
A Bethlen Gábor Alapnál nyert támoga-
tásnak köszönhetően didaktikai eszkö-
zöket adományozott a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceumnak a
Studium Prospero Alapítvány. A 600
ezer forint értékű felszerelések ünnepé-
lyes átadására csütörtökön került sor a
nyárádmenti középiskolában. 

A Studium Prospero Alapítvány több évre
visszanyúló programja keretében évente didak-
tikai eszközökkel támogatja a marosvásárhelyi,

illetve a környéken lévő iskolákat a Bethlen
Gábor Alapnál nyert pályázat révén; a kezde-
ményezés az oktatás minőségét hivatott hatéko-
nyabbá tenni. 

Az ünnepélyes átadáson dr. Vass Levente, a
Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke
elmondta, 2017-ben a nyárádszeredai Bocskai
István Elméleti Líceum részére nyújtottak be
pályázatot, amit pozitívan bíráltak el, így ez lett
a hatodik intézmény, amelyet támogatnak. Az
iskolának az eszközökre nagy szüksége van, vi-
szont saját költségvetésből nem áll módjában
beszerezni. Az elnyert 600 ezer forintból négy

okos hangfalat, két hordozható számítógépet és
egy videoprojektort vásároltak. A hangfalak se-
gítségével megoldódik a rendezvényeik hang-
szerelése, a laptopok és a projektor pedig ma
már alapfelszerelésnek minősül egy korszerű
oktatási intézmény didaktikai eszköztárában. 

Fülöp László, a nyárádszeredai középiskola
igazgatója hangsúlyozta, nagyon sokat jelent
számukra az adomány, mivel az iskola költség-
vetése nem enged meg ilyen méretű beruházást.
Az ajándékba kapott felszerelést az iskola diák-
jai, pedagógusai alaposan ki tudják majd 
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Ifj. Birtalan Istvánt
újraválasztották 
a MIET élére
A küldöttgyűlésen újabb tagszervezet-
tel bővült a Maros megyei ifjúsági er-
nyőszervezet azáltal, hogy megalakult
és csatlakozott a MIET-hez a Fiatal
Vállalkozók Szövetsége. 
____________2.
Elégetett indexek,
feloszlatott 
fakultások
Volt egyszer egy Magyar Művészeti
Intézet – e címet viselte Lázok János
színháztörténész igen érdekes elő-
adása, amelyre a Kemény Zsigmond
Társaság legutóbbi, január 16-án tar-
tott estjén került sor szépszámú kö-
zönség jelenlétében, a Bernády
Házban. 
____________3.
Gerendák közé
szorult élet
A rendkívül tehetséges, és fájdalma-
san korán, 39 évesen eltávozott ma-
rosvásárhelyi festőművész
munkásságáról a legutóbbi Múzsa
lapjain Nagy Miklós Kund közölt mél-
tatást, mi ezúttal a nívós és teljes telt
házas tárlatnyitó ünnepségről számo-
lunk be, amelyen sorrendben elsőként
Soós Zoltán, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója üdvözölte a megje-
lenteket.
____________5.
25 éve halt meg
Audrey Hepburn
Huszonöt éve, 1993. január 20-án halt
meg Audrey Hepburn Oscar-díjas
amerikai színésznő, a Római vakáció,
a My Fair Lady és az Álom luxuskivi-
telben csillaga, Hubert de Givenchy
francia divattervező múzsája, aki hu-
manitárius tevékenységével is mara-
dandót alkotott.
____________6.

Menyhárt Borbála

Didaktikai eszközök a Studium Prospero Alapítványtól

Támogatás a nyárádszeredai líceumnak

ZIMANKÓ



Ma FÁBIÁN, SEBESTYÉN, 
holnap ÁGNES napja.
ÁGNES: görög eredetű, jelentése:
szent, tiszta, szemérmes. Egyes
kutatók a latin agnus, azaz bárány
szóval hozzák kapcsolatba.

20., szombat
A Nap kel 

7 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 7 perckor. 
Az év 20. napja, 

hátravan 345 nap.
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Drumming Circle 
az érzékszervi és neuro-

motorikus hiányosságokkal
élő gyermekek számára

A Psy Serenitas Egyesület A Közösségért Alapítvány
támogatásával a MOL gyermekgyógyító program 2017
keretében meghirdeti a Drumming Circle az érzék-
szervi és neuromotorikus hiányosságokkal élő gyer-
mekek számára című projektjét.

A projekt 2018. január és augusztus között kerül megvalósí-
tásra, együttműködésben a Maros megyei Neveléslélektani és
Erőforrás Központtal, valamint a Marosvásárhelyi 1. Számú Ink-
luzív Iskolaközponttal.

A tevékenységek során a kezdeményezők célul tűzték ki az ér-
zékszervi és neuromotorikus hiányosságokkal élő gyermekek tá-
mogatását, társadalmi integrációjuk optimalizálását és
önértékelési szintjük növelését egy komplex terápiás program-
mal, melynek részei a drumming circle és az outdoor tevékeny-
ségek.

A drumming circle összekapcsolja a zenélés örömét a terápiá-
val és a közösségi lét élményével, melynek során a résztvevőket
hagyományos és nem hagyományos zenei eszközök segítségével
ösztönzik ritmusok alkotására. A drumming circle tevékenységek
a hétköznapok érzelmi feszültségének feloldására, a stressz ke-
zelésére és a szorongás csökkentésére szolgálnak.

A projekt célcsoportja két 15 főből álló, különböző korosztályú
érzékszervi és neuromotorikus hiányosságokkal élő gyermekcso-
port, akik számára ingyenesen szolgáltatjuk a komplex terápiás
programot 20 óra drumming circle és 20 óra outdoor tevékenység
során.

A gyermekek beíratása március 1-ig lehetséges.
További információkat a psy.serenitas@gmail.com elektroni-

kus postacímen, illetve a 0724-090-248-as telefonszámon lehet
kérni.

A projekt koordinátora: Bocskay László

Támogatás a nyárádszeredai líceumnak
használni, hiszen kivetítőre szinte minden második tanó-
rán szükség van. Egy ilyen készüléke volt ugyan az isko-
lának, ám elavult, és rendszerint egy időben több órán is
szükség van rá. 

Évekkel ezelőtt a Studium Prospero Alapítvány a ma-
rosvásárhelyi állami magyar nyelvű felsőoktatás támoga-
tását, annak európai szintre emelését tűzte ki céljául. 2013
volt az első év, amikor úgy gondolták, hogy nyitni kell az
elemi magyar nyelvű oktatás irányába, hiszen a helyi is-
kolák diákjai foglalják majd el a helyeket a felsőoktatásban,
ezért lényeges, hogy a diákok már az elemi osztályokban
minőségi oktatásban részesüljenek. Abban az évben első-
ként a Bethlen Gábor Alaptól nyert pályázat útján, valamint
egy jótékonysági koncert bevételének köszönhetően két in-
tézményt, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot és a Maros-
vásárhelyi Református Kollégiumot támogatták didaktikai
eszközökkel. Azóta évente benyújtják a pályázatot, és min-
den alkalommal egy újabb marosvásárhelyi vagy kör-
nyékbeli iskolának adományoznak felszerelést. 

2014-ben a megnyert 600 ezer forinttal és a Budapest
Bár koncerten összegyűlt adománnyal karolták fel a ma-
rosvásárhelyi középiskolai művészeti oktatást, ez alka-
lommal a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum részesült a
támogatásból.

2015-ben a Dr. Bernády György Általános Iskolára
esett a választás, a 850 fős diáklétszámmal rendelkező in-
tézménynek 800 ezer forint értékben juttattak felszerelést.
2016-ban két részben történt az adományozás, tavasszal
a Regeneráció Egyesülettel közösen kétezer lej értékű,
nagy kapacitású nyomtatót vásároltak a 7-es számú álta-
lános iskolának, majd a Bethlen Gábor Alaptól elnyert
600 ezer forintból vásárolt didaktikai eszközöket szep-
temberben adták át.

