
Csütörtökön nyílt szemináriumot szerve-
zett Nyárádszeredában a marosvásárhe-
lyi Milvus Csoport madártani és
természetvédelmi egyesület a Nyárád és
Kis-Küküllő térségei érintett feleinek be-
vonásával. A téma a közúti infrastruktúra
természetbarát fejlesztése volt, így a Ma-
rosvásárhely–Jászvásár autópálya ügye
is elkerülhetetlenül napirendre került.

A Milvus Csoport csütörtökön indította útjára
két és fél éves új projektjét, amelynek neve
Transgreen – Integrált közlekedés és zöld inf-
rastruktúra tervezése a Kárpát-medencében a
természet és az ember javára. Az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap által támogatott nemzet-
közi projektben osztrák, cseh, lengyel, magyar,
szlovák és román civil szervezetek és állami in-
tézmények vesznek részt, hazánkból a szállítás-
ügyi és környezetvédelmi minisztériumok
stratégiai partnerei a projektnek, amelynek cél-

jait és tevékenységeit Sós Tibor projektmened-
zser mutatta be, ezek legfontosabbika az, hogy
a Kárpát-medence infrastruktúra-fejlesztései
minél természetbarátabb módon valósuljanak
meg. Mivel térségünkben a közeljövőben a Ma-
rosvásárhely–Jászvásár autópálya megépítése
lenne az egyik nagy beruházás, a Milvus külö-
nösen fontosnak tartja a pálya nyomvonalán el-
helyezkedő települések érintettjeinek bevonását
a folyamatba.

A legsikeresebb
kancellár az NSZK
történetében
Hefty szerint a modern Németország
1871-es alapítása óta Kohl a legsike-
resebb kancellár volt, aki még az első
német birodalmi kancelláron, Otto von
Bismarckon is túltett, mivel nem vérrel
és vassal, hanem egyetlen halálos ál-
dozat nélkül egyesítette a kettészakí-
tott országot.
____________2.
Könyvbemutató 
a Nemzetiben
Évadzáró eseményként  könyvbemu-
tatót szervezett kedd délután a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. A saját munkatársaik
által szerkesztett Az Állami Színház
1961-1978 című kiadvány a színház
kutatóközpontja hároméves gyűjtő-
munkájának eredménye és a maros-
vásárhelyi intézményes színház 17
évet felölelő korszakát dokumentálja.
____________3.
Élet/Tér Atyhában
Múlt szombattól újra pezseg az élet a
Kakasülő Galériában. A kiállítótér is
bővült valamelyest. Sosem tétlen a
gazda, Vinczeffy László Munkácsy-
díjas festőművész. Akik ismerik, tud-
ják, hogy portáján mindig van
újdonság. 
____________4.
A szabadság 
állapota
A Húzd a himnuszt, ne káromkodj
című könyvem írásakor döbbentem rá,
hogy vannak helyzetek, amikor ha va-
laki elmegy egy közösségből – az
1980-as években valóban hermetikus
határokkal körülzárt közösségben él-
tünk Romániában –, az otthon marad-
tak számára olyan, mintha meghalt
volna.
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A medve vagy az ember a fontosabb?

Ismét terítéken az autópálya ügye



A vásárhelyi szervezet medveprog-
ramját vezető Domokos Csaba az el-
múlt két év eredményeit mutatta be,
amely időszakban a nagyragadozók
életterét és vándorlásuk útvonalait ta-
nulmányozták. A tervezett autópálya
két természetvédelmi területet vág át,
illetve az itt élő medvék vándorlási te-
rületeit is. A szervezetnek nem célja a
beruházás akadályozása, viszont sze-
retné elérni, hogy a vadak átvonulá-
sára biztosítsanak úgynevezett zöld
folyosókat, továbbá egyes helyeken
olyan kerítéseket építsenek a nyomvo-
nal mentén, amelyen a medve és szar-
vas nem tud átjutni, hisz az
autópályára való bejutásuk az állatok
és az utazók számára egyaránt végze-
tes lehet. Marius Nistorescu környe-
zetvédelmi tanácsadó pozitív európai
példákat hozott fel annak bizonyítá-
sára, hogy a környezetvédelmi érde-
kek nem jelentenek akadályt egy ilyen
beruházásnál, és léteznek megoldások
az egészséges kompromisszumra.
mit kell tudni az autópályáról?

Románia közlekedési mestertervét
a szállításügyi minisztérium munka-
társa, Mădălina Teodor ismertette a
jelenlevőkkel. A Marosvásárhely–
Jászvásár–Ungheni autópálya a 3.
számú európai közlekedési folyosó
része lenne, 31 ezer jármű venné
igénybe és 42 százalékkal csökken-
tené az utazási időt. Marius Ţăran, a
Közúti Infrastruktúra-kezelő Orszá-
gos Társaság (CNAIR) munkatársa
szerint 2007-ben elkészült a pálya elő-
tanulmánya, 2010-ben a megvalósít-
hatósági tanulmánya, de ez utóbbit
több helyen is javítani kellett azóta. A
pálya három szakaszból áll, a Német-

vásár (Târgu Neamţ) és Ungheni kö-
zötti szakaszt 2017–2021 között épí-
tenék meg, míg a
Marosvásárhely–Gyergyóditró–Né-
metvásár közöttit csak 2021 és 2030
között. A hegyvidék (Keleti-Kárpá-
tok) miatt az autópálya megépítése
igencsak költséges, akár hatmilliárd
euróba is kerülhet, síkvidéken 8-10,
hegyvidéken 25-30 millió euróba is
kerülhet egy kilométer út, a hely ma-
gasságától és domborzatától függően
a kétoldali kerítések közötti távolság
40-150 méter között lehet majd –
mindezeket már Iulian Pană tervező
ismertette, aki elmondta: a pálya me-
gyénkben Lukafalva térségében csat-
lakozna az észak-erdélyi
autópályához, a Vécke-csatorna bal
oldalán haladna fel a Nyárád mellé-
kén, Nyárádmagyarós községben
térne át a Kis-Küküllő vidékére, Szo-
vátát (itt épülne egy csatlakozási pont)
délen érintve vonulna át Hargita me-
gyébe. Backamadaras mellett pihenő-
parkolót, Sóvárad közelében
szolgáltatási pontot (töltőállomás, ét-
terem, mosdók, szerviz) építenének
ki. Mivel a helyi közösségek megkér-
dőjelezték a pálya hasznosságát olyan
körülmények között, hogy a Nyárád-
mentén nem szerepelt benne le- és fel-
hajtási pont, az igényeket figyelembe
véve utólag módosítottak a terven, így
Nyárádszereda mellett lesz egy csat-
lakozási pont, illetve megpróbálják ki-
kerülni és nem átszelni a kisvárost.
Jó is, nem is

Nyárádszereda polgármestere, Tóth
Sándor úgy véli, ez az autópálya
akkor lehet jó projekt, ha mentalitás-
váltás következik be, mert ma az eu-
rópai és hazai törvényeknek való
megfelelés és a medvék védelme fon-

tosabb, mint az ember, a közösségek
érdeke. Amikor ez a sorrrend megfor-
dul, akkor beszélhetünk ilyen beruhá-
zásokról. Számára két dolog
elfogadhatatlan jelenleg: az egyik az,
hogy nem szerepelt csatlakozási pont
a Nyárádmentén. Ha Szereda mellett
megépül a le- és felhajtó rész, akkor a
jeddi, ákosfalvi és csíkfalvi megyei
utak irányából is megközelíthető lesz
a pálya egy, a Székelytompa mellett
építendő körforgalom révén. A másik
gond az, hogy a nyomvonal Szeredá-
ban a szentannai városrészt ketté-
vágná, emellett lakóházakat kellene
lebontani. Azt javasolná, hogy Nyá-
rádgálfalva és Szereda közigazgatási
határán a pálya vegyen egy enyhe ka-
nyart, és Demeterfalvát és Szentannát
kikerülve a Varga-dombon át térjen
vissza Székelybere határába. Ha a te-
lepülést kikerülik és csatlakozási pon-
tot is építenek, Szereda támogatni
fogja a pálya tervét, ellenkező esetben
viszont mindenhol keresztbe fog tenni
annak – jelentette ki lapunknak a
város polgármestere.

Szovátának mindenképp fejlődést
fog hozni az autópálya, a vidék többi
részének kevésbé – véli Dósa Sándor,
a Kis-Küküllő Térségi Társulás el-
nöke, aki Kibéd polgármestereként el-
ismeri, hogy nekik sok hasznuk nem
lesz belőle, hisz két alagút és három
felüljáró vezeti majd át az utat a Só-
váraddal való közös határon. Sóvárad
polgármestere sem örül a tervnek.
Biró Csaba elmondta: a falu egyik
mellékutcáját (amely egyben megyei
út is) átszelné az autópálya, ott is há-
zakat kellene lebontani, ezért ő is egy,
a szeredaihoz hasonló enyhe kerülőt
látna szívesen a projektben.

Ma  TIHAMÉR, 
ANNAMÁRIA,
holnap OTTÓ napja. 
OTTÓ: Több germán név be-
céző alakjából önállósult. 

