtak belőle. Zongoraszó, korzózás, tégla-
gyár, halálgyár, csontvázak botorkálása isme-
retlen krumpliföldeken ájulásig, zongoraszó, 
korzózás, hiányok fogdája, emlékezés. Is-
merte Bernády Györgyöt, Tamási Áront, báró 
Kemény Jánost és így tovább. Ha mindent fel 
tudnánk idézni. Csak hallgattuk a mesét.  

Volt, hogy az időnek nálunk több türelme 
volt végighallgatni a város összes elfojtott pa-
naszát, tombolva befele pusztító haragját, 
sűrű gyászát, kérkedő büszkeségét, szikrázó 
örömét, vadul csapongó élni akarását. Az idő 
látta a sokszor sanyargatott mezővárost elesni 
és feltámadni, önmagába harapni, fiait, fele-
kezeteit egymás ellen hajszolni, lángelméit 
súrlott grádicsok korlátjaihoz kötni. Az idő, 
mint szokta a hosszú aszályt és a lomha őszi 
esőket, türelemmel nézte a város néma tűnő-

dését. Különben oly hamar megolvadt a száj-
ban a selyemcukor, váltott a jelzőlámpa, el-
fogyott a porcióra adott hús, vaj és kenyér. 
Oly hirtelen kellett a legújabb ismereteket hi-
bátlanul beszajkózni tanárnak és diáknak, és 
oly gyakran kell ma is mindegyre valamilyen 
fenntarthatóbbnak kinevezett régi-új módi 
szerint élni. Az idő azonban, mint aki arra ter-
mett, ma is önzetlenül és pártatlan türelem-
mel figyel, amikor kitörnek óvatlanul vagy 
készakarva szított szánalmas parázs vitáink, 
hogy ugyan kinél savanyodik meg a tej és 
kinél válik ecetté a bor és kinél gazdagabb a 
szüret. Az idő türelme talán régi és új váro-
sunkhoz is végtelen, mert látja, hogy mi, vé-
gesek egyformán bele tudunk veszni az 
örömbe-jóba és a gondba-bajba. Mint aki arra 
termett, látja az idő, hogy akár iparkodunk 
egy eszményi város felé, akár tétlenkedünk a 
valóságba zártan, egyszer, kicsiny részletei az 
egésznek, sorra kipotyogunk a délutáni verő-
fényből.  

Augusztus végén tehát, akkoriban minden 
őrhelyre egyformán és közömbösen sütött a 

nap, kint és bent is meleg 
volt, a kiugró bábuk dobozá-
ban is. Mindenesetre, a nagy 
hőség ellenére tizennégy 
éves kor fölött és hatvan alatt 
az állami jeles napokon 
senki nem ülhetett otthon. 
Lángolt a hazaszeretet, alatta 
hamvadt az igazság parazsa. 
Sercegve főtt a kétségbeesés 
meg a dacos kívülállás, de 
nem volt kijárat a kívülmara-
dáshoz. Csak befelé mene-
kült, aki tudott. Vagy felfelé, 
ahová fecske és tréfa röppen 
és nóta száll, ahol haza van a 
magasban, ahol az imák 
meghallgattatnak.   

Vonal alatt és fölött azon-
ban az ünnepi felvonulást – 
az edzőtábort meg lehetett 
úszni. Az ötéves Istvánka és 
nagymamája kettesben ma-
radt otthon az első emeleti 
lakásban. Anya és Apa el-
mentek felvonulni. Külön 
csoportokban mentek, ki-ki a 
munkatársaival, Anya a Hi-
giéne vállalattal, Apa a helyi 
sportszervezettel, az Akarat-
tal tartott. Anya taníthatott 
volna, hiszen kiváló képesí-
tést kapott a tanítóképzőn, 
de Apa nem akart falura 