Dr. Vass Levente kifejtette, a hozzájuk forduló igazga-
tókkal, lelkes pedagógusokkal konzultálva döntik el, hogy
mire van éppen a legnagyobb szükség az adott tanintézet-
ben, majd az alapítvány kuratóriuma dönt, hogy éppen
mely tanintézetet fogják támogatni. 

Január 18-án, csütörtökön délután került sor
Marosvásárhelyen a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET – MIÉRT-tagszervezet)
tisztújító küldöttgyűlésére, melynek napirend-
jén az elnöki beszámoló, az elnök és az ügyve-
zető elnökség megválasztása, valamint új
tagszervezetek felvétele szerepelt.

Az eseményen jelen volt a Maros megyei RMDSZ el-
nöke, Péter Ferenc, aki megköszönte a megyei ifjúsági
egyeztető tanácsnak az európai polgári kezdeményezés
aláírásgyûjtési kampányában nyújtott segítséget. „A
MIET sokat segített a Maros megyei RMDSZ-nek a Mi-
nority SafePack – Európai védelmet jogainknak kezde-
ményezéshez szükséges aláírások összegyûjtésében. A ti
munkátoknak is köszönhetően megyénkben 51.793 sze-
mély támogatta a kezdeményezést, illetve 5.262 személy-
nek segítettünk eddig abban, hogy regisztráljon a
magyarországi választásokra. Azonban úgy gondolom,
hogy egy megyei ifjúsági ernyőszervezetnek, mint ami-
lyen a MIET is, sokkal fontosabb feladata és rendeltetése
van annál, minthogy különféle kampányokban segítsen.
Az ifjúsági szervezet legfontosabb szerepe az, hogy után-
pótlást biztosítson a szövetség számára. Így arra biztatok
minden fiatalt, hogy vegyen részt a közéletben, és minél
többször mondja el véleményét, észrevételeit  a körülöt-
tünk zajló fontos közösségi ügyekről” – fogalmazott a
megyei elnök.

Ifj. Birtalan István az elmúlt két év legfontosabb meg-
valósításairól szólva kiemelte, hogy megerősítették az if-
júsági egyeztető tanácsot, hiszen a szervezet támogatása
révén egy-egy fiatal is bekerült a marosvásárhelyi és
Maros megyei tanácsba, de sikerült a megye más telepü-
lésein is fiatalokat bejuttatni a helyi önkormányzatokba.
„A fiatalok közéleti szerepvállalása mellett számunkra

rendkívül fontos a közösségépítés, éppen ezért kezdtük
el az Agrárakadémia programsorozatot, amelyben első-
sorban fiatal mezőgazdászoknak kívántunk segítséget,
hasznos, naprakész információkat nyújtani. Örvendek,
hogy ez a projektünk mára országos szintûvé nőtte ki
magát. A közösségépítésre még nagyobb hangsúlyt aka-
runk fektetni a jövőben, ezért a MIÉRT elnökségének, va-
lamint magyarországi partnereinknek köszönhetően a
napokban fogjuk aláírni azt a szerződést,  amely révén
Marosvásárhelyen is megnyílik a Civil Információs Cent-
rum. A megyeközpontban működő CIC-iroda célja lesz,
hogy segítse a Maros megyei ifjúság itthon maradását,
feltérképezze a megye fiataljainak gondjait és segítse az
általuk mûködetett civil szervezetek munkáját” – mondta
ifj. Birtalan István elnök.

A küldöttgyűlésen újabb tagszervezettel bővült a
Maros megyei ifjúsági ernyőszervezet azáltal, hogy meg-
alakult és csatlakozott a MIET-hez a Fiatal Vállalkozók
Szövetsége. Török Csongor, az újonnan alakult szervezet
elnöke elmondta, abból a célból alapították az egyesüle-
tet, hogy intézményes keretek között találkozási lehető-
séget biztosítsanak és kölcsönösen segítsék egymást a
fiatal vállalkozók. Ugyanakkor híd szerepet is be kíván-
nak tölteni a munkaadók és munkavállalók között, konk-
rétan katasztert, nyilvántartást készítenének a magyar
cégek által kínált munkalehetőségekről, és azokat minél
több olyan fórumon közzé szeretnék tenni, amelyeket zö-
mében fiatal pályakezdők olvasnak.

A küldöttgyűlés újabb két évre bizalmat szavazott ifj.
Birtalan Istvánnak, valamint ügyvezető elnöki csapatá-
nak, melynek tagjai: Frunda Csenge, Ferencz Katalin, Joó
Andrea, Ilyés-Tóth Botond, Kovács Levente és Orbán
Csaba.

(MIET-sajtóiroda)

Ifj. Birtalan Istvánt újraválasztották 
a MIET élére

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 19.

1 EUR 4,6614
1 USD 3,7984

100 HUF 1,5077
1 g ARANY 163,0820

IDŐJÁRÁS
Változó, borús idő
Hőmérséklet:
max. 2 0C
min. -4 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata közzétette
2017-2018-as, immár 73. évadának
februári műsorrendjét. A tél utolsó
hónapjában repertoáron lévő produk-
ciókról az alábbiakban olvashatnak.

Február 2., péntek 19 óra – Somogyi Gyula
– Eisemann Mihály – Zágon István: FEKETE
PÉTER (operett), rendező: Keresztes Attila –
Nagyterem. Az előadás időtartama: 2 óra 50
perc (két szünettel).

Február 3., szombat 18 óra – Erkel Ferenc:
BÁNK BÁN (opera), rendező: Dehel Gábor,
vezényel: Kulcsár Szabolcs – Nagyterem . A
Kolozsvári Magyar Opera előadása.

Február 6., kedd 19 óra és február 7.,
szerda 17 óra – Henrik Ibsen: HEDDA GAB-
LER (dráma), rendező: Keresztes Attila –
nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama:
1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Február 9., péntek 19 óra és február 10.,
szombat 17 óra – RETROMADÁR BLOKK-

NAK CSAPÓDIK ÉS FORRÓ ASZFALTRA
ZUHAN (színdarab), rendező: Radu Afrim –
Nagyterem. Az előadás időtartama: 3 óra 10
perc (egy szünettel).

Február 12., hétfő 17 óra – Timur Ver-
mes: NÉZD, KI VAN ITT! (szatíra), ren-
dező: Theodor Cristian Popescu –
Kisterem. Az előadás időtartama 2 óra
(szünet nélkül).

Február 12., hétfő 20 óra és február 13.,
kedd 19 óra – William Shakespeare: MAC-
BETH (tragédia), rendező: Keresztes Attila –
nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama:
1 óra 45 perc (szünet nélkül).

Február 14., szerda 19 óra – Henrik Ibsen:
HEDDA GABLER (dráma), rendező: Ke-
resztes Attila – nagytermi stúdiótér. Az elő-
adás időtartama: 1 óra 50 perc (szünet
nélkül).

Február 15., csütörtök 19.30 óra – Martin
McDonagh: A KRIPLI (fekete komédia), ren-
dező: Rareş Budileanu – Kisterem. Az elő-

adás időtartama: 2 óra 40 perc (egy szünet-
tel).

Február 17., szombat 19 óra – Somogyi
Gyula – Eisemann Mihály – Zágon István:
FEKETE PÉTER (operett), rendező: Keresz-
tes Attila – Nagyterem. Az előadás időtar-
tama: 2 óra 50 perc (két szünettel).

Február 18., vasárnap 19 óra – Sütő And-
rás: EGY LÓCSISZÁR VIRÁGVASÁR-
NAPJA (dráma), rendező: Sebestyén Aba –
Nagyterem. Az előadás időtartama 2 óra 25
perc (egy szünettel).

Február 20., kedd 19.30 óra – Jon Fosse:
SZÉP (színdarab), rendező: Adi Iclenzan –
Kisterem. Az előadás időtartama 2 óra 15
perc (szünet nélkül).