1., szombat
A Nap kel 

5 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 182. napja, 
hátravan 183 nap.
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100 Huf 1,4734

1 g aRaNY 159,6080
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Kánikula 
Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 15 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

Korunk – július

sárkányok, 
képzelt lények

A képzeletbeli lények leírásainak vizsgálata az emberi képze-
let történetének fontos kiindulópontja lehet, régebbi és új míto-
szaink sokat elárulnak rólunk. A lapszám szerzői azt vizsgálják,
a történetekben, filmekben, bestiáriumokban, képi ábrázolásokon
megjelenített képzelt lények milyen összefüggésben állnak egy-
mással, hogyan vándorolnak szövegről szövegre, hogyan vannak
jelen napjaink kultúrájában, hogyan, milyen helyzetekben, mi-
lyen szándékkal beszélünk róluk. A lapszámban szó esik a Row-
ling-univerzum legendás állatairól, Borges képzelt lényeiről, a
Kádár-korszak sárkányairól, Mircea Cărtărescu sárkányenciklo-
pédiájáról, mezőségi prikulicsokról, pozsonyi garabonciásokról.
Klasszikus irodalmi anyagok mellett (Beowulf, Ambroise Paré
Szörnyek és csodalények című munkája) prózával, verssel van
jelen a lapszámban András Sándor, Balázs Imre József, Boda
Edit, Ghijász Ahmad Gaddí, Sánta Miriám, tanulmányokat, esz-
széket közöl Beretvás Gábor, Amedeo di Francesco, Kányádi
András, Keszeg Vilmos, Mihály István, Serestély Zalán, Szabó
R. Ádám, Székely Bíborka, Végh Balázs Béla. A képanyag Sza-
kács Zsuzsánna textilmunkáit reprodukálja.

A Német Szövetségi Köztársa-
ság (NSZK) legjelentősebb
kancellárjaként jellemezte a
87 éves korában elhunyt Hel-
mut Kohlt Georg Paul Hefty
magyar származású német
újságíró, politológus. Hefty
szerint a modern Németor-
szág 1871-es alapítása óta
Kohl a legsikeresebb kancel-
lár volt, aki még az első
német birodalmi kancelláron,
Otto von Bismarckon is túl-
tett, mivel nem vérrel és vas-
sal, hanem egyetlen halálos
áldozat nélkül egyesítette a
kettészakított országot.

A Frankfurter Allgemeine Zei-
tung konzervatív német lap korábbi
vezető szerkesztője a mai strasbo-
urgi gyászszertartás, illetve német-
országi temetés előtt az MTI-nek
adott interjúban úgy értékelte: a má-
sodik világháború utáni Nyugat-
Németországnak szerencséje volt,
hogy Kohl a legoptimálisabb idő-
szakban lett kancellár (1982-től
1998-ig). Konrad Adenauer konszo-
lidálta a szörnyű háborús bűnökkel
terhelt, háborút vesztett ország nyu-
gati részét. Willy Brandt és Helmut
Schmidt enyhítette egy szovjet tá-
madás veszélyét és az emberek
ezzel kapcsolatos félelmeit. Az or-
szágot egyesítő Kohl sikeréhez
Georg Paul Hefty szerint nemcsak

politikai tehetségére volt szükség,
hanem egy olyan szerencsés idő-
pontra is, amikor Lengyelország és
Magyarország a Szovjetunió ellen-
állása nélkül aláásta a Varsói Szer-
ződés cselekvőképességét.

Kohl felismerte, hogy a német és
az európai egyesülés ugyanannak a
folyamatnak a két oldala. Ezzel
kapcsolatban Hefty arra emlékezte-
tett: az európai egyesülés gondo-
lata, melyet Richard Coudenhove-
Kalergi gróf az első világháború
után – akkor kevés sikerrel – hirde-
tett meg, a második világháború
után erőre kapott, mert bebizonyo-
sodott, hogy Németország túlerejét
az európai történelemben csak meg-
számolhatatlan véráldozattal lehet
lefékezni. Ebből született az a gon-
dolat, melynek Winston Churchill
1946-os zürichi beszédében első
szószólója volt, nevezetesen, hogy
Németországot és iparát – úgymond
– „be kell szervezni”. A francia Jean
Monnet és az olasz Alcide de Gas-
pari úgy fogadták be az akkor ala-
kuló európai szervezetekbe
Nyugat-Németországot, mintha né-
hány évvel korábban mi sem történt
volna. Ezért helytelen az, hogy az
európai integráció a német újrae-
gyesítés következménye, hanem az
a helyes, hogy az akkor már négy
évtizede zajló integráció tette lehe-
tővé a német egyesülést.

Kohl megbízható partnere volt az
akkori amerikai, francia és szovjet
elnöknek, George Bushnak, Fran-
cois Mitterrand-nak és Mihail Gor-
bacsovnak. Amerikai elnökként
Bush valójában nem is tehetett
mást, csak azt, hogy kezdettől fogva
támogatja Kohlnak az egyesülésre
irányuló törekvéseit. Hiszen 1949-
ben az Egyesült Államok jóváha-
gyásával került bele az NSZK
alkotmányába az, hogy a demokra-
tikus német állam a nép egységének
és szabadságának beteljesülését
szolgálja. Bush Ronald Reagannek
volt az alelnöke, aki felszólította
Mihail Gorbacsovot a berlini fal le-
döntésére. Ha Bush tétovázott
volna, összeomlott volna Amerika
szavahihetősége.

Francois Mitterrand francia
elnök addig is már jó barátságban
volt Kohllal. Neki viszont tétovázni
kellett, nehogy a kikerülhetetlen új
német túlerő tovább kicsinyítse a
német-francia barátság amúgy is ki-
sebb partnerét. Kohl erre egyértel-
műen megígérte, hogy együttesen
építik Európát, és Mitterrand ezzel
megelégedett.

Gorbacsov ezzel szemben a hi-
degháború idején sokáig a nyugat-
német kancellár ellenfele volt.
Később azért vált engedékennyé,
mert a Varsói Szerződés gyakorlati-
lag megszűnt és a szovjet gazdaság

a csőd szélén állt. Lengyelországot,
Magyarországot és Romániát elve-
szettnek látta a Szovjetunió szá-
mára, ezért új gazdasági partnereket
keresett Nyugat-Európában, a
német ipar és kereskedelem szállí-
tóképességében reménykedett.
Kohl Gorbacsovot nem kezelte fö-
lényesen, de az egyenlőséghez ra-
gaszkodott.

Hefty szerint Kohl valójában
csak 1988/89-ben vett teljes mér-
tékben tudomást a politikai és rend-
szerváltásra készülő Magyar-
országról. De attól kezdve „roman-
tikus viszony” fűzte a magyarok-
hoz, a magyar vezetőket „szívébe
zárta”, Németh Miklóst épp úgy,
mint Antall Józsefet és Orbán Vik-
tort. Büszke volt arra a jellemvoná-
sára, hogy képes hálásnak lenni. A
hálát politikai erénynek tartotta,
nem gyengeségnek. Ez a hála meg-
határozó volt Magyarországhoz fű-
ződő viszonyában is.

1999 decemberében a CDU-nak
juttatott illegális pénzadományok
körül kirobbant válság árnyékot ve-
tett Kohl megítélésére. Hefty sze-
rint ez rendkívül bonyolult ügy volt.
Tény, hogy Kohl olyan pénzekkel
szolgálta pártja versenyképességét,
melyeknek a felhasználását és bir-
toklását törvény tiltotta. Abban vi-
szont a különféle politikai pártok
érdekeltek voltak, hogy ebből a ki-

hágásból az egész országot feldúló
botrány legyen. Az új vezető gárda
Angela Merkel vezényletével attól
is félt, hogy a baloldal támadásai
mindaddig kivédhetetlenek lesznek,
míg közösséget vállalnak Kohllal.
Pártjában, a CDU-ban a Kohl utáni
generációnak épp úgy, mint ko-
rábbi, párton belüli kritikusainak az
volt az érdeke, hogy végre szaba-
duljanak befolyásától . „Ma azon-
ban már mindenki tudja, hogy Kohl
tettei mérhetetlenül nagyobbak,
mint hibái” – vélekedett.

Hefty visszaemlékezett arra,
hogy még újságírói munkássága
előtt három éven keresztül Kohl kö-
zelében dolgozott a Bundestag
CDU/CSU-frakciójának referense-
ként. „Akkor tapasztaltam, hogy
messze felülmúl mindenkit. De po-
litikája nem volt hibátlan” – fogal-
mazott. Attól kezdve, hogy
elvesztette kancellárságát, több
mint tíz éven keresztül kapcsolat-
ban álltak, egészen addig, míg Kohl
balesete következtében visszavonu-
lásra kényszerült. „Közelről, akár
négyszemközt, olyan volt mint a
nyilvánosság előtt: egyidejűleg do-
mináló és érdeklődő, kíváncsi és bi-
zalmas, adó és fogadó, szívélyes és
érzékeny, nagylelkű és szigorú, ke-
délyes és rosszkedvű, de mindig ha-
tározott” – mondta az MTI-nek
Georg Paul Hefty. (MTI)

Georg Paul Hefty: Kohl a legsikeresebb kancellár volt az NszK történetében
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Évadzáró eseményként  könyvbemutatót
szervezett kedd délután a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.
A saját munkatársaik által szerkesztett Az Ál-
lami Színház 1961–1978 című kiadvány a
színház kutatóközpontja hároméves gyűjtő-
munkájának eredménye és a marosvásárhe-
lyi intézményes színház 17 évet felölelő
korszakát dokumentálja Ferencz Éva és Ke-
resztes Franciska szerkesztésében. A kötet
Horváth Bea 2006-ban megjelent A Maros-
vásárhelyi Székely Színházban bemutatott
darabok előadás-történetének legfontosabb
adatai 1946–1961 című könyvének folyta-
tásaként a magyar tagozaton bemutatott elő-
adások legfontosabb adatait közli, és a
levéltárban található dokumentumok felhasz-
nálásával készült el. A kötet olvasmányossá-
gáról a hivatkozási anyagon kívül számos –
a korabeli sajtóból származó – részlet, vala-
mint rengeteg fénykép gondoskodik.