költözni, a háború után egyedül csak ő s a nő-
vére tért haza, s azóta valahogy nem akartak 
elszakadni egymástól, pedig mindketten csa-
ládosok lettek. Mama, Anya édesanyja nem 
szólt bele, bár az igaz, elképzelte leányát cso-
dált, szeretett tanítónőnek tengernyi gyermek 
között… megérdemelnék, szigorogtak érte 
eleget. Még haza is térhetnének oda falura, 
ahonnan a meneküléskor kirajzottak, s ahol 
azóta már mindenüknek rég lába kelt. De 
Anya a diplomát félretéve inkább valami újat, 
praktikusabb szakmát tanult. Kozmetikus lett, 
így több ideje marad, mondta, férjére, kisfi-
ára, édesanyjára, a barátokra, kirándulni, ma-
guknak is élni. Nyugodtan élni, mert férje 
szíve érzékeny volt az izgalmakra, Mama té-
eszben szerzett betegségei ki-kiújultak, öccse 
túl sokat cigarettázott, s gyomrát fájtatta. Ma-
radtak hát a városban a tanításnál ideológia-
mentesebb szakmákban, régi önmagukat 
egy-egy kicsit felejtve, mindennap újra-
kezdve a reménykedést valami nagyobb sza-
badságban.  

Azon a napon Istvánka kifogyhatatlan öt-
letekkel szórakoztatta nagymamáját. 

– Játsszuk azt, hogy hajón utazunk, én va-
gyok a hajóskapitány, te az utasok. Parancsol-
janak beszállni, tessék, tessék! Máris 
indulunk! Matróz, vasmacskát fel, árbócokat 
fel!  

– Ki lesz az az ügyes matróz? – kérdezte 
Mama figyelmesen. 

– Az is én leszek, Mama, te csak üldögélj 
az ágyon, én mindent elintézek! Az ágy a ha-
jónk, s látod, ugye milyen kényelmes hajónk 
van, látják, kedves utasaink? 

– Csak ilyen régies hajója van, kapitány 
uram? Mikor már a gőzhajóknak is búcsút 
mondhatunk, Ön ilyen maradi hajóskapitány? 
A szelet fogjuk vitorlába, hm, vagy gályara-
bokat dolgoztatunk, mondja csak? 

Így telt a délelőtt, egy árva szellő sem fújt 
a város felé, de hajózni a gyermeknek Mamá-
val muszáj volt. Semmi gályarab, toppantott 

Istvánka, csak a buzgalom, az kavart ele-
gendő szelet, hogy a hajóágy átkeljen a ten-
geren, s kikössön egy másik földrészen, ennyi 
volt az egész. A játéknál, annak, aki játszik, 
nincs és nem lehet semmi komolyabb. Az er-
kélyen bódultan fürödtek a napsütésben az 
Anya és Mama kezét dicsérő muskátlik, szeg-
fűk, büdöskék, dáliák. Mikor a nap arrébb 
szekerezett az égen, egyszerre hangok éb-
resztették a hosszú nyárban révedező virá- 
gokat. Az utcákról felszűrődő hangokra Ist-
vánka is odafutott. Ritmikusan ismétlődő ki-
áltásokat hallott, női és férfihangokat. Mintha 
lépteik ütemére rikoltoztak volna, folyton, 
megállás nélkül. Nem volt vége, újabb és 
újabb ismétlődések következtek, hangosan, 
teli torokból, feszesre állított húrok pattantak 
folyton valami hatalmas, hangolatlan zongo-
rából. 

– Hát ez nem túl szép zene, mit kiabálnak 
és miért, milyen bácsik és nénik? – kérdezte 
Mamát Istvánka. 

Mama nem felelt egyből. Nézte a vérvörös 
dáliák élénken nyújtózó szirmait, a cir- 
mosszegfűk kedvesen kapaszkodó pamacsait, 
mintha mégis támadt volna egy kicsi szellő a 
nagy hangorkánban. A város bizony egészen 
felbolydult, nem pihegett már, hanem ritmi-
kus ordítás csattant, pöfögött és pufogott a 
főtér felől. Úgy kerengtek a skandált szavak 
az utcákon, az emeletes házak falai között, 
mint szemtelen szarkák, ha kiscinkéket ké-
szülnek elragadni, széttépni és felfalni a sze-
gény cinkeszülék szeme láttára. 