Február 21., szerda 19.30 óra – Timur Ver-
mes: NÉZD, KI VAN ITT! (szatíra), rendező:
Theodor Cristian Popescu – Kisterem. Az
előadás időtartama 2 óra (szünet nélkül).

Február 23., péntek 19 óra és február 24.,
szombat 19 óra – Anton Pavlovics Csehov:

SIRÁLY (színjáték), rendező: Keresztes At-
tila – nagytermi stúdiótér. Az előadás időtar-
tama: 2 óra 40 perc (egy szünettel).

Február 25., vasárnap 17 óra – Christine
Rinderknecht: STRESSZFAKTOR_15 (ifjú-
sági előadás), rendező: Csáki Csilla – Un-
derground terem. Az előadás időtartama: 1
óra 30 perc (szünet nélkül).

Jegyek és bérletek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájában (hétköz-
nap 12–17.30 óra között, tel. 0372-951-251)
és a színházban működő jegypénztárban (hét-
köznap 9–15 óra között és előadás előtt egy
órával, tel. 0365-806-865), valamint online,
a www.biletmaster.ro honlapon. Jegyfoglalás
kizárólag a színház pénztáraiban lehetséges.
Ugyanakkor kérik a nézőket, hogy lefoglalt
jegyeiket legkésőbb 30 perccel előadás előtt
váltsák ki, ellenkező esetben a foglalások tör-
lődnek és a felszabadult jegyeket kiárusítják.
A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
(Knb.)

A Tompa Miklós Társulat februári előadásairól



Volt egyszer egy Magyar Művészeti In-
tézet – e címet viselte Lázok János szín-
háztörténész igen érdekes előadása,
amelyre a Kemény Zsigmond Társaság
legutóbbi, január 16-án tartott estjén
került sor szépszámú közönség jelenlé-
tében, a Bernády Házban. A Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem tanára a
Kolozsváron 1947-ben létrehozott és
szűk három évig működő MMI születé-
séről és erőszakos feldarabolásáról be-
szélt, arról a – köztudatból kikopott –
intézményről, amelynek mai jogutóda a
vásárhelyi művészeti egyetem, és
amelynek egykori diákjai közül váro-
sunkban Kolozsvári Puskás Sándor szob-
rászművész él és dolgozik. 

Sorrendben először Csíky Boldizsár zene-
szerző, a KZST elnöke szólalt fel: – A ma esti
téma régóta a begyemben volt, mert nem köz-
ismert ügyről lesz szó, és nincs semmi olyan
konkrét információ, amelynek segítségével szé-
lesebb körben is megismerhetnék ennek az in-
tézménynek a sorsát, ráadásul egyre kevesebben
vannak, akik első kézből tudnak róla beszá-
molni. Lázok Jánosnak két könyve is jelent meg
a témában, mi pedig ezen az estén megpróbál-
juk bemutatni az intézményt, amelynek volt
színházi, zenei és képzőművészeti tagozata is.
A Magyar Művészeti Intézetet 1947-ben hozták
létre, és 1950-ig hagyták működni. Lázok pro-
fesszor az események színházi oldalát világítja
meg, Kolozsvári Puskás Sándor szobrászmű-
vész, egykori hallgató a képzőművészeti, Tó-
falvi Emese pedig a zenei részéről szól majd.

Elégetett indexek, feloszlatott fakultások
Előadás az egykori Magyar Művészeti Intézetről 

(Folytatás a 4. oldalon)

Baka István 

Hideg teremben 
hölgyek és urak

Hideg teremben hölgyek és urak
A zongorista frakkja ránctalan
A februári utcán szél ugat
Matróz üvölt vöröskozák rohan

A vérszag úgy üt át a parfümön
Ahogy kötéseken a vér maga
De még belül vagyunk a bűvkörön
Még szól a drága bécsi zongora

Majd puskatussal törnek ablakot
Szuronyra tűznek mindegy férfi nő
De csak ha minden húr elhallgatott
A bolsevik művészettisztelő

Kultúrát hoznak újat persze ők
Lesz benne Hej bunkócska és Chopin
S lesz tornyuk is még egekre törőbb
Mint Péter-Pál, künn a szigeten

A zongorista frakkja fekete
Remegve várjuk mindjárt végetér
Prelűd s a kor s az élet is ha le-
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Lázok János és Csíky Boldizsár



Ami igazán érdekes mindebben, az a színház-
történeti rész, a színházművészeti fakultás,
mert azt hozták le Marosvásárhelyre, és be-
lőle lett később a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem.

Molnár Tibor hegedű- és Molnár József
brácsaművész játékát követően Lázok János
tartotta meg értekezését. 

– A Magyar Művészeti Intézetről lesz szó,
amely igen rövid életű volt. Ha be akarjuk ha-
tárolni, hogy mi közünk van nekünk ehhez,
akkor egy jogi dolgot kell elsőnek kiemelni:
a mai Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
azon intézet jogutódja a sűrű névváltoztatá-
sok ellenére is. Ugyanakkor az előtte létező
zene- és színművészeti konzervatóriumnak
is, amelyet 1946-ban hoztak létre. A Magyar
Művészeti Intézet jogilag 1948-ban alakult
eredetileg két karral: zeneművészeti és szín-
művészeti, utóbbi pedig három tagozattal:
színművészet, rendezés és színháztudomány.
A román intézetet ugyanaz a törvény négy fa-
kultással indítja el, végül három-három tago-
zat lett mindkettőn a politikum
„nagylelkűségeként”. Így jön létre a két pár-
huzamos intézet. Ami a de facto tényeket il-
leti, 1949. február 6-án kezdi meg a
működését a magyar intézet egy, a kolozsvári
román nemzeti színházban szervezett közös
tanévnyitó ünnepség keretében. Kovács Zol-
tán festőművészt csak ezután nevezik ki in-
tézményvezetőnek. Minden kar élén egy
dékán áll, akit egy tanulmányi igazgató segít,
a tanári kart ’49 januárjában nevezik ki. Ösz-
szesen 413 hallgatóval kezdődik a tanév,
ebből 70-en a színin, 147-en a képzőművé-
szetin tanulnak. Egy olyan kicsi épületet utal-
tak ki nekik a Mócok útja 5. szám alatt, amely
még egyetlen fakultás befogadására sem volt
elég. A tanács ekkor ad át a színi fakultásnak
több épületet, közöttük Mátyás király szülő-

házát, amely szinte lakhatatlan volt, mert a
német katonák tönkretették: a csodálatos mű-
emlék épületben sem víz, sem vécé nem volt.
’49 március 1-jén tartják a színi tanári kará-
nak első értekezletét, amelyen részt vesz Ko-
vács Zoltán rektor, Szabó Lajos tanulmányi
igazgató, Tompa Miklós, Kőmíves Nagy
Lajos, Poór Lili dékán, Tessitori Nóra, And-
rássy Zoltán képzőművész, Méliusz József
író, drámagyakorlat-tanár, Szopos Klára
kosztümtervező. Az akkori harmadévesek kö-
zött megtalálhatjuk Harag György, Lavotta
Károly, Lohinszky Loránd, Orosz Lujza,
Tanai Bella nevét – Isten adna mindenkinek
ilyen évfolyamot! Később Harag átiratkozik
az induló rendezői szakra. Az első év végén
a beiratkozott 59 főből 15 diákot tanácsoltak
el, a rendező szakosoknál 12 diákból négyen tá-
voztak – ez mond a legtöbbet a minőségi törek-
vésekről. Ez az erdélyi magyar művészképzés
hőskora, oktatók és hallgatók közös intézmény-
szervező harca a romániai magyar művészeti
oktatás létrehozásáért, megtartásáért. 