A Nemzeti emeleti előcsarnokában szer-
vezett könyvbemutatón, szépszámú közön-
ség jelenlétében Keresztes Attila művészeti
igazgató üdvözölte a megjelenteket. 

– Ez az első alkalom, amikor ennyi embert
érdekel egy itteni könyvbemutató. Annak ide-
jén, amikor Gáspárik Attila idekerült, kita-
lálta, hogy a létező archívumból egy
kutatóintézet-szerűséget hoz létre, és erre
megtalálta az emberét Ferencz Éva személyé-
ben, aki ugyancsak megtalálta segítségét Ke-
resztes Franciska személyében. A tavalyi 70.
születésnapon már láttuk a tárlatsorozatot, azt,
hogy milyen fontos a mi életünket bemutatni,
hiszen a múlt kifolyik a kezünkből. A tanítvá-
nyaink egyáltalán nem tudják, hogy kik azok
a nagy színészek, akik tíz évvel ezelőttről szá-
mítva meghatározzák az elmúlt 60 évet.
Ugyanígy nem fogják tudni rólunk sem, ha

nincs egy intézmény, ami ezzel foglalkozik,
ami tárggyá teszi mindazt, ami itt történt. Jó
lenne, ha archiválnánk az élő beszélgetéseket
is, amíg ki nem szaladnak a kezünkből. Vég-
telenül hálás vagyok ezért a kötetért, remé-
lem, hogy az egyetemeken kutatási célból
felhasználják majd, és az lenne az igazán cso-
dálatos, ha eljutna a nézőkhöz is.

A korszak történelmi hátteréről Gáspárik
Attila vezérigazgató, a kötet előszavának
szerzője beszélt. 

– Marosvásárhelyen egy színészről, ren-
dezőről, díszlettervezőről sem neveztek el
még utcát. Ferencz Éva és Keresztes Fran-
ciska megpróbálja összeszedni és összera-
gasztani a részeket a múltból, hogy
megpróbáljunk tanulni a hibákból, amiket az
elődeink elkövettek. Erdélyben az elmúlt 25
évben nagyon sok történelmi kutatás jelent
meg, de színházkutatás nem történt, mert
nincs alapkutatás, nincsenek alapforrások.
Ezen a könyvön három éven keresztül dol-
goztak a kollégák, előttük pedig nagyon sok
munkát végeztek az irodalmi titkárok, pél-
dául Székely Ferenc, akinek nagyon sokat
köszönhetünk. Az időszak, amiről szó van a
kötetben, illetve ennek az időszaknak az
előzményei számos történelmi fordulatot
hoztak: 1945 nyarán megszületik a Székely
Színház alapító okirata, amit Kemény János
egyedül írt meg – ez eredetileg Székelyföldi
Játékszín címre hallgatott, Marosvásárhely
és Brassó helyszínekkel. 1962-ben sok min-
den megváltozik. Az általános vélekedéssel
ellentétben nem Tompa Miklós hozta ide a
román tagozatot, ez egy 1959-ben kezdődő
mechanizmus része volt, ami 1956-ból táp-
lálkozott. ‘56 után hatalmas tömegeket,
25.000 embert zárnak börtönbe. 1956-ban a
Maros autonóm tartományban 74 operatív
szekustiszt működött, kétharmaduk magyar
volt. Az egész ellenőrző rendszer odáig fej-

lődött, hogy 42.000 hálózati ember lett,
1989-ben pedig 500.000. Kik azok, akik
naprakészen kapták a jelentéseket? Többek
között az igazgatók. A színházigazgatók is.
Minden a párt irányítása alá tartozott, és az
irodalmi titkárok lavírozni voltak kénytele-
nek. De nem volt egy egységes rendszer.
Amikor összegyűjtöttük az adatokat, ezzel
számolnunk kellett. Ugyanakkor az előadá-
sok nagyon magas szinten kerültek bemuta-
tásra, a muszájdarabok között rangos
drámákat is bemutattak. 1974-ben felavatják
ezt az épületet. A kitekintés Gálfalvi Zsolt
akkori színházigazgatónak köszönhető, ő
mutatta be először például a Tótékat, Örkény
is itt volt a premieren. 1971-ben színháztör-
téneti eseménynek számított Nagy István
Özönvíz előtt című drámájának bemutatása.
Ekkor szakítottak a Sztanyiszlavszkij-rend-
szerrel, és a rendező, Harag György tízéves
kutatómunkája után új formanyelvre találtak.
Érdekes, hogy mindössze 16-szor játszották
Vásárhelyen és 17-szer vidéken. A könyvben

mindezek mellett van példa arra is, hogy ho-
gyan működött az ideológiai megtekintő bi-
zottság, amely jóváhagyta az előadásokat,
ízelítőt nyújtunk abból, hogy ez miként tör-
tént, a kiszolgáltatottságból, amin az alkotók
végigmehettek. Közzéteszünk különböző
besúgói jelentéseket is, amelyeket azért ké-
szítettek, hogy a feszültségeket fenntarthas-
sák és manipulálni tudjanak. 

A Communitas Alapítvány és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatott, nekik köszönhe-
tően jöhetett létre ilyen szép formátumban
ez a könyv, amely idővel szabadon elérhe-
tővé válik az interneten. A kutatóintézetünk
hatalmas munkát végzett eddig is, legutóbbi
eredményük ez a kötet. 

Ferencz Éva szerkesztő hozzátette: – A
kötet a második része egy megkezdett mun-
kának, és reméljük, lesz harmadik rész is.
Amikor összegyűjtöttem és rögzítettem az
anyagot, arra gondoltam, meg kellene ismer-
tetni egy szélesebb közönséggel, fiatalab-
bakkal is mindezt. Ezért is kértem a

Alkalom szülte ünnepi előadás. Lélekbe
vágó, katartikus emlékeztető, olyan művészi
tett és produkció, amely egyértelműen meg-
érdemelné, hogy ne csak a Sütő András Ba-
ráti Egyesület és Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa szervezte június 16-i és 17-i
marosvásárhelyi főhajtás közönsége őrizze
dédelgetett élményei között. Kilyén Ilka és
Ritziu Ilka Krisztina összeállítása, A gyertya
könnye és a két művésznő színpadi teljesít-
ménye magától értetődően sugallja a folyta-
tást: itthon és másfelé is meg kellene
ismételni az estet, lehetőséget teremtve az ér-
deklődőknek, hogy újra találkozhassanak a
90 éve született író gondolataival, vívódása-
ival, töprengéseivel. Mi se lenne természete-
sebb, mint hogy valamelyik színház,
kulturális intézmény felvállalja a rendezvény
további patronálását, turnéztatását. Aligha
számítana anyagi kockázatnak, hiszen a két
előadó fellépései iránt mindig élénk az érdek-

lődés. A „kockázat” dilemmája inkább a
műsor ötletgazdájában, a szöveg válogatójá-
ban és a tolmácsolásban is főszerepet vállaló
Kilyén Ilkában merülhetett volna fel: vajon
megéri-e az ilyen vállalkozásokkal járó ha-
talmas energiát, munkát, idegi, szellemi meg-
terhelést egy olyan szerző életművének és
egyéniségének egyszeri, kétszeri megjelení-
tése, akihez manapság ellentmondásosan vi-
szonyul a köztudat, hiszen tapasztaljuk,
halála után egy évtizeddel sokan már inkább
hallgatnának róla, mint hogy öröksége érté-
keit elemezve mérlegelnék. A művésznőt
azonban nem tántorítják el ilyen megfontolá-
sok, ha közösségi ügyekről van szó, különö-
sen nem. Hosszú és sikeres előadóművészi
pályáján számos alkalommal bizonyította ezt.
És azt is, hogy lelkesedése, elhivatottsága ra-
gadós, másokat is meg tud fertőzni vele. Jelen
esetben lányát, az ifjú színésznemzedéket kép-
viselő Krisztinát, akivel már többször felmu-
tatták, milyen összeforrott előadópárosként

a könyvbemutatón (balról): Keresztes franciska, ferencz Éva, Keresztes attila és Gáspárik attila   Fotó: Rab Zoltán
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képesek magukkal ragadni a közönséget, de
régi munkatársát, a színpadképet is kikere-
kítő, rendező Kincses Elemért és Bandi Kati
textilművészt is, aki a jelmezeiket tervezte
meg, illetve az irodalmárként is nevet szerzett
Simon György magyartanárt, aki a szövegek
válogatásában segédkezett. Persze, mint az ele-
gáns műsorfüzetben olvasható, mások is segí-
tettek a montázs szövegének válogatásában,
összeállításában, de az Ariel Színházban jól ki-
érdemelt ünneplést kiváltó előadás létrehozá-
sában a Kilyén Ilkáé a fő érdem. 