– Nem hallod, Mama? Mit kiabálnak? 
Mama lehajolt, és két karjával magához 

ölelte Istvánkát, úgy álltak az erkélyen. A kis-
fiú nagymamája derekáig ért, arcát nagyma-
mája kötényéhez szorította, úgy fülelt. Az 
izgalomtól kipirult, karjaival Mamába ka-
paszkodott, hátha attól elhallgat a sok hangos 
torok. Mondani kellett már a gyermeknek va-
lami megnyugtatót. Mama megsimította uno-
kája fejét. 

– Hallgasd csak, Istvánka, magyarul is ki-
abálnak! Nem hallom elég tisztán, hogy mit, 
de néha magyarul is kiabálnak. Ó, ez a mai 
ünnepi felvonulás, tudod, semmi az egész, ne 
félj, kicsi bogaram, senkit nem bántanak, de 
sajnos kiabálni kell ilyenkor. Hát tudod, Anya 
és Apa is ott vonul, meg Juci, Jenő és Ernő 
is, mindenkinek ott kell lenni, így együtt 
ilyen erős a hangjuk. Gyere, menjünk be, me-
sélek neked valami érdekeset, és aztán ebé-
delünk, jó? 

Istvánka indult volna befele, de aztán 
mégis meghökkenve csak állt, nézett Ma-
mára. Csak a fülével látott. Hogy lehet, hogy 
Anya és Apa is ott kiabál, nekik szép dalla-
mos a hangjuk, nem ilyen kattogó, és kará-
csonykor gyönyörűen szoktak együtt 
énekelni, de itthon, vagy bent a templomban, 
és nem az utcán. Hogy lehet, hogy Anya és 
Apa nem vele ünnepel most? Mikor ő is szé-
pen énekel, legalábbis mindig azt mondják 
neki az óvodában is, és itthon is… 

– Mama, drága Mama, miért nem olyan 
szépen énekel a sok néni és bácsi, mint kará-
csonykor? Anya és Apa ugye ennek nem ör-
vend? Mit kiabálnak? 

Mamának mentő ötlete támadt, már szólt 
is: 

– Hallod, bogárkám, hallod, most tényleg 
magyarul kiabálnak, figyelj csak, mit kiabál-
nak?! 

A gyermek feszülten hallgatta a skandálást, 
hallgatta, és egyszerre felderült az arca, két 
szeme kacagott, és hangosan szinte felrikol-
tott: 

– Mama, Mama, azt kiabálják, nekem kia-
bálják, nekem, azt, hogy „Éljen apád! Éljen 
apád!” Ó, Nagymama, ez hogy lehet? Ez na-
gyon kedves, igazán! „Éljen apád! Éljen 
apád?” Csak már elmúlt Apa születésnapja… 
Azért nem is olyan rossz dolog ez az ünnep-
lés, akkor megünneplik Apát és meg a többi 
bácsi és néni születésnapját is?  

Mamán volt a sor, hogy elképedjen. Túl jól 
sikerült ez a hallgatózás, de most aztán hogy 
merjem kijózanítani a gyermeket, jaj, Iste-
nem, gondolta. Dehogy az apját éltetik, de-
hogy. Majd ha hazajönnek, az apja meséljen 
neki a kommunista pártról, én nem fogok, 
döntött, s úgy tett, mintha nagyon csodál-
kozna a hallottakon maga is.  

– Na látod, Istvánka, kedves felvonulás ez, 
ha Apádat is éltetik, csak be ne rekedjenek. 
Gyere, menjünk be, gyere, csukjuk be az 
ajtót. Jóból is megárt a sok. Majd csak vége 
lesz. Ebédeljünk, alszol egyet, s mire feléb-
redsz, Anyáék is itthon lesznek.  