Kolozsvári Puskás Sándor elmesélte, a
képzőművészeti kar központjaként a Mátyás
király szülőháza szolgált, a szobrászok és a
festők egy része a korcsolyapálya melletti
épületben tanult, a parkban volt egy kiállító-
helyiség, ott voltak a festőművészek. A zene-
művészeti kar a Bocskai-házban volt, a
koreográfia pedig ott, ahol a színi. –1950-ben
a kultuszminisztérium átvette az egészet, és
megszüntette az intézetet. Az indexeinket is
benn tartották, majd amikor a intézet meg-
szűnt, elégették őket. Az enyémet egy szim-
patikus titkárnő kimentette, így maradt meg.
Rajtam kívül senkinek sincs meg. A képző-
művészeti karon két év indult egyszerre, a ha-
ladóbbakat másodévre vették, a többieket
első évre. Engem azért vettek másodévre,
mert már kiállítottam akkor a tartományi ki-
állításon, húszéves koromban én voltam a

legfiatalabb kiállító az országban –
mondta a szobrászművész, akinek A
felvételi és a főiskolás évek című
visszaemlékezését Nagy Miklós
Kund olvasta fel.

Csíky Boldizsár azon kérdésére,
hogy a zeneművészeti fakultás hon-
nan szerzett a működéshez nélkü-
lözhetetlen kottákat, hangszereket,
Tófalvi Emese válaszolt. 

– A zeneoktatási rész nincs túl
távol a színművészeti résztől. Az
1819-ben alapított kolozsvári zene-
intézmény 1902-re egyenrangú lett
a pestivel. Ennek 1919-ben vetett
véget az az esemény, amikor az in-
tézmény teljes vagyonát átvette a
román állam, és megalapította a
román zenei oktatást. Ezért nulláról
kellett kezdeni, egy időben olyan
kusza volt a helyzet, hogy három ze-
neiskola működött párhuzamosan
Kolozsváron. Nem volt annyira jól
strukturált az oktatás, mint napja-
inkban. 1941 végén a magyar állam
felsőfokú oktatási intézménnyé mi-
nősítette az addig épp csak vergődő
kolozsvári zeneiskolát, amelynek ‘46-’47-től
ismét vergődnie kellett. Az iskola folyamato-
san levelekkel bombázta a román államot,
hogy teljes infrastruktúrával, tanári karral
rendelkeznek, de nem működhetnek, mi le-
gyen velük? Az állam másfél évig ügyet sem
vetett rájuk. Akik kibírták mindezt, azok ke-
rültek a Magyar Művészeti Intézet konzerva-
tóriumi fakultására. 

– A színházi karnak a története ekképpen
egészült ki a képzős és zenei szak legfonto-
sabb momentumaival – folytatta Lázok
János. – Az intézet felszereltségét illetően
gordiuszi megoldással élt a román kultúrpo-
litika: az alapító okirat 6. cikkelye kimondja,
hogy az MMI ingyen használhatja a Mócok
úti épületet és ingóságokat. Az azt megelőző
cikkelyek arról szólnak, hogy a tanárokat ho-
gyan lehet alkalmazni. Ugyanazt a dramatur-
giát alkalmazták, mint a Bolyai
tudományegyetem esetében: úgy szerelték le
a helyi magyarság várható ellenállását, hogy
elindítottak egy magyar tannyelvű román in-
tézetet, így a kolozsvári magyarság valami-
lyen jogfolytonosságot érzékelhetett, és az
államosítást könnyebben emésztette meg. De
a ’48 őszén létrehozott MMI-t hihetetlen fel-
szereltséghiány jellemezte. A vezetőség kérte
az államot, hogy a megszüntetett magyar
konzervatórium felszerelését adják át nekik.
Válaszában az állam jelezte, hogy tulajdonba
veszi a teljes korábbi vagyont, és kiutalja a
Magyar Művészeti Intézetnek. Politikai ma-
nőverezés volt, hogy a lakosság ellenérzését
a folytonosság érzésével le lehessen győzni,
holott jogfolytonosságról immár szó sem
volt, csak a tájékozatlanabb lakosság érzékel-
hette ezt.

Mindebben pedig az a legnagyobb parado-
xon, hogy ha nem költöztetik le Kolozsvárról
a színművészeti kart Vásárhelyre, akkor nem
mondhatnánk, hogy az jogfolytonos az egy-
kori Magyar Művészeti Intézettel, hiszen Ko-
lozsváron másutt nem lehetett a magyar
nyelvű képzést újraindítani: sem az egykori
Magyar Művészeti Intézet állami feloszlatá-
sának és széttagolásának következményeként
létrehozott Gheorghe Dima zeneakadémián,
sem az ugyanezen intézet nyomán kiépített
Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán.
Csak a színművészetin, Marosvásárhelyen.
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Elégetett indexek, feloszlatott fakultások

(Folytatás a 3. oldalról)

A székelyudvarhelyi Erdélyi Toll
tavalyi kínálatát rendhagyó módon
egyetlen írásban ismertetem. 

A IX. évfolyamához érkezett ne-
gyedévi irodalmi és művelődési fo-
lyóirat 2017-es első számából
elsőként a Sors és pálya rovatot
emelném ki, amelyben A költészet:
ima az emberért címmel Beke Sán-
dor főszerkesztő Ráduly Jánossal
készített nagyszabású interjúja ol-
vasható. 

Az ismert, kedvelt rovatok között
megtaláljuk az irodalomtörténeti te-
matikájút (Bertha Zoltán: Archaikus
modernség, népi impresszionizmus)
és az anyanyelvünk történetét kör-
vonalazót (Málnási Ferenc: Erdélyi
anyanyelvoktatás: irodalmunk tük-
rében, XXVIII. fejezet). A lírai
hangot a Toll felnyitásakor Tompa
Zsófia adja meg, a későbbiekben,
a Múzsa és lant rovatban tizen-
négy szerzőtől olvashatunk még
verset. Brauch Magda és Csire
Gabriella prózai alkotással gazda-

gítja a Toll színvilágát. Új sorozat
is indult a tavalyi első Tollban,
Tompa Zsófia Tisztuló (torz)kép.
Megújuló olvasati lehetőségek
Tompa László életművében című ta-
nulmányának első részét ismerhet-
jük meg.

Arról pedig, hogy az első oldaltól
az utolsóig haladó hűséges olvasó
jó hangulatban tegye le olvasmá-
nyát, Ráduly János soron következő
Félperces történetei gondoskodnak.

A IX. évfolyam második lapszá-
mában a vezércikk szerepét játszó,
kötetnyitó vers Kiss Székely Zoltán
tollából származik. Folytatódik
Málnási Ferenc anyanyelvtörténeti
tanulmánya és Tompa Zsófia
Tompa László életművét elemző
munkája. A Sors és pálya rovatban
újra Ráduly Jánossal találkozunk,
Beke Sándor interjújában a költő
mellett ezúttal a műfordító, illetve
néprajz- és rovásírás-kutató Ráduly
is megszólal, ugyanakkor az alkotó
szülőfalujáról, a „megmaradás őr-
helyének” nevezett Kibédről is szó
esik.

A szépirodalomnak szentelt ro-
vatban kicsivel több a prózai alko-
tás, mint az első lapszámban, de
lírával is több mint tízen jelentkez-
nek. 

A második Tollat a Hit és üzenet
rovat zárja Kozma László különle-
ges hangvételű, az első lapszámbeli
Ráduly János-interjú címét alátá-
masztó verseivel.

A tavalyi év harmadik számában,
az Örökség rovatban új sorozat
indul. Kozma László A himnusz

című tanulmányának első fejezeté-
ben nemzeti imánk születésének kö-
rülményeit tárja az olvasók elé,
szól a Himnusz szakralitásáról,
majd a nagy mű verstani, szerke-
zeti, nyelvezeti, műfaji jellegze-
tességeit emeli ki. A harmadik
Toll egyik legizgalmasabb része
az Erdélyi préri rovat, amelyben
Tar Károly a csődbe ment Szép-
műves Erdélyi Céh történetét mu-
tatja be. A lírai árnyalatok ezúttal
mintha erőteljesebben helyet kap-
nának a Toll színvilágában, nem-
csak az Írók a szülőföldről címszó
alatt (Kozma László: Gordon-
tető), illetve a szépirodalomnak
szánt oldalakon, hanem a Mara-
dandó művészet rovatban iroda-
lom és képzőművészet párbeszé-
deként is találhatunk verses olvas-
nivalót (Szerelmek, párducok, kö-
zépkor: Molnos Zoltán festményei
alá).