Egy ilyen színpadi produkció megterem-
tése öröm és szenvedés is lehet. Erre is utal a
színésznő vallomása, amelyből szándékai ér-
zékeltetésére kiragadunk egy részt: „Nem iro-
dalomtörténeti vitaindító, nem politikai
védőbeszéd vagy vádirat, nem iskolai jellegű
emlékműsor ez az összeállítás. A társadalom-
mal perben álló, gondolkodó ember vívódá-
sai, töprengései, emlékei, kiszolgáltatottsága,
az önmagáért és másokért való felelősségvál-
lalás erős késztetése, a húsunkba szakító fáj-
dalmas igazságok kimondása ez a műsor.
Minden elhangzott szó idézet Sütő András
valamelyik művéből. Gyönyörűség volt a
Szavak Nagyfejedelmének írásait újraol-
vasni. A mesebeli örök élet forrása lakozik
bennük”. Újrahallgatni is jó volt a mély át-
éléssel, empátiával közvetített gondolati,
nyelvi telitalálatokat, sziporkákat. Az anyám
könnyű álmot ígér, a Csillag a máglyán, az
Egy lócsiszár virágvasárnapja, az Engedjétek
hozzám jönni a szavakat, az Ugató madár

című nagylélegzetű művekből és az író esszé-
iből, interjúiból, más jellegű írásaiból kiemelt
részletek által egy egész élet és életmű, egy
megpróbáltatások hosszú sorát felmutató
sorsközösség, egy egyéni drámákkal telített,
zaklatott világ elevenedett meg a színpadon.
Kincses Elemér láttatásában: „... a képzelet-
beli Andrásfalva itt van előttünk, benne
élünk. És Sütő András mártír élete is itt világ-
lik előttünk. Kétségbeejtő igazságai ma idő-
szerűbbek, mint megírásuk idején. Mit szólna
hozzánk, ha élne? Nem tudhatjuk. De művei
szólnak, suttognak, üvöltenek, kezünkbe
vetik magukat a könyvespolcról”. Az ihletet-
ten alakító, sok-sok személlyel, alakkal köny-
nyedén azonosuló két művésznőnek
köszönhetően magunk is felszállunk az érzel-
mek intenzitást és hangulatot váltó hajóhin-
tájára, s hol megrendülünk, elérzékenyülünk,
hol meg önfeledten kopognánk a zene ritmu-
sát, sőt a dalba is szívesen bekapcsolódnánk.
Ez egyébként a bemutató végén felejthetetlen
mozzanatként, mindenki örömére meg is tör-
tént. A szerepváltás különben ötletesen és
zökkenőmentesen, pár köznapi kellék, öltö-
zékkiegészítő jelzésszerű felhasználásával
történik, a néző hamar társsá válik ebben a já-
tékban. Az elején egyeseknek talán furcsa,
hogy az írót nő személyesíti meg, de egyket-
tőre túlléphetnek ezen a megütközésen. A kö-
zönséget magával ragadja az előadás
lendülete, a monológok, párbeszédek, a szö-
veg és a dalok jó érzékkel biztosított egyen-
súlya pedig a feszültségteremtésben és
-oldásban is nézőbarát jelzővel ruházhatja fel

a produkciót. Sok dal csendül fel az esten,
amire joggal számíthattunk is, hiszen mind-
két művésznő szép hangú, az autentikus folk-
lór iránt elkötelezett, azt szuggesztíven
megszólaltató előadó. Ritziu Ilka Krisztina a
néptáncban, koreográfiában is remekel. Ez
látványban is mozgalmasabbá, élvezetesebbé
teszi az előadást, amelynek az egyik csúcs-
pontja az Anyám könnyű álmot ígér énekes,
mulatós születésnapi mozzanatának ötletes
megelevenítése. 

Azt hiszem, A gyertya könnye senkit sem
hagy közömbösen. Jó lenne, ha nem mind-
egyre a veszteségeinket, szomorúságainkat
juttatná eszünkbe, a lobogó lángnak sokkal
inkább a boldogságot, az életörömünket kel-
lene jelképeznie ünnepi asztalainkon. A gyer-
tya és könnye ezen az esten lelkiekben,
hitbeli alapállásunkban erősítette a színház-
teremben hirtelen összeforrott közösségé vált
egybegyűlteket.
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Múlt szombattól újra pezseg az élet a Ka-
kasülő Galériában. A kiállítótér is bővült va-
lamelyest. Sosem tétlen a gazda, Vinczeffy
László Munkácsy-díjas festőművész. Akik is-
merik, tudják, hogy portáján mindig van új-
donság. Épül, szépül a bennvaló, gazdagszik
a kertben a modern szoboregyüttes. És ami a
legfontosabb, érdeklődők százait vonzza ide
a nyárról nyárra közönség elé vitt atyhai kép-
zőművészeti kiállítás. Tavaly több mint más-
fél ezren látták, idén sem lesz kevesebb
látogató. Ez nyugodtan megjósolható. A tárlat
növekvő hírneve s a hegyi faluba vezető fel-
javított út is garantálja. A június 24-i megnyi-
tón nagyon sokan voltak. És nem kellett
csalódniuk. Az egykori pajtából különleges
hangulatú galériává alakított Homloktörő is
elvarázsolta a belépőket, a Kakasülő látvány-
kínálata is lenyűgöző ismét.

Budapesten, Bukarestben, Berlinben, bár-
hol elismerés övezné a tárlatot, de a tizen-
négy kiállító munkái itt, a világtól látszólag
eldugott, távoli településen nyernek igazi ér-
telmet, telítődnek olyan érzelmi, hangulati
többlettel, amit a hely szelleme táplál. Erről
a feltöltődésről beszélt a művészek egyike-
másika is, amikor mostani műveikről faggat-
tam őket. Szücs György művészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria tudományos fő-
igazgató-helyettese is célzott rá méltató be-
szédében az avatón. És az igényes
kivitelezésű, háromnyelvű katalógus ajánló
soraiban Kuti Dénes festőművész is utal rá,
miközben a negyedszer megrendezett, jelen-
legi kiállítás központi gondolatát, az Élet/Tér
témáját igyekszik körülhatárolni. „Atyhában
a Föld összeér az Éggel, és azon túl nincsen

semmi – idéződnek fel bennem oly gyakran
felsősófalvi nagyapám szavai egy néhai ko-
rondi öregasszonyról, aki ebben a hitben élt
és halt meg, ugyanis sohasem járt távolabb
Korond határánál – ám kis háza, kertje, Ko-
rond vidéke a sajátja volt és otthon érezte
magát benne” – olvashatjuk a líraisággal át-
szőtt írásban. Azóta sok minden változott, a
korondiak és mások is keresztül-kasul bejár-
ják a nagyvilágot, kitágult a környékbeliek
élettere, igazán otthon azonban a szülőföl-
dön, ezeken a tájakon érzik magukat. Az 
atyhaiak otthonosságérzete immár ezzel a ga-
lériával és a tárlataival is teljesebb lehet. Kuti
erről így vall: „E kiállítássorozaton a részt
vevő művészek konkrét és elvont, valós és
álomszerű, szeretetet, együttérzést kifejező,
eget és földet összekötő belső élettereik fes-
tett, rajzolt és faragott »képeit« vonultatják
fel, így próbálván üzenni Atyha, a Sóvidék,
Erdély, a Kárpát-medence és a nagyvilág ma-
gyarságának: »Emberek, szántsatok, vesse-
tek, arassatok! – mert íme, valahol a világon,
egy elveszni látszó kis hely is válhat élhető
életteretekké, otthonotokká, ahol egy temp-
lom a földeteket az egetekkel összekötheti,
és amelyből továbbra is a szépnek, a jónak, a
hitnek dallama zenghet.«”

A Sóvidékhez kapcsolódó alaptagok, akik
három évvel ezelőtt, induláskor a kezdemé-
nyező Vinczeffy Lászlóhoz csatlakoztak,
minden nyáron elhozzák ide alkotásaikat.
Évente egy-egy társukat is meghívják kiállí-
tani, így áll össze a galéria csoportos tárlatá-
nak anyaga. Bocskay Vince (Szováta), Kuti
Botond (Szováta), Kuti Dénes (Szováta),
Sánta Csaba (Szováta), a nemrég fiatalon el-
hunyt Siklódi Zsolt (Szováta), Vargha Mihály

(Sepsiszentgyörgy) és Vinczeffy László (Sep-
siszentgyörgy) ezúttal Bartos Jenőt (Jászvá-
sár), Berze Imrét (Székelyudvarhely), Éltes
Barnát (Feldoboly), Jakabos Olsefszky Imo-
lát (Brassó), Madaras Pétert (Zalán), Kolozsi
Tibort (Kolozsvár) és Zsombori Bélát (Szé-
kelyudvarhely) kérte fel az együttműködésre.
Életkor, műfaj, művészi látásmód tekinteté-
ben változatos csapat. Ami közös bennük, az
mindenekelőtt a művészi minőség iránti el-
kötelezettség, mindannyian az igényesség
jegyében dolgoznak. Idén több a szobor, mint
a festmény, Bartos, a két Kuti és Vinczeffy
olajfestményei mellett Berze, Kolozsi, Sánta
bronz kisplasztikái, Bocskay, Éltes, Madaras,
Varga, Zsombori fába faragott szobrai, Jaka-
bos kerámiája, a fametszettel is reprezentált
Siklódi bronz-, kőkompozíciója és Zsombori

mészkő munkája teremt magának életteret a
Kakasülő lenti, illetve fenti szintjein. Ahány
mű, annyiféleképpen vall alkotója egyénisé-
géről. De találkozhattunk Atyhában egy nagy
ígérettel is. Vinczeffy László tizennégy éves
unokája, a sepsiszentgyörgyi Csáki Apor mu-
tatkozott be a frissen felavatott Homloktörő
galériában. A nagyapa hagyta, hogy a gyerek
tehetsége önmagától bontakozzék ki, nem
avatkozott be oktatással a fejlődési folya-
matba. Az eredmény egy érdekes, rajzos fan-
táziavilág, amely Bogárvirág címen
sorakoztat fel szürreális és szecessziós 
jegyeket ötvöző fekete-fehér és színes rajzo-
kat. Immár bizonyos, hogy Apor módszeres
művészeti képzését érdemes elkezdeni.