Kiss Zsuzsánna 

Gyimesi tél... Tordai Ede fotója a Galéria a Bernády Házban 3 című kötetben
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6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA _____________________________________________ 2022. november 5., szombat 

 



2022. november 5., szombat ______________________________ KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY  – HIRDETÉS _______________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

Nyilvános versenytárgyalás köz- és magánterületek bérbeadására 
 
Szászrégen municípium – székhely: Szászrégen, Petru Maior tér 41. sz., Maros megye, telefon/fax: 

0265/511-112, e-mail: office@primariareghin.ro, adószám: 3675258 –  
bérbe ad  

Szászrégenben található, a város közterületéhez tartozó területeket. Ezeken I. kategóriás pirotechnikai 
eszközök árusítására szolgáló fémkioszkok kerülnek elhelyezésre, az alábbi helyeken: 

– három, központban levő terület, mindhárom 6 négyzetméteres; a Központi parkban (1. sz. hely), telek-
könyvszám 55548/Szászrégen, kataszterszám 55548, és a Petru Maior téren (2. és 3. számú hely), telek-
könyvszám 62523/Szászrégen, kataszterszám 62523; 

– két terület, mindkettő 6 négyzetméteres, az Állomás utcában (4. és 5. sz. hely), telekkönyvszám 
61217/Szászrégen, kataszterszám 61217, a 23-25. számú épület jobb oldalán (Kaufland üzlet); 

– két, 6-6 négyzetméteres terület a Dacia zónában, telekkönyvszám 62745/Szászrégen, kataszterszám 
62745, egyik a Ceres áruház előtti parkolóban (6. sz. hely), a másik a Pansab üzlet jobb oldalán (7. sz. 
hely); 

– egy 6 négyzetméteres terület a Vadász (szám nélkül) utcában, a Penny Market üzlet előtt (8. sz. hely).  
A nyilvános versenytárgyalást a feladatfüzet alapján bonyolítják le, a 2022. október 27-i helyi tanácsi ha-

tározat szerint, az 57/2019.07.03. sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően. 
A dokumentációval kapcsolatos információk megtalálhatók a feladatfüzetben. 
Az érdeklődők az iratokat átvehetik a Szászrégen önkormányzatához benyújtott kérés alapján, a polgár-

mesteri hivatalban, a Petru Maior tér 41. sz. alatt, a köz- és magánterület-kezelő osztályon, 24-es iroda. 
A dokumentáció ára 30 lej/példány, amit készpénzzel Szászrégen önkormányzatának pénztárában kell 

kifizetni, vagy fizetési utalvánnyal a RO15TREZ47721360214XXXXX számlaszámra, amit a szászrégeni 
kincstárban nyitottak, adószám 3675258. 

A felvilágosításkérés határideje: 
2022.11.22., 15 óra (minimum 5 munkanap az ajánlattételi határidő előtt). 
Az ajánlatokkal kapcsolatos információk: 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2022.12.05., 11 óra (legalább 20 naptári nap az ajánlattétel határideje előtt). 
Az ajánlatokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Petru Maior tér 41. sz. alatti székhelyén, az iktatóban 

kell benyújtani. 
Az ajánlatokat egy példányban kell benyújtani, két lezárt borítékban: egy külső és egy belső borítékban. 
Az ajánlatokat nyilvános gyűlésen bontják fel 2022. december 5-én 12 órakor a hivatalban, a Petru Maior 

tér 41. sz. alatt, az 1. emeleti gyűlésteremben. 
A felmerülő viták rendezésére az illetékes bíróság neve, címe, telefonszáma, faxszáma , e-mail-címe, va-

lamint a bíróság értesítésének határideje: 
Marosvásárhelyi Törvényszék, Közigazgatási Bíróság, Marosvásárhely, Bolyai u. 30. sz., Maros megye, 

telefon: 0265/260-323, fax: 2652/67856, e-mail: secretartrib@just.ro. 
A hirdetés megjelenésének időpontja: 2022.11.04. 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-
meket, biztosítja a szállítást. Tel. 
0755-517-698. (23283-I) 