2017 utolsó Tollát kézben tartva
elsőként az Erdélyi préri rovat
vonzotta tekintetem, ahol több
szerző korábbi években megjelent
könyveinek ismertetőiből válogat-
hattam (Farkas Wellmann Endre: A
vágy visszakézből, Kulipendium;
Király Zoltán: Szombat, szobámban
képzelődöm; Márkus János: Éjfél a

repülőtéren; Gáspár B. Árpád: Ori-
ent Lux).

Az emlékezésnek, hagyományőr-
zésnek szentelt oldalak ezúttal
Szent László alakját idézik (Mál-
nási Ferenc: Idvezlégy kegyelmes
Szent László király!). Szintén Mál-
nási vezet tovább anyanyelvünk
múltján, ezúttal az 1945 utáni évti-
zedeken. Folytatódik Kozma László
himnuszról szóló tanulmánya is, il-
letve Ráduly János Cselédlánynak
nem süt a nap című, folytatásokban
közölt munkájának negyedik feje-
zetét is megtaláljuk. A Múzsa és
lant tizenhárom alkotó hangján
szól, a Maradandó művészet rovat-
ban pedig Kedei Zoltán lírai prózá-
jával találkozhatunk, amely a
festőművész költői hitvallásának ki-
fejeződése is lehet: „Gyűlnek a vo-
nalak, sokasodnak a körök.
Dicsfény ragyog forró levegőn…
(...) Vannak olyan örömpillanataim,
örömóráim, melyek elbódítanak,
felvillanyoznak, és az lesz az érzé-
sem, hogy enyém a világ, és bármit
megtehetek, mert az örömmámor
nem szab határt. Ilyenkor még a le-
hetetlenséggel is versenyfutásba in-
dulhatok… (...) Amennyiben kiapad
az idillélmény, csillogó színek ko-
médiása nem leszek”. 

Lapszemle a négyzeten
2017 Erdélyi Tollai

Nagy Székely Ildikó

Az egykori hallgatók

Az egyetlen megmaradt index

Kolozsvári Puskás Sándor mesél
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Amint arról a múlt heti Múzsában is olvas-
hattak, a Maros Megyei Múzeum szervezé-
sében, a Régészeti és Történeti Múzeum
várbeli kiállítótermében megnyílt az 1933-
ban született és 1972-ben elhunyt Sükösd Fe-
renc kiállítása. A rendkívül tehetséges, és
fájdalmasan korán, 39 évesen eltávozott ma-
rosvásárhelyi festőművész munkásságáról a
legutóbbi Múzsa lapjain Nagy Miklós Kund
közölt méltatást, mi ezúttal a nívós és teljes
telt házas tárlatnyitó ünnepségről számolunk
be, amelyen sorrendben elsőként Soós Zoltán,
a Maros Megyei Múzeum igazgatója üdvö-
zölte a megjelenteket.

– Sükösd Ferenc gazdag életművet hagyott
reánk, holott igen korán hunyt el, mondhatni
a reá váró ragyogó karrier kezdetén. Ám így
is meghatározó alakja volt a marosvásárhelyi
festészetnek, a város kulturális életének fon-
tos személyiségévé vált. Köszönöm a mú-
zeum munkatársainak, közöttük Karácsonyi
Ferencnek, Ioan Şuleának és Cora Fodornak
a kiállítás berendezésében nyújtott segítségü-
ket – mondta Soós Zoltán, majd Németh
Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizott-
ságának elnöke szólt a résztvevőkhöz.

– Nagy örömmel vagyok ma itt, jó érzés,
hogy velünk vannak Sükösd Ferenc szerettei,
és köszönöm Soós Zoltánnak, hogy egy ilyen
szép helyen lehetünk együtt. Édesapámmal
még az antivilágban nagyon sokszor jártam
képeket vadászni Kedei Zoltán műhelyébe,
és akkor még nem így nézett ki ez a vár. Jó
látni, hogy milyen állapotban van ma a vár, a
Vártemplom, ez a csoda, amely méltó hely
ehhez a kiállításhoz. 

Mi máshogy nézzük a festményeket, mint
a festők. Ők szakmabeliek, mi kívülállók,
szemlélők. Számunkra varázslat, mágia,
ahogy a festő vászonra viszi a fényt. Vagy
egy portréban az emberi sorsot. Hiába nagyít-
juk ki a végletekig a részleteket – ahogy ezt

ma bárki megteheti például a fényképezőgépe
képernyőjén, ha megnyitja Sükösd Ferenc
Facebook-oldalát –, csak elmosódott vízfes-
tékfoltokat, satírozott vonalakat fogunk látni,
nem a művész titkát. De persze én nemcsak
a technikai titkokra gondolok, hanem arra,
hogy milyen lelkierő kell egy ilyen őszinte
önarckép megfestéséhez. Mert az is kérdés,
hogy hogyan lehet valakinek a sorsát belefes-
teni egy portréba, de az, hogy saját magát
ilyen mélységig, ahogy Sükösd Ferenc teszi,
szinte elképzelhetetlen számomra. Azt mond-
ják, a pszichológusok sem tudják magukat
analizálni. Neki sikerült – tükörből. Vagyis,
számunkra, nézőknek nagyon érdekes és cso-
dálatos folyamat az alkotás, ahogy átszűri
magán a világot, és elénk tárja egy festő. Na-
gyon megragadó, „itt tart és nem ereszt” (Zas
Lóránt a Novemberben c. versében a földről
mondja: „az álmodó rög itt tart és nem
ereszt”). Mi, politikusok csak sóvárgunk az
ilyen hatás után. De talán nem baj, hogy mi
nem tudjuk így megbabonázni a hallgatóin-
kat.

Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria
tudományos főigazgató-helyettese egy helyen
Egry Józsefet idézi Sükösd Ferenc kapcsán:
„A képtérből igen sokat kell elvennünk, hogy
üres ne legyen”. Nekem erről az erdélyi fes-
tészet jutott eszembe: az erdélyi festők nagy
képteréből vett ő el, hogy üres ne legyen.
Most, ezzel a kiállítással is betölti a maga
terét, hogy az erdélyi művészet teljes legyen.
Sokan vannak, akik még nem tölthették be
ezt a teret, pedig a képeik már meg vannak
festve. Folyamatosan illesztgetjük be őket, és
fogy az üres tér az erdélyi keretben, és nő a
lelki, esztétikai tartalom. Ezt a tárlatot itt, Er-
délyben kellett megrendezni, de szeretnénk
Magyarországon, talán Szentendrén vagy Bu-
dapesten is egy átfogó erdélyi kiállítást csi-
nálni, hogy szélesebb közönség is lássa a
feledésre ítélt képeket. Ezt a feladatot sajáto-
san fogalmazza meg az erdélyi, marosvásár-

helyi származású író,
Dragomán György a
Máglya c. regényében
abban a jelenetben, ami
arról szól, hogy Nagy-
mama másodszor vesz-
tette el teljesen az
emlékezetét, és ezen
csak az asztallapra ki-
szórt lisztbe rajzolás se-
gített. „…ez másodszor
is megtörtént vele, me-
gint mindent elfelejtett,
de nemcsak a régi dol-
gokat, hanem az újakat
is, mindent. Csak azt
tudod, hogy mindent el-
felejtettél... úgy ébredtél
fel, hogy semmit se
tudsz már, azt se, hogy
hol vagy… Aztán a
kezed egyszer csak va-
lahogy másként mozdul,
a mutatóujjad a desz-
kára koppan, és húz egy
vonalat, és arról a vonal-
ról eszedbe jut egy
másik vonal, és a másik-
ról egy harmadik, és
akkor egyszerre már
tudod a lisztről, hogy
liszt, és a deszkáról is,
hogy deszka… mert
tényleg egyáltalán sem-
mit se tudtál, de akkor
arról a három vonalról
lassan minden eszedbe
jut, először csak a
neved, és az, hogy hol
vagy, aztán sorban a
többi dolog is, az örömök, a bánatok, a fáj-
dalmak, az egész életed.” 