A 4. atyhai kiállítás augusztus 7-ig látogat-
ható. (N.M.K.)

Élet/tér atyhában

(Folytatás a 3. oldalról)

a megnyitón a Homloktörő galéria előtt (jobbról): szücs György, vágási albert, vinczeffy László és magyari Izabella

a Kakasülő alsó szintjének egyik oldalán (balról) Berze Imre, zsombori Béla és vargha mihály szobra

vinczeffy László szobra a kertben

Percekig zúgott a taps                                                                                                                Fotó: Velicsek László Miklós
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A Humanizmus: ettől – eddig?, a
Lassú vírus, a Húzd a himnuszt, ne ká-
romkodj, a Godir és Galanter, Az érve-
lés ideje, A konvenció vendégei és
más kötetek szerzője 1947. július 8-
án született Marosvásárhelyen. Az író,
esszéíró, kritikus, újságíró 1986-ban
települt át Magyarországra. Ott is
folytatta tanulmányírói, szerkesztői
munkáját, több könyve Budapesten
látott napvilágot. Hosszabb ideje az
Amerikai Egyesült Államokban él. Az
alább olvasható születésnapi beszél-
getésre a világháló adott lehetőséget. 

– Nem tartozol a gyakran közlő írók közé.
Ezért egyeseknek talán fel sem tűnt, hogy
régóta nem olvashattak tőled semmit.
Sokan azt sem tudhatják, hogy évek óta
Amerikában éltek. Nehezen elképzelhető,
hogy olyan tollforgatóként, akinek min-
denre kiterjedt a figyelme, beérnéd a nagy-
apai teendőkkel. Az ottani valóság nem
kínált föl semmilyen írói provokációt?
– A Húzd a himnuszt, ne káromkodj című

könyvem írásakor döbbentem rá, hogy van-
nak helyzetek, amikor ha valaki elmegy egy
közösségből – az 1980-as években valóban
hermetikus határokkal körülzárt közösségben
éltünk Romániában –, az otthon maradtak
számára olyan, mintha meghalt volna. Egye-
sek, a közeli barátai követik, hogy hova,
merre visz az útja, de az otthon maradtakat is
annyira lekötik a saját mindennapi problé-
máik, hogy ha valaki nem ír naponta nekik,
nem szól hozzájuk, az számukra nem létezik.
Én ezt tudomásul vettem már akkor, amikor
Magyarországra menekültem (települtem,
„migráncsoltam”) az elviselhetetlen légkörű
romániai diktatúrából. Az erdélyiek jó ideig
nem olvashatták írásaimat, mert azok a régi
Magyar Nemzetben jelentek meg Budapes-
ten, illetve más magyarországi lapokban,
amelyek alig jutottak be a hermetikusan el-
zárt országba. De a magyarországiak sem is-
merték a korábbi, romániai írásaimat, mert
nem terjesztették Magyarországon a romániai
sajtót. Néhány erdélyi írón kívül senkit nem
ismertek Magyarországon. Az, hogy közel tíz
éve most már Amerikában élek, és mindössze
egy-két egykori otthoni barátommal, ismerő-
sömmel tartom a kapcsolatot, kevés magyar-
országi lapba írok, most már természetesnek
tűnik számomra. Valóban kevesebbet közlök,
de az utóbbi évtizedekben is inkább alapítvá-
nyoknak írtam tanulmányt és könyveket,
amelyeket szintén szűkebb körben terjesztet-
tek. A Kisajátított tér című tanulmányköte-
temről is elsősorban a magyarországi sajtó írt,
nem az erdélyi, pedig kimondottan erdélyi
írókról szól. A másik magyarázat, hogy sze-
retném elkerülni annak még a látszatát is,
mintha az áttelepülés után beleszólhatnék,
„okos tanácsokkal” láthatnám el az otthon
maradtakat, és szövegeimmel meg tudnám
változtatni a körülményeiket. A társadalmi
gondokkal, együttéléssel naponta, újból és
újból meg kell küzdenie mindenkinek éppen
ott, ahol él. Természetesen más hatások, ta-
pasztalatok értek, amikor Vásárhelyről átte-
lepültem Budapestre, megintcsak más,
amióta itt élek Texasban. De ezeket a tapasz-
talatokat a legjobban naplóban lehetne rögzí-
teni. Többek között ezért írt naplót Márai
Sándor is San Diegóban. Na meg valóban
leköt az unokáim oktatása, iskoláztatása. Raj-
tuk keresztül jobban belelátok az amerikai
társadalomba, közvetlenebbül megértem az
amerikai kultúrát, oktatást, nevelést. Fiatal
koromban Zoltán Ildikó marosvásárhelyi ta-
nárnőmtől kaptam kölcsön Németh László ta-
nulmányköteteit. Azóta is foglalkoztat az
Iskola Kakaskúton című írása. Most azokat
az oktatási módszereket próbálgatom tanítani
a Texasban született unokáimnak angolul és
magyarul. Nagy örömömre szolgál, hogy ta-
pasztalataimról beszámolhatok és néha taná-
csot kérhetek egykori tanárnőmtől
Marosvásárhelyről. 

– Tudom, hogy onnan is próbáltál figyelni
a magyarországi és a romániai esemé-
nyekre, történésekre, közhangulatra. Szép-
irodalmi, fikciós műben, vagy esszében,

tanulmányban sikerülne inkább megragad-
nod a honi realitások lényegét, sajátossá-
gait?
– Az igazság az, hogy az interneten olvas-

ható újságokból nemigen tudom közvetlenül
érezni az otthoni élet súlyát. Mint ahogyan az
itteni életről is csak ideológiai információk
jutnak el a világsajtóba. Feltételezem, otthon-
ról is nehezen tudjátok elképzelni, hogy mi-
lyenek a reális amerikai hétköznapok.

Amikor nem történik semmi, és az emberek
élik a normális életüket. Olvasom az otthoni
politikai szövegeket, de nem tudom például,
mennyibe kerül egy kiló kenyér, vaj, szalámi
Romániában. Sok az, vagy tűrhető ár egy át-
lagembernek? Eddig minden évben hazaláto-
gattam. Végigsétálok a főtéren. Már alig
találkozom valakivel, akinek köszönni kel-
lene. Valamelyik szállodai szobából hallga-
tom elérzékenyülve a Vártemplom
harangjának hangját, amely gyerekkoromat
végigkísérte, hiszen ott laktam a Rákóczi ut-
cában, a vár alatt. Persze, már ezekre az ut-
canevekre sem emlékeznek a maiak. A
Bolyaiból (korábban Rángecz József iskola)
hazafelé a Sáros utcán vagy a Kazinczyn
mentem, és az egyik nagynéném a Kossuth
utcában lakott, a másik a Jókai utcában. Hát
ezeket az utcaneveket már hiába keresném.
Ugyanakkor a városban olyan híres, tehetsé-
ges személyiségek élnek, mint Kovács And-
rás Ferenc, Láng Zsolt, Gáspárik Attila,
Tompa Gábor, Parászka Boróka, Székely
Csaba és még sokan mások. Az idősebbeket,
a korosztályomat nem is említem. Szerintem
ők jobban meg tudják írni, mi van Erdélyben,
mint én, innen Texasból.

– Szekusdossziéi tanulmányozása nyomán
több erdélyi író könyvben is közzétette ezzel
kapcsolatos életérzéseit, gondolatait.
Téged annak idején meghurcolt, sokat zak-
latott a politikai rendőrség; a veled, veletek
történteket nem kellene valamilyen formá-
ban a mai nyilvánosság elé tárnod?
– Erről az élettapasztalatról írtam a Lassú

vírus című könyvemet. Jellemző az ellent-
mondásos romániai cenzúrára, hogy a könyv
megjelent, mégpedig Ceauşescu idején, a
Kriterionnál. Molnár Gusztáv szerkesztette,
Elekes Károly képzőművész tervezte a borí-
tót. Senkinek nem kellett magyarázni, hogy
miről szól. A könyvben valójában a szekuri-
táté tisztjeinek a kérdéseit parodizáltam, rá
akartam döbbenteni az olvasót, hogy ezekkel
a bornírt ideológiai kérdésekkel nem lehet
megközelíteni az irodalom, a képzőművészet
és a zene alkotóinak a gondolatvilágát. Ma-
gával a konkrét „doszárjaim” nyilvánosságra
hozásával több gondom is van. Az egyik és

talán legfontosabb: egy nyelvi-alkotói kérdés.
Nem hinném, hogy magyarul hitelesen re-
konstruálni tudnám azt a sajátos szekus
román nyelvet, amelyen ezek a jegyzőköny-
vek, jelentések készültek. Anélkül viszont
éppen az egyik lényegi jellemzője veszne el
a dokumentumnak: a szekusnyelv. A másik,
hogy hiába írtam két levelet a 90-es évek kö-
zepén a titokhivatalnak Bukarestbe, azt a vá-
laszt kaptam, hogy nincs dossziém.