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 
0741-699-761. (17765-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk id. 
TANÁSZI SÁNDORRA halá-
lának 2. évfordulóján.  
Emlékét őrzi felesége, két fia, 
menye, unokái: Krisztián és 
Tündike, valamint testvérei és 
sógora családjukkal együtt. 
Nyugodjon csendesen! (17734-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Megrendülten értesültünk 
szeretett kolléganőnk, LÁZÁR 
ERZSÉBET tanárnő haláláról. 
Együttérzésünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak. 
Volt kolléganői az egykori 4-
es számú általános iskolából. 
(17767-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 
Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk a drága jó 
férjre, édesapára, nagyapára, a 
Mobex volt mesterére, 

ROTAR IOANRA 
halálának 2. évfordulóján. A 
Jóisten nyugtassa békében! 
Bánatos felesége, Teréz, fia, Emil, 

lánya, Margareta és családja, 
unokája, Andrea és családja. 

(17748)

„Csendben állok, emlékezem…, 
Nem halt Ő meg, még mindig él – nekem…, 
Messze ment, hol el nem érhetem…,  
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
De emléke szívünkben örökre megmarad.” 
Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 
november 5-én elhunyt 

BALLA ILONÁRA  
(BUBA) 

halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Emlékét őrzi bánatos férje, leánya és családja. (sz.-I)

„Nem az elmúlásban van a feledés, hanem a feledésben van az 
elmúlás.” (Goethe) 
Szeretettel emlékezünk és emlékeztetünk a székelyszentléleki 
születésű volt nyárádmagyarósi  

id. SZENTE SÁNDOR tanárra,  
aki november 6-án harminc éve pihen a nyárádmagyarósi 
temetőben. Béke poraira! 

Szerettei. (17753-I) 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

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

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
November 4. nemzeti gyásznap Magyaror-
szágon. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésének, a szovjet csapatok 
bevonulásának évfordulóján az áldozatokra 
emlékezünk. Az MTVA Sajtóarchívumának 
összeállítása: 

1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő, 
fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontako-
zott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kom-
munista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. A 
forradalom a Magyarországon tartózkodó szovjet csa-
patok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá 
változott. Sorsát szovjet katonai invázió pecsételte 
meg november 4-én, négy nappal azután, hogy a 
Nagy Imre vezette magyar kormány kinyilvánította 
az ország semlegességét, és felmondta a Varsói Szer-
ződést. A beavatkozásról már október 31-én döntöttek 
Moszkvában, ettől kezdve folyamatosan érkeztek 
szovjet csapatok Magyarországra. 

1956. november 4-én, vasárnap, hajnali 4 óra 15 
perckor a szovjet hadsereg általános támadást indított 
Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai 
létesítmények ellen. A főváros védői – nemzetőrök, 
rendőrök és kisebb-nagyobb honvédegységek – fel-
vették a harcot. 

Öt óra 5 perckor az ungvári rádió által sugárzott 
közleményben Apró Antal, Kádár János, Kossa István 
és Münnich Ferenc, a Nagy Imre-kormány volt mi-
niszterei, akik november elsején a Szovjetunióba tá-
voztak, bejelentették, hogy minden kapcsolatot 
megszakítottak a Nagy Imre-kormánnyal, egyben 
kezdeményezték a Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány megalakítását Kádár János vezetésé-
vel. Kádár és Münnich aznap szovjet kísérettel 
Szolnokra repült. 

Öt óra 20 perckor elhangzott Nagy Imre rövid, drá-
mai hangú rádióbeszéde, amelyet többször megismé-
teltek és valamennyi világnyelven beolvastak: „Itt 
Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapa-
tok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a 
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvé-
nyes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A 
kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével 
és a világ közvéleményével.” A Szabad Kossuth 
Rádió adása nyolc óra 7 perckor megszakadt, ezután 
rövidhullámon a Himnuszt és a Szózatot sugározták 
váltakozva. 