Valahogy így tartja fenn az eszméletünket
a képzőművészet, ma Sükösd Ferenc, és nála
ez egy erdélyi emlékezet, persze mélyen em-
beri, de ez Erdélyhez, a magyar élethez, sors-
hoz kötődik. Nagyon személyes és
szélsőségeket feltáró képek ezek a bensősé-
ges, otthonos érzésektől, amit a sóvidéki táj,
apa-anya-feleség nyújtott, a drámaian há-
borgó, szinte apokaliptikus képekig – belefért
ez János apostol újszövetségi irataiba is (a Je-
lenések könyvének is ő a szerzője) –, de Sü-
kösd Ferenc részletei teszik mégis lehetővé
az egyetemességet, mint János evangélista je-
leneteiben is: hány európai művész számára
vált a képzőművészeti kifejezés nyelvévé az
evangélium, például az a jelenet, ahogy János
ráhajol Krisztus keblére, hogy megkérdezze,
ki az áruló. És az egész azzal kezdődik, hogy
az „Ige testté lett”. Ennél személyesebbé nem
válhatott volna az egyetemes. Az egész kez-
dődik így, tehát a mi életünk, és nem csak az
evangélium szövege. A festő alkotása révén
a maga reszortját vállalja ebben a teremtési,
megtestesülési folyamatban.

Ahhoz, hogy a nagy emlékezettörlések
után is fennmaradjanak az emlékeink arról,
hogy mi a nevünk, hol vagyunk, és az örö-
mök, a bánatok, a fájdalmak és az egész éle-
tünk, kellenek ezek a vonalak, foltok, színek.
Nagymama még annyit mond az unokájának
Dragomán regényében, hogy még egy har-

madik teljes emlékezetvesztés lesz az éle-
tében, és az a halálakor lesz. Nekünk 2018-
ban is szükségünk van erre az
emlékezetvesztés elleni mágiára, mert már
kettőn túl vagyunk itt, Erdélyben (először Tri-
anon után, aztán a kommunizmusban). Ezért
kell magunkba szívnunk ezeket a képeket,
amelyek életre keltik az emlékeinket, az em-
lékek pedig minket elevenítenek meg. Sü-
kösd Ferenc már 46 éve nincsen köztünk
(most lehetne 85 éves) – mégis éltetőnk, em-
lékeztetőnk, nekünk, szemlélőknek is, a ké-
pein keresztül.

A múzeumot fenntartó Maros Megyei Ta-
nács képviseletében Kozma Mónika szólalt
fel, köszönte meg a szervezőknek a szép tár-
latot, és elmondta, a múzeum az egyik olyan
intézmény, amely esetében százszázalékosan
bízhatnak benne, hogy a finanszírozás jó ke-
zekbe kerül, értékes, látványos munka lesz az
eredménye, ahogyan azt a várudvaron, a Kul-
túrpalotában, illetve egyéb helyszíneken és
rendezvényeken láthatjuk.

B. Fülöp Erzsébet Jászai Mari-díjas szín-
művésznő szavalatát követően Nagy Miklós
Kund méltatta a tárlatot, aki elmondta, hogy
a hallott versekhez hasonlatosan dráma, tra-
gédia és az élet maga az is, amely a falakról
felént árad, hiszen a festő igazán jól ismerte
az életet. – Vannak olyan képei, amelyek a
kőtörő múltjára is emlékeztetnek. Alsósófal-
váról gyermekkorában úgy származott el,

Gerendák közé szorult élet
Sükösd Ferenc tárlatának megnyitójáról

Kaáli Nagy Botond 

(Folytatás a 6. oldalon)

Nagy Miklós Kund, Németh Zsolt, Kozma Mónika, Soós Zoltán és B. Fülöp Erzsébet

Viadal

Műtermi csendélet

Piac



Huszonöt éve, 1993. január 20-án halt meg
Audrey Hepburn Oscar-díjas amerikai szí-
nésznő, a Római vakáció, a My Fair Lady
és az Álom luxuskivitelben csillaga, Hubert
de Givenchy francia divattervező múzsája,
aki humanitárius tevékenységével is mara-
dandót alkotott. (Az MTVA Sajtóadatbank-
jának portréja.)

A múlt század egyik legbájosabb film- és
divatikonja 1929. május 4-én Brüsszelben
született Audrey Edda van Heemstra Hep-
burn-Ruston néven egy angol bankár és egy
holland bárónő lányaként. Gyermekkorában
felváltva élt e három országban, a második
világháborút Hollandiában vészelte át. Rend-
kívül vékony alakja többek közt a folyamatos
éhezés következménye volt, a filmvásznon
ezért látszott aprónak és törékenynek a 170
centi magas színésznő.

A háborús évek után Londonban tanult ba-
lettet (mesterének tanítványa volt korábban a
legendás orosz táncos, Nyizsinszkij is), to-
vábbá modern dzsesszt és avantgárd koreog-
ráfiát. Közben modellkedett,
reklámfilmekben szerepelt (először tizenki-
lenc évesen a holland KLM légitársaság ste-
wardesseként), színi tanulmányokat
folytatott, és éjszakai klubok revüiben is fel-
lépett. Arról álmodozott, hogy prímabaleri-
naként hódítja meg a világot, a filmvásznon
is kisebb táncos szerepekben tűnt fel először.
Huszonegy évesen Colette unszolására vál-
lalta el a főszerepet a francia írónő Gigi című
kisregényéből készült Broadway-darabban,
amely egy éjszaka alatt sztárrá tette.

Hamarosan Hollywoodba hívták, William
Wyler 1952-ben rá bízta Anna hercegnő sze-
repét a Római vakációban, s Hepburn már
első amerikai filmjéért megkapta a legjobb
női főszereplőnek járó Oscar- és Golden
Globe-díjat. A forgatáson barátság szövődött
közte, a férfi főszerepet játszó Gregory Peck
és a rendező között, utóbbiról később azt
mondta: „Wylertől tanultam mindent”.
1953-ban főszerepet kapott a Billy Wilder

rendezte Sabrina című vígjátékban, ekkor
kezdte jelmezeit és ruháit tervezni a francia
Hubert de Givenchy, akinek Hepburn lett a
múzsája.

Az „őzikeszemű”, bájos és filigrán, termé-
szetes módon viselkedő színésznő az egész
világot elbűvölte, előkelő megjelenése, visz-
szafogott nőiessége új színt jelentett, elegan-
ciája a divatot is megváltoztatta. 1961-től
szerepelt a legjobban öltözöttek listáján, ő
személyesítette meg a háború utáni Európa
kifinomult, minimalista stílusát.

Az ötvenes és hatvanas években a legna-
gyobb rendezőkkel dolgozott együtt, a Há-
ború és béke című Tolsztoj-adaptációban

King Vidorral (valamint
férjével, Mel Ferrer szí-
nésszel), Az egy apáca tör-
ténetében Fred
Zinnemann-nal, utóbbi ala-
kításáért Oscar- és Golden
Globe-díjra is jelölték.

Sokoldalú tehetségét
minden műfajban megmu-
tatta. Az Álom luxuskivi-
telben című vígjáték újabb
Oscar-jelölést hozott szá-
mára, filmbéli viseletével
hozta divatba a fekete,
nagy keretes napszemüve-
get. A Várj, míg sötét lesz
című thrillerben egy vak
nőt játszott, újfent Oscar-
díjra javasolták, a Hogyan
kell egymilliót lopni? című
habkönnyű krimikomédiá-
ban pedig ismét Wyler
instruálta. Pályafutása
talán legnagyobb sikerét a
My Fair Lady című musi-
cal George Cukor által ren-
dezett filmváltozatában
aratta, Rex Harrison part-
nereként (néhány számot
maga adott elő, a nehezeb-
bekben énekhangja a stáb-

listán fel nem tüntetett Marni Nixon volt).
1967-ben a csúcson vonult vissza, hogy

idejét családjának szentelhesse, bár néhány-
szor még visszatért a filmvászonra: 1979-ben
Sidney Sheldon Vérvonal című bestselleré-
nek filmváltozatában szerepelt, utolsó mun-
kája a Steven Spielberggel 1989-ben forgatott
Örökké című alkotás volt. 1988-ban a UNI-
CEF jószolgálati nagykövetévé nevezték ki,
Etiópiában, Szomáliában, Szudánban és Vi-
etnamban szerzett tapasztalatairól mély meg-
rendüléssel beszélt. 1992 végén rákban
megbetegedett, 1993. január 20-án halt meg
svájci otthonában.