Humorosnak találtam, hi-
szen diákkoromban egy
és fél évig voltam a ko-
lozsvári szekuritáté pincé-
inek és különböző
kihallgatási szobáinak a
vendége. A hivatalos mi-
nőségem: „cercetare în
stare de libertate” volt.
Kivizsgálás szabadlábon.
Így tanultam meg a
román diktatúrában a
„szabadság állapotának”
fogalmát. A kihallgatást
mindennap megszakítot-
ták 1-2 órára, így nem
kellett koszt-kvártély-
ruhát adniuk nekem. A
dossziém egy részét már
akkor láttam. Mielőtt át-
küldték a katonai tör-
vényszéknek, ideadták,
hogy olvassam el, írjam
alá az egészet. Akkor el-
olvashattam a barátaim
ellenem tett vallomásait,
láthattam a felsorolt bizo-
nyítékok egy részét. A
nyomozati anyagot ké-
sőbb ismertem meg,
amint egyes akadémiai
kutatók, köztük elsősor-
ban Molnár Gusztáv bará-
tom, megszerezték nekem
néhány dossziém másola-
tát. Tehát van anyagom,

de nem teljes. Most ismét kérhetném a titok-
hivatalt, hogy immár több „titkot” tudok
ugyan magamról, kérem a többit is. A doszá-
rom valóban tartogatott (esetleg még mindig
tart) meglepetéseket. Nem az, hogy ki mit
mondott rólam, bár az is érdekes, hogy Gás-
párik Attila olvasta a levéltárban, hogy még
Magyarországról is jelentettek rólam a román
titkosszolgálatnak. De ez engem ott már 
nemigen érdekelt. A nyomozati részen is ma
már csak nevetni lehet, mint Svejk Lukas fő-
hadnagyon. Mennyi energiát és pénzt beleölt
a hatalom, hogy megfigyeljenek, fényképez-
zenek minket… És akkor még jól néztünk ki,
fiatalok voltunk. Mi az, amin a legjobban
megdöbbentem? Az, hogy a korabeli világot
nem lehet fekete-fehér fogalmakkal leírni.
Igen ellentmondásos volt. Nem lehet most
úgy gondolni a korra, hogy egyik oldalon
voltak a jók, azokat elvitték, a másikon csak
a hatalom és a rosszak. Gyűlöletmentes zónát
kellene teremteni, hogy higgadtan lehessen
elemezni a múltat. Én például csak a dosszi-
émból tudtam meg, hogy Magda Ludovic, a
kolozsvári katonai ügyészség főügyésze
(alezredes volt abban az időben), akihez fel-
terjesztette Liviu Calian őrnagy a Securitaté-
tól a doszáromat, elutasította az ellenem
hozott vádakat, felmentett, és lezárta a dosz-
sziét. Ezért nem került az ügyem a kolozsvári
katonai törvényszék elé, mint ahogyan azt a
Securitate szerette volna. A nyomozók nem
vették tudomásul a főügyész állásfoglalását,
folytatták a kivizsgálásomat, és kizárattak az
egyetemről, pontosan egy évvel később. Ha
nem lett volna Szilágyi Júlia (szerkesztő),
Gáll Ernő (főszerkesztő), Méliusz József (író-
szövetségi alelnök) és Domokos Géza (a Kri-
terion vezérigazgatója), akik kiálltak
mellettem, és továbbították ügyemet az RKP
Központi Bizottságához, ahol szintén volt
emberük, hogy megmentsenek, akkor talán
egészen másként alakul a sorsom. A világ
nem volt egyértelműen fekete-fehér, mint
ahogyan ma képzelik egyesek. Az igaz, hogy
mindenki nyomasztó félelemben élt, a hatal-
mon belül és kívül egyaránt. Az én félelmem
akkor szűnt meg, amikor magyar „migráncs-
ként” átléptem a román–magyar határt. Azóta

legfeljebb csodálkozom azon, amit látok a vi-
lágban, de félelem nélkül élek. Nehéz a sza-
badságban rekonstruálni az egykori félelem
világát. 

– Tudomásom szerint nemcsak az irodalom,
az irodalmi élet érdekelt, jártas vagy a kép-
zőművészetben is. Sokan jogosan kapcsol-
ják a nevedet a MAMŰ-jelenséghez, a honi
vizuális avantgárd kibontakozásához. Emi-
att is számos támadás ért a diktatúra ide-
jén. Mintha később eltávolodtál volna ettől
a csoportosulástól. Nincs már mondandód
róla?
– Dehogynincs. Korábban tanulmányt

írtam Szörtsey Gáborról. A tavaly nyitottam
meg Antik Sándor képzőművész, egyetemi
tanár, egykori MAMŰ alapító tag kiállítását
Sepsiszentgyörgyön. Természetesen most
már a mai technikai lehetőséggel, Skype-on
keresztül szóltam a hallgatósághoz innen San
Antonióból, amelyet a sepsiszentgyörgyi tár-
latlátogató közönség helyben nézhetett kive-
títőn. Előzetesen a kiállításra kerülő anyagot
interneten megnézhettem. A virtuális világ-
ban közelebb vannak az emberek egymáshoz,
mint a reális térben. Még ma is gyűjtöm a fel-
vételeket a kiállításaikról. Éppen te nyújtottál
nagy segítséget a vásárhelyi kiállítások doku-
mentálása során. De visszatérve a régi időkre,
a Marosvásárhelyi Rádiónál, ahol riporter
voltam, és te voltál a művelődési osztály ve-
zetője, neked köszenhettem, te tartottad a
hátad a főnökök felé, hogy én nyugodtan fog-
lalkozhasam az avantgárd képzőművészek-
kel, fiatal írók műveivel, elmehettem a
kiállításaikra, hangfelvételeket készítettem
velük, és műsorokat szerkeszthettem olya-
nokkal, mint Baász Imre, vagy az első Mé-
dium kiállítás alkotóival, később a szárhegyi
táborban, valamint részt vehettem a stúdió-
ban a MAMŰ első tárlatának a zsűrizésén is.
Később Magyarországon is én nyitottam meg
a MAMŰ utolsó közös tárlatát Szentendrén.
Az utóbb Budapesten létrejött MAMŰ társa-
ság már más történet. Azt nem ismerem any-
nyira. A korábbi, marosvásárhelyi avantgárd
műhelyről könyvet szeretnék írni, hiszen sok
dokumentumot, hangfelvételt őrzök, kár
lenne azokat olyanokra hagyni, akik nem tud-
ják, mihez kezdjenek vele. 

– Sok mindennel próbálkoztál az eltelt év-
tizedekben. Az esszé-, a kritika-, a tanul-
mány- és regényírás mellett a
lapszerkesztésbe, újságírásba is belekóstol-
tál. Interjúk is készültek veled, de nemigen
olvastam arról, hogy a rádiózást is kipró-
báltad. Közel negyven éve lettél a Maros-
vásárhelyi Rádió szerkesztője, amíg a
hatalom el nem távolított onnan. Mennyire
hatott rád az élő szó varázsa? Gazdagod-
tál-e valamiképpen általa?
– Fiatal korom óta újságíró szerettem

volna lenni. Igen érdekelt, hogy miként
élnek, gondolkoznak az emberek. Ez a kíván-
csiság vezetett a különböző építőtelepekre,
gyárba, bányába, ahol érettségi után dolgoz-
tam. A szellemi munkát (irodalmat, filozófiát,
kritikai gondolkozást) és fizikai munkát a mai
napig egyenlőnek tartom. Örömmel, a saját
kezemmel építettem egykor a gödöllői háza-
mat is. Az egyetemre is úgy kezdtem járni,
hogy nappal dolgoztam egy kolozsvári építő-
telepen. Amikor az egyetemet elvégeztem,
éppen a korábban említettek miatt nem vettek
fel egyetlen laphoz sem. Csíkszeredába ke-
rültem tanárnak. Ezek lettek a legszebb fiatal
tanári éveim. Tanár koromban több tanul-
mányt, könyvet írtam, és szerencsére nem
kellett újságíróként robotolnom, nem kellett
olyasmiről írjak, amit nem szerettem volna.
Később Budapesten, a Magyar Nemzet új-
ságírójaként, valamint a Köztársaság és a
Respublika rovatvezetőjeként már arról írhat-
tam, amiről akartam, eléggé szabadon vá-
laszthattam meg a témáimat és riportútjaimat.