Miután Dalibor Soldatic jugoszláv nagykövet a haj-
nali órákban arról tájékoztatta Szántó Zoltán állam-
minisztert, hogy a jugoszláv kormány menedéket 
biztosít Nagy Imrének és társainak, 6 és 8 óra között 
a jugoszláv nagykövetségre érkezett Nagy Imre, Do-
náth Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György és 
Szántó Zoltán. A követségen 43-an kaptak menedék-
jogot. Mindszenty József bíboros az amerikai követ-
ségen kapott menedékjogot. Soldatic közvetítette Tito 
jugoszláv elnök Nagy Imrének és társainak címzett 
üzenetét, hogy ismerjék el a Kádár-kormányt, amit ők 
egyhangúlag elutasítottak. 

Bibó István, a törvényes magyar kormánynak az 
Országgyűlés épületében maradt egyetlen képviselője 
kiáltványt adott ki. Ebben leszögezte, hogy Magyar-
országnak nincs szándéka szovjetellenes politikát 
folytatni, és visszautasította azt a vádat, hogy a forra-
dalom fasiszta vagy antikommunista irányzatú lett 
volna. Felszólította a magyar népet, hogy a megszálló 
szovjet hadsereget vagy az esetleg felállított bábkor-
mányt ne ismerje el, vele szemben a passzív ellenállás 
összes fegyverével éljen. 

A nap folyamán a szovjet csapatok – helyenként 
fegyveres harc után – a Magyar Néphadsereg vala-
mennyi alakulatát lefegyverezték. Budapesten a fel-
kelő csoportok felvették a harcot. A szovjet csapatok 
délig elfoglalták a Honvédelmi Minisztériumot, a Bel-
ügyminisztériumot és a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányságot. Vidéken több helyen jelentős ellenállás 
bontakozott ki. 

Eisenhower amerikai elnök tiltakozott a szovjet in-
tervenció ellen. New Yorkban a Biztonsági Tanács 
ülésén a Szovjetunió megvétózta az amerikai határo-
zati javaslatot, amely a szovjet csapatok kivonására 
szólított fel. Délután a rendkívüli közgyűlés elfogadta 
a bővített amerikai javaslatot, amely arra is felkérte 
az ENSZ főtitkárát, hogy jelöljön ki bizottságot a ma-
gyarországi helyzet megvizsgálására. A Kádár-kor-
mány táviratban kérte az ENSZ főtitkárától „a magyar 
kérdés” levételét a napirendről. 

A harcok november 4-én a fővárosban 135 áldoza-
tot követeltek. A KSH 1957. januári jelentése szerint 
az október 23. és január 16. közötti események orszá-
gosan 2652 (Budapesten 2045) emberéletet követel-
tek, és 19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek 
meg. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika sze-
rint a szovjet hadsereg 669 katonája vesztette életét a 
harcokban, 51-en eltűntek. A forradalomban való 
részvételért kivégzettek száma (az eltérő adatokat 
közlő források szerint) 220-340 volt. A forradalom ve-
zetőit: Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál hon-
védelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót 1958. 
június 16-án koncepciós per után kivégezték. Szilágyi 
József – Nagy Imre személyi titkára – ügyét elkülö-
nítették, őt 1958 áprilisában végezték ki. Losonczy 
Géza államminiszter a per tárgyalása előtt, máig tisz-
tázatlan körülmények között halt meg a börtönben. A 
megtorlás részeként ezreket ítéltek börtönbüntetésre, 
internálásra. 

November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is 
nemzeti gyásznappá nyilvánította. Nemzeti gyász ese-
tén Magyarország lobogóját az Országház előtt ünne-
pélyes keretek között, katonai tiszteletadással 
felvonják, majd félárbócra eresztik. A törvényben 
meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén 
gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat ese-
tén Magyarország lobogóját és az európai lobogót fél-
árbócra kell ereszteni. Az iskolákban tanórán vagy 
külön diákrendezvényen kell méltó megemlékezést 
tartani. A nyilvános szórakozóhelyeken a zene- és mű-
sorszolgáltatás – a nemzeti gyászt kihirdető rendelet-
ben foglaltak szerint – korlátozható. 

November 4. – nemzeti gyásznap 
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A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.