Hepburn azon kevesek egyike, akik a szó-
rakoztatóipar valamennyi rangos kitüntetését
birtokolták: megkapta az Oscar-, a Golden
Globe-, a Tony-, az Emmy- és a Grammy-
díjat is. A UNICEF-ben végzett fáradhatatlan
munkájáért 1993-ban neki ítélt Jean Hersholt
Humanitárius Oscar-díjat már nem vehette át
(érdekesség, hogy Oscar-díját 1953-ban
éppen a színész Jean Hersholt, a humanitárius
díj névadója adta át neki). Csillaga díszíti a
hollywoodi Hírességek sétányát, megkapta a
legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az
Elnöki Szabadság érdemrendet, a brit film-
akadémia díját (BAFTA), a legmagasabb
francia kulturális kitüntetést, a Művészetek
és Irodalom Rendjének parancsnoki fokoza-
tát, s a Cecil B. DeMille Golden Globe-élet-
műdíjat. 1990-ben a People magazin a világ
50 legszebb embere közé választotta, 2006-
ban a brit New Woman magazin olvasói a
világ legszebb emberének szavazták meg,
Hollandiában tulipánfajtát is elneveztek róla.
Életéről Az angyali Audrey Hepburn címmel
forgattak filmet, a főszerepben Jennifer Love
Hewitt-tal.

Magánélete nem alakult szerencsésen:
mindkét férjétől elvált, kapcsolatai szakítás-
sal végződtek, és hiába álmodott nagy család-
ról, csak két fia született. Végakaratának
megfelelően vagyonának nagy részét a világ
éhező gyermekeinek javára fordítják. Nép-
szerűsége halálát követően sem csökkent,
életét vándorkiállítás mutatta be Európa-
szerte, amelynek bevételéből világszerte a
bántalmazott gyerekeket segítették. Ruháiból
az elmúlt években több alkalommal is árve-
rést rendeztek, a bevételt a két fia által létre-
hozott, nevét viselő alapítvány, illetve az
UNICEF kapta. Családi életét és pályafutását
három éve nagyszabású fotókiállítás mutatta
be Audrey Hepburn: egy ikon portréi címmel
a londoni National Portrait Galleryben. Sze-
mélyes tárgyaiból legutóbb tavaly szeptem-
berben tartottak árverést, a mintegy 500
darabból álló kollekció a becsült összérték
hétszereséért, román pénzre átszámítva több
mint 22,5 millió lejért kelt el.

Múzeummá alakítják Josip Broz Tito egy-
kori jugoszláv elnök legendás luxushajóját,
a Galebet (Sirály), a projekt, amelyet az
Európai Unió is támogat, 2020-ra készül
el, amikor Rijeka (Fiume) lesz Európa kul-
turális fővárosa – olvasható a város honlap-
ján.

Az 1938-ban épült hajó, amely 30 éven át
szolgálta a kommunista vezetőt, valamint a
város egyik épülete felújítására 69 millió
kuna (kb. 45 millió lej) vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg tavaly az Európai Unió.
Az önrészt, 12 millió kunát (kb. 7,5 millió
lej) Rijeka város biztosítja.

Tito kedvenc jachtja jelenleg a rijekai szá-
razkikötőben vár felújításra. A kommunista
vezér halála és Jugoszlávia felbomlása után
a hajó sokáig Montenegróban vesztegelt, és
majdnem hajótemetőben végezte. 1990-ben
egy görög hajótulajdonos vásárolta meg, aki
luxushajót akart varázsolni belőle, gazdag üz-
letemberek számára. A Galebet az észak-dal-
máciai Viktor Lenac hajógyárba vontatták,
ahol felújításra várt, de pénzhiány és egyéb
más körülmények miatt nem sikerült véghez-
vinni a tervet. Rijeka városa egy árverésen
vette meg a hajót 2009-ben, 150 ezer dollá-
rért.

Később a Galeb Horvátország védett kul-
turális örökségévé vált, ezért a hajót az örök-
ségvédelmi előírásokkal összhangban kellett
hasznosíthatóvá tenni.

Vojko Obersnel, Rijeka polgármestere el-
mondta: a Galeb azokat az időket és rezsime-
ket fogja bemutatni, amelyeket a hajó is
képvisel. Hozzátette: ezenkívül múzeum,
szálláshelyek, konferenciaterem, étterem és
szabadidőközpont is helyet kap benne.

„A hajó egy olyan múzeum lesz, amely a
saját történelmén kívül és mindenféle ideali-

zálás nélkül az összes totalitárius rezsimet be-
mutatja, amelyet Rijeka megélt” – magya-
rázta.

A Galeb kereskedelmi hajóként kezdte
1938-ban Genovában. A 2. világháborúban
kisegítő cirkálóként használták, 1943-ban a
német flotta hadizsákmánya lett. Egy évvel
később egy légitámadásban súlyosan megsé-
rült, majd Jugoszláviában építették újjá.
1953-ban Tito elnök luxushajójaként új kor-
szakot kezdett a Galeb.

Tito híres filmsztárokat is fogadott a hajón,
például Sophia Lorent és Elisabeth Taylort. A
fedélzeten gyakran fontos diplomáciai tár-
gyalások is folytak. A Galeb csaknem három
évtizedig, Tito 1980-as haláláig az elnök úszó
hivatalaként szolgált. Ezalatt több mint 18
ezer tengeri mérföldet tett meg, három föld-
rész 18 országában kötött ki.

Jugoszlávia felbomlása előtt a Galeb
utolsó küldetésként 1991-ben Szlovéniából
szállította el a jugoszláv hadsereg katonáit,
miután Ljubljana mindössze két hétig tartó
harcok után kikiáltotta függetlenségét. A
jacht ezután a Kotori-öbölbe, Montenegróba
vonult vissza.
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hogy közben megkóstolta azt a nehéz életet,
amit a kőtörők mondhattak a magukénak. Ő
ezzel az anyaggal, matériával nemcsak kép-
letesen küzdött meg, hanem a valóságban is.
Az a fegyelem és munkára való nevelés, ame-
lyet falun szerzett és amelyet magába szívott,
mindig elkísérte. Jók ezek a kiállítások, mert
tudatosítják bennünk értékeinket. Négy és fél
évtizeddel a festő halála után még mindig
sokan emlékezünk rá, hiszen a művészet, a
tehetség stafétáját nem szakítja meg az idő.
Elgondolkozhatunk azon, hogy hogyan gaz-
dagodott volna tovább önarcképsorozata, az
a sorozat, amelynek képei önmarcangolásról,
befele fordulásról vallanak. Nehéz időben élt,
igazságtalan volt hozzá a sors, és közbevet-

ném, hogy a marosvásárhelyi képzőművé-
szeti életnek van egy furcsa vonulata: a XIX.
század második felétől szinte mindegyik
nemzedékben volt egy vagy több fiatalon el-
hunyt nagy tehetség: Dósa Géza 25, Vida
Árpád 31, Sükösd Ferenc 39, Nyilka Róbert
40, Vass Tamás 46, Kulcsár Béla 47, Nagy
Pál 50, Molnár Dénes 53 évesen halt meg, és
tovább tart a sor, szinte napjainkig. 