A Marosvásárhelyi Rádióhoz véletlenül
kerültem. Mivel az orvosok tanácsára el kel-
lett költöznöm a számomra oly kedves, de
sokszor ködös Csíkszeredából, a vásárhelyi
tanfelügyelőség visszautasította kérésemet,
nem találtak angoltanári állást nekem a me-
gyében. Akkor hallottam meg, hogy a rádió
munkatársakat keres. Bodor Pálnak, az RTV
akkori magyar adásai főszerkesztőjének kö-
szönhetem, hogy az ajánlására és politikai fe-
lelősségvállalására felvettek a Maros-
vásárhelyi Rádióhoz. Eleinte az ipari osz-
tályra kerültem, mert nálad, a művelődési
osztályon nem volt hely. Bizony keményen
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az író feleségével, Ágoston Gabriellával és két unokájával

a szabadság állapota
Interjú a 70 éves Ágoston Vilmossal

(Folytatás a 6. oldalon)

Nagy miklós Kund 



Franciska segítségét. Az elkezdett székely
színházi albumban lévő táblázatokat tovább
folytattuk, legnagyobb részt az írott dokumen-
tumokra támaszkodtunk, oral historyt csak a
felmerült kérdőjelek esetében használtunk.
Köszönjük a központ támogatását, most már
kezdenek nagyon megbízni bennünk, hagya-
tékok kerülnek hozzánk, reméljük, lesz időnk
megőrizni őket. 

Keresztes Franciska társszerkesztő el-
mondta, nem az előadások teljes rekonstruk-
ciójára törekedtek, szükségszerűen egy

válogatásról van szó, amely a szerkesztők me-
rítése. – Jellemző momentumokat  igyekez-
tünk kiválogatni, amelyekből kirajzolódik az
olvasó képzeletében az illető előadás. Két cél-
közönségünk is van: mindazok, akiknek em-
lékeik vannak erről a periódusról (reméljük,
új emlékekkel is gazdagodnak), illetve azok,
akiknek semmiféle kapcsolatuk nincs ezzel a
korral, és ezzel kialakulhat egy kép számukra
is az akkori produkciókról – úgy, ahogyan én
is jártam az adatok nézegetése közben. 

A jó hangulatú könyvbemutató beszélgetés-
sel ért véget.
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támogatók:
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Könyvbemutató a Nemzetiben

tanultam a mesterséget. Nem szégyelltem be-
vallani, hogy ahhoz én nem értek. Amikor ki-
mentünk egy gyárba, vagy valakivel riportot
kellett készíteni műszaki témáról, azzal kezd-
tem, hogy őszintén bevallottam neki, nem
értek hozzá, mondjon el mindent róla. Én an-
goltanár vagyok, nem mérnök. Így tettem a
statisztikai hivatalokban is, mindent össze-
másoltam, sokat dokumentálódtam, később
még a kollégák is tőlem kértek adatokat.
Ebben az időben a legtöbbet Gyarmati Dé-
nestől tanultam. Megmutatta nekem, hogy
nincs elveszett hanganyag. Szinte hangokból
össze lehet ragasztani az olyan beszélgetése-
ket, amelyekben az alany rendkívül nehezen

fejezi ki magát. Ez a tapasztalat igen hasznos
volt később, amikor a te osztályodra kerül-
tem, és a fiatal képzőművészekkel akartam
interjút készíteni. Volt közöttük olyan, aki
alig tudta elmondani, mire gondol. Én hiába
sejtettem, intuitíven ráéreztem, hogy mit
akar, neki kellett megfogalmaznia, nem
mondhattam el helyette. Ilyenkor segített az
olló, a „fonotekálás”. Persze, manapság már
komputeren vágnak, jártam az új vásárhelyi
rádióstúdióban, talán alig tudják elképzelni,
hogy korábban még óriási munka volt aka-
dozó, nyögdécsélő szövegből folyamatos be-
szédet készíteni. Sokat tanultam, jó közösség
volt, igazi jó hangulatú alkotómunkában vol-
tunk együtt. Tanulságos zenei kísérletem is

volt. Egyszer ugyanezzel a technikával meg
akartam vágni egy Beethoven-szimfóniát.
Bárki megpróbálhatja. Lehetetlen. Nincs
egyetlen lélegzetnyi szünet sem a műben,
ahol vágni lehetne. Néhány hónappal ezelőtt
igen meglepődtem. Szekrényi Katalin, egy-
kori kollégánk felesége írta, hogy nyugdíjba
megy a rádiótól, addig ő kezelte az Arany-
szalagtárat. Aztán felhívott egyik rokonom
Csíkszeredából. Kérdem, hogyan jutottam
eszébe? Mondja, most hallgatja a riportomat
Seres András néprajzkutatóval a vásárhelyi
rádió szalagtárából. Döbbenetes. Közel negy-
ven éve készítettem a hangfelvételt egy kis
Kovászna megyei faluban. Azt hittem, a
hangfelvételeim mind elvesztek a jilavai bör-
tönben, amikor bezárták a rádiót. Legalábbis
a képzőművészeti anyagok tudtommal eltűn-
tek. 

– Itthon, Erdélyben több fontos visszaem-
lékezés, önéletírás jellegű kötet jelent meg
az utóbbi időben. Hetvenévesen már nem
meglepő, ha valaki ilyenszerű számvetéssel
rukkol elő. Téged nem kísértett meg ez a
gondolat? 
– De igen, néha gondolok erre is. Feltehe-

tően ráérek megírni. Még csak hetvenéves
vagyok. 

– Ebben egyetértünk. Isten éltessen sokáig!

a szabadság állapota

Hagyaték
Tévedéseimből
Mindent hagyok,
Legalább ti abból
Tanuljatok!

Haláltusa
Pókháló ring a szélben,
A napfény átsüt rajta,
Vergődő légy árnyéka
Vetítődik a falra.

Toldi ivadéka
Ha én Toldi ivadéka lennék,
Dühödt bikával szembemennék,
Az biztosan szarvára kapna,
S mint legyőzőjét, fölmutatna.

(Folytatás a 3. oldalról)

(Folytatás az 5. oldalról)

Arany János születésének 200. évfordu-
lójára jelent meg Beke József Arany János
költői nyelvének szókészlete című három-
kötetes munkája. Az Arany-szótár 262.404
szóelőfordulásából 22.423 szótári szót
(egyedi szót) tartalmaz, értelmez és magya-
ráz, szövegösszefüggésükben vizsgálja a
szavak jelentését.

A grandiózus Arany-szótár (több mind
3.000 oldalas mű) az Anyanyelvápolók
Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága kiadásában jelent
meg.

A szerző intézményi háttér nélkül készí-
tette el nyolcévi munkával. Korábban Ka-
tona József Bánk bán című drámájának
nyelvét szótározta, aztán Zrínyi Miklós
életművének magyar szókészletét állította
össze, majd Radnóti Miklós költői nyelvé-
ből szerkesztett írói szótárt.

A mű bevezetésében Balázs Géza nyel-
vész hangsúlyozza: „Arany János lehet a
legnagyobb szókincsű költő. De mennyi az
annyi?… Beke József mun-
kája révén kiderült, hogy
Arany verseinek szókészlete
azért nem nagyobb Petőfi
szókészleténél (22.719),
mert amíg Petőfi esetében a
teljes költői-írói életműről
van szó, addig Arany eseté-
ben csak a költőiről, ami ér-
telemszerűen kisebb számot
jelent”. 

Az Arany-szótár nemcsak
az irodalomtudomány és a
nyelvészet, hanem a nemzeti
nyelv összetartó erejének és
az Arany János-i hagyo-
mány továbbőrzésének
szempontjából is rendkívül
fontos.

Szolgálja a minden szintű
oktatást, a tudományosságot
és szókincsünk benne lévő
részének számontartását.

Egy szócikket mellékelek
a szótárból:

hajdú 26 fn (hajdu 14)
1 (rég) ‘gyalogos katona’

Zengett az ég szörnyen,
csattogott, villámlott:/ Az
Isten haragja megütött egy
hajdút (Toldi VII-1)// Ennyi

a lovasság. A magyar, cseh, német/ Gyalog
hajduk száma szint’ olyanfelé ment (Lo-
sonczi 16)

2 ‘ezek leszármazottjai’ S tanulom,
melynek tanui, a mondát:/ Hogy telepedtek
volt hajduk Köleséren,/ Bocskaitól nyerve
faluhelyet véren (Toldi sz. VI-18)// Szol-
gálta királyát, – majd a fejedelmet,/ Kinek
én ezt írám tört címere mellett/…/ Nagyfa-
lusi Arany, szalontai hajdú (Toldi sz. XII-
111)

3 (rég) ‘ várúr v. nagybirtokos katonája’
... az udvari hajdúk/ Négy borjút, hatszáz-
nyi tojást, tíz jókori bárányt,/ Száz csirkét
s ugyanannyi köcsög vajat összezsaroltak/
Létemen örvendő jobbágyim szeretetéből
(Az elv. alk. II-164)// Kürtölteti össze haj-
duit, cselédjét/ A kaput, a kastélyt hogy ha-
lálig védjék (Toldi sz. XII-70)

4 ‘altiszt; hivatalos szolga’ Itt a szolga-
birót hajdúja kiséri (Az elv. alk. VI-39)// S
így kiált a hajdu, ki a dobot verte:/ „Becsü-
letes népség, hallja kigyelmetek! A király-
kisasszony igen nagyon beteg” (A Jóka ö.
V-42) 

A Virginia Zeani Fesztivált első alkalom-
mal rendezik meg. A szoprán 1925-ben szü-
letett a Maros megyei Görgényoroszfaluban
Virginia Zehan néven. Korán Olaszországba
került, és egészen káprázatos karriert futott
be: Beniamino Giglitől Luciano Pavarottiig és
Placido Domingóig a kor sztárjaival énekelt.
Amikor a műsorvezető Marius Constanti-
nescu felsorolta a tanítványait, rádöbbentünk,
hogy hírneves énekesek akadnak közöttük,
olyanok, mint Elina Garanca és Andrea Bo-
celli. A hölgy pedig, akinek egy videoüzenetét
is bejátszották, kiteljesedett életet mondhat a
magáénak, hiszen szépsége és tehetsége egy-
formán tündökölt, mint a háttérre vetített ké-
pekből kiderült.

A fesztivál zárógáláját, melynek a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház adott otthont,
Kürthy András magyarországi vendégrendező
rendezte, aki azonban Erdélyben is ismert:
mint el is mondta, 25 évvel ezelőtt Kolozsvá-
ron kezdte a pályafutását. Az első részben Vir-
ginia Zeani tanítványai (Enivia Muré, Fedi
Peters, James Ioelu, Stefan von Korch) léptek
fel Donizetti, Puccini, Verdi műveiben, a má-
sodikban pedig Ana Donose, Marius Zaharia
és Balla Sándor főszereplésével a Traviata
második felvonásának első képét, illetve har-
madik felvonását láthattuk.

És hogy miért mondom, hogy „igazán ope-
rai”? Mert ragyognak a cipők és csillognak a
ruhák; mert a díszletező háttérképek és a dísz-

let maga (Venczel Attila munkája) klasszikus
ízlésűek; mert a rendező ötletére az apró Ste-
fan von Korch a hatalmas James Ioelu nya-
kába ugrik örömében, hogy megszerezte a
szerelmi bájitalt, és ez olyan finoman ártatlan
humor; mert a Traviata nyitánya alatt és ké-
sőbb, a harmadik felvonás bevezető ütemeire
Kürthy balettet rendeztet Anca Popdan koreo-
gráfussal, melyből a be nem avatottak szá-
mára is kiderül a történet; mert Ana Donose
igazi, áradó operai szépség és tehetség; mert
Cristian Sandu olaszosan dirigálja a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia zenekarát.

A különböző állami és magántámogatók
révén, Marian Jurgiu igazgató és Kolcsár
Péter művészeti vezető segítségével létrejött
fesztivál megérdemelte volna, hogy jobb rek-
lámot kapjon.

arany-szótárEgy nagyasszonynak szentelt fesztivál
minden olyan igazán operai simon György

demény Péter

márton Károly



Beköszöntött a nyár, és mivel az előrejelzések sze-
rint az elkövetkező napokban 30 C-fok fölötti hő-
mérsékletre számíthatunk, emlékeztetjük Önöket,
hogy az Aquaserv a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatallal együtt úgy döntött a tavaly, hogy
feleleveníti az utcai ivóvízkutak hagyományát, és
így könnyít a nyári hőségtől elcsigázott járókelő-
kön.

Első lépésként tíz ilyen kutat helyeztünk el a nyári idény-
ben gyakran látogatott városrészeken: a Somostetőn, a
Maros Sport- és Szabadidőközpontban (Víkendtelep), illetve
a város lakónegyedeihez tartozó parkokban. A marosvásár-
helyiek és a városunkba látogatók így tiszta, hideg vízzel
enyhíthetik szomjukat, és hűsíthetik le magukat, így meg-
spórolják a palackozott vízre költendő pénzt, ugyanakkor
környezetüket sem szennyezik az előbb-utóbb eldobásra ke-
rülő palackokkal.

Az ivóvízkutak az alábbi övezetekben találhatók:
1. a vár mellett
2. a Somostetőn – a kisvonat állomása előtt
3. a Somostetőn – az állatkert előtti szökőkútnál
4. a Víkendtelepen – a nagy medence mellett
5. a Víkendtelepen – a játszótér mellett
6. a Víkendtelepen – a fagylaltosbódé mellett
7. a meggyesfalvi parkban
8. a Ligetben
9. a kövesdombi 1848-as sétány parkjában
10. a Tudor lakónegyedi Gyémánt parkban

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. vezetősége    

ADÁSVÉTEL

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (2084)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(2084)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az élet göröngyös, a sír örök,
de az emlék él, és erősebb
mindkettő fölött.”
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával, szeretettel és
örök hálával emlékezünk
július 2-án szeretett
családfőnkre, a lőrincfalvi
születésű FEKETE JÁNOS ny.
tanítóra, a szeretett és
szerető, hűséges, drága férjre,
édesapára, nagyapára,
dédapára, apósra, sógorra, hű
rokonra, aki már 13 éve az
öröklétbe távozott. Hűségét,
gondoskodó szeretetét nem
pótolja semmi. Köszönjük,
hogy lelkedet a lelkünkbe
írtad, nincs felettünk hatalma
a sírnak. Lélekben mindig
velünk maradsz. Pihenésed
fölött őrködjön szeretetünk.
Őt soha el nem felejtő
szeretett családja. (2030)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, dédtata, rokon és jó szom-
széd, 

BALLÓ PÁL 
a Ballótrans volt tulajdonosa 

rövid szenvedés után, életének
82. évében csendesen megpi-
hent. Temetése július 1-jén 15
órától lesz az udvarfalvi ravata-
lozóból, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2093-I)

Búcsúzom szeretett nagytatám-
tól, 

BALLÓ PÁLTÓL. 
Lelked, remélem, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol
majd ránk.
Soha nem feledünk, szívünk-
ben szeretünk, rád örökkön
örökké emlékezünk. 

Szerető unokád, Sarolta 
és családja. (2093-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

aquaserv-vízkutak

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 2017: 
• július 31. – augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (Gyászolóknak, de nem csak)
• okt. 9-14.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely. 
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

aquaserv-nap – 
2017

Az Aquaserv vízszolgáltató vállalat jú-
lius 3-án ünnepli alkalmazottaival az Aquaserv-napot. 

19 évvel ezelőtt, 1998. július elsején a marosvásárhelyi
Közüzemek feloszlott, és megszületett az Aquaserv Rt.,
amelynek tevékenységi körébe az ivóvíz-előállítás és -szol-
gáltatás, illetve a szennyvíz begyűjtése és kezelése tarto-
zik.

Azóta július elsején vagy az azt követő első hétfői napon
az Aquaserv alkalmazottai minden évben megünneplik az
Aquaserv-napot. A rendezvény programjában játékok, ver-
senyek, alkotóműhelyek és sok-sok meglepetés szerepel az
alkalmazottak és gyermekeik számára.

Mivel az ünnepen az Aquaserv minden alkalmazottja
részt vesz, tájékoztatjuk Önöket, hogy július 3-án az
Aquaserv valamennyi fiókjánál szünetel az ügyfélszol-
gálatok és pénztárak tevékenysége.

Az Aquaserv vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy ezen
a napon is jelezzék az ivóvíz- vagy szennyvízhálózat eset-
leges meghibásodásait az alábbi telefonszámokon:

Ügyfélközpont:
Marosvásárhely 0265 208 888
Szászrégen 0265 512 800
Segesvár 0265 772 350
Dicsőszentmárton 0265 441 035
Marosludas 0265 411 425
Radnót 0265 471 394
Székelykeresztúr 0266 242 703

Megértésüket köszönjük!
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. (Folytatás a 8. oldalon)



Köszönjük, hogy éltél, és min-
ket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni
mentél,
szívünkben itt él emléked
örökké.
Ha látni akarunk, felnézünk az
égre. 
A csillagok között utazol to-
vább,
ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett kománénktól,

PÁPAI ZITÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!

Károly és Margitka 
Koronkából. (2110-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk jó
szomszédunktól, PÁPAI
ZITÁTÓL. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes! A
családnak kívánunk lelkierőt és
vigasztalódást. Szomszédai a
Parângului utcai 36-os
tömbházból. (2107)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / 
minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett mi-
nőségügyi szakmai tapasztalat.

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

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

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

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

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ,
ahol minden szép és nem
szenved senki már.
Angyalok éneke kísérjen utadon
tovább, óvják lépteidet, és
vigyázzanak rád. Szívünkben
hagytad emléked örökre, ha
látni akarunk, csak felnézünk az
égre. Ott választottad ki a
legszebb csillagot, mely
szikrázó fényével reánk ragyog.
Fájó szívvel emlékezünk július
1-jén KUTASI ISTVÁNRA
halálának első évfordulóján. Szerető felesége, Melinda, egyetlen fia,
Szabolcs, sógornője, Tünde és családja, valamint anyósa. (2085)

„Ne vádoljunk senkit a múltért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp is lehetett volna -
Most már… mindennek vége
van!…

Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett -
De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnye-
met.”
(Ady Endre)
Értem többé nem aggódsz, nem
fáradsz, nem dolgozol, örök
álom zárja le szemed,
megpihenni tér két dolgos
kezed. Drága jó szívét, dolgos két kezét, áldd meg, Jó Atyám, s
megköszönöm, hogy te lehettél az édesapám.
Fájó szívvel búcsúzom 

BALLÓ PÁLTÓL. 
Szerető lánya és veje.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de
gondolatban örökké velünk maradsz. 

Szerető lányod, Joli és vejed, Feri. 
(2093-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)

ELŐKELŐ HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Tel. 0743-
087-373, 0733-910-351, 0746-251-010. (19062)

MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNI-
ÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

(Folytatás a 7. oldalról)