Sükösd Ferenc életművének több vonulata
van, erre tanították mesterei a marosvásárhe-
lyi művészeti iskolában. A kolozsvári főisko-
lán Kádár Tibor az újítás, a kísérletezés felé
irányította, a roppant szigorú Miklósi Gábor
az igényességre, a pontosságra, arra a szor-
galomra tanította, amely amúgy is benne la-
kozott – és mindez a festményei szerkezetén

is jól látszik. Nagyon jó emberismerő volt,
festményein akkor is ráismerünk a szerep-
lőkre, ha csak hátulról látjuk őket, árulkodnak
a mozdulataik. Abban az időben, amikor ő al-
kotott, és amiután eltávozott közülünk, na-
gyon erős megfélemlítésben élt mindenki. A
művészeket különösen figyelték, lesték, je-
lentgették. Sükösd Ferencnek a Kultúrpalo-
tában – hiszen ő a képtárnak is őre volt – volt
egy műterme. A felső emeleten, az egyik fo-
lyosóból ,,kimetszve” állt ez a műterem, ahol
sok kompozíciója született. Itt is láthatunk
ezekből a képekből, amelyeken mintha a fer-
dén álló gerendák közé szorult volna az élet
– egyetlen függőleges vonalat sem találunk.
Ez is azt a belső nyugtalanságot, roppant nyo-
masztó érzést vetíti ki, amely a művészetében
is lakozott. Máshol szimbólumokat, allegori-
kus figurákat használt, és olyan jellegzetes
színekkel élt, amelyeket az összes művészet-

értő ember és kortárs megemlített. Szűk-
szavú, de lélekben nagyon gazdag ember
volt. Valahol ezt írta egy feljegyzésében:
„Vannak néhányan, akiknek lelkében hatal-
mas tűz ég. És soha nem jön senki, hogy
megmelegedjék annál. Őrizzük ezt a tüzet
magunkban, gondozzuk a föld sóját, és türe-
lemmel, de mégis türelmetlenül várjuk az
órát, hogy jön valaki, aki meg akar telepedni
ennél a tűznél, aki maradni fog”.

Gerendák közé szorult élet

Támogatók:

A Galeb, fénykorában

(Folytatás az 5. oldalról)

25 éve halt meg Audrey Hepburn

Múzeummá alakítják Josip Broz Tito legendás luxushajóját



ADÁSVÉTEL

KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi ma-
gyar könyveket, földgömböt. Tel.
0751-353-225. (Sz.-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

MINDENFÉLE
VÁLLALOM bármilyen bádogosmunka
javítását, szemétlefolyók készítését és
felszerelését, tömbházaknál javítok
szemeteskonténereket stb. Tel. 0746-
664-156. (6273)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezem a mai
napon édesapámra, MÓZES 
DEZSŐRE (Duci) halálának 41.
évfordulóján. Gondoljanak rá ke-
gyelettel! Fia, Jenő és családja
Izraelből. (5984-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.
Ne sírjatok, én már nem leszek, 
a fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek. Búcsúztam volna, de
erőm nem engedett, 
csak a szívem súgta halkan:
isten veletek.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk CSIKI ENIKŐRE ha-
lálának 8. évfordulóján. Szerete-
tét örökké a szívünkben őrizzük.
Férje, Albert és lánya, Mónika.
(6237)

Fájó szívvel emlékezünk január
21-én a felejthetetlen férjre és
édesapára, MIHÁLYDEÁK 
ATTILÁRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Andrea és fia, Dániel. (6320)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk január 20-án a káposz-
tásszentmiklósi születésű id.
KÁDÁR GYULA volt marosvásár-
helyi lakosra halálának 11. évfor-
dulóján. Nyugodjál csendesen!
Szerető családja. (6303)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 21-én KILYÉN PIROSKÁRA

született Nyíri halálának 13. év-

fordulóján. Emlékét őrzi férje,

Gyula, fia, menye és két unokája.

(sz-I)

ELHALÁLOZÁS

„Megállt egy fáradt szív, mely

értünk dobogott, megpihent két

dolgos kéz, mely értünk dolgo-

zott. Elment tőlünk, mint a le-

nyugvó nap, de szívünkben él,

és örökké itt marad.”

Szívünk mély fájdalmával, de

Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó férj,

apa, nagyapa, dédi, 

NEMES JÓZSEF 

életének 82. évében, 2018. ja-

nuár 17-én, türelemmel viselt

betegség után csendesen el-

hunyt. Nemes, önfeláldozó

élete véget ért, örökre megpi-

hent dolgos két keze. Drága ha-

lottunkat 2018. január 20-án,

szombaton 13 órakor kísér-

jük utolsó útjára Hármasfa-

luba, a székelyszentistváni

református temetőbe. Pihe-

nése legyen csendes, emléke

áldott! 

A gyászoló család. (6301-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Hosszú ideig volt kollégánk,

SZAKÁCS SÁNDOR emlékére,

őszinte részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. Isten

nyugtassa békében! Az Imatex

Rt. vezetősége és munka-

közössége. (60867-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• 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
• 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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• 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
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• 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 - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

A Népújság   hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi  NYUGATI JELENBE.
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A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben
szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállal-
juk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önélet-
rajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365-430-151-es
faxszámra várják. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon le-
hetséges. (19725)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVE-
LŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Maros Megyei Tanács
Elnök

A 2018. január 18-i
152. számú rendelet

aMarosMegyeiTanácssorosülésénekösszehívásáról
2018.január25-én14.30órára

Amegyeitanácselnökea215/2001-esmódosítottésújraközölthelyiközigazgatási
törvény94.cikkelyének1.,3.,5.,7.,8.bekezdéseésa106.cikkely1.bekezdéseér-
telmében

elrendeli:

Egyetlen cikkely: 2018.január25-én14.30óráraösszehívjaamegyeitanácssoros
ülésétaközigazgatásipalotanagygyűléstermébe,akövetkező

napirenddel:

1.HatározattervezetegyMarosmegyeközterületéntalálhatóésaMarosMegyeiTanács
kezelésébenlevőingatlanegyeshelyiségeinekingyeneshasználatbaadásameghosz-
szabbításáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

2.HatározattervezetegyMarosmegyeközterületéntalálhatóésaMarosMegyeiKli-
nikaiKórházügykezelésébenlevőingatlanban„Bunkerésmellékhelyiségeképítésea
sugárterápiáslaboratóriumhoz”munkálatengedélyezéséről.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

3.HatározattervezetegyMarosmegyeközterületéntalálhatóésaMarosMegyeiMú-
zeumügykezelésébenlevőingatlanravonatkozóintézkedésekmeghozataláról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

4.Határozattervezetegyfüggelékelfogadásárólaz18920/12I/486/2016.10.7.számú
szerződéshez.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

5.Határozattervezetakerelőszentpáli(Marosmegye)mechanikai-biológiaikezelőál-
lomásműködtetésénekkiszervezésérevonatkozóintézkedésekelfogadásárólszóló
114/2017-esmegyeitanácsihatározat2.függelékénekmódosításáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

6.Határozattervezetafejlesztésiésműködésirészlegfinanszírozásáraésköltségeinek
fedezéséreszántösszegbőlakorábbiévekbenfelgyűlt138.000.000lej2018-asfel-
használásáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

7.HatározattervezetazAquaInvestMureşFejlesztésiEgyesületstatútumánakmódo-
sításáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

8.HatározattervezetaMarosMegyeiTerületiKözrendészetiHatóságösszetételének
módosításáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

9.HatározattervezetaMarosmegyeiegyetemelőttispeciálisállamioktatásihálózat
létrehozásáróla2018-2019-estanévre.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

10.HatározattervezetaMarosMegyeiHagyományosKultúrátMegőrzőésMűvészeti
OktatásiKözpontstatútumánakmódosításáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

11.HatározattervezetaMarosMegyeiTanács113/2010.08.12.számú,aMarosMegyei
Őrszolgálatnakamegyeiérdekeltségűobjektumokőrzőszolgálatávávalóátszervezé-
sérevonatkozóhatározata2.függelékénekmódosításárólésazintézményszervezési
ésműködésiszabályzatánakelfogadásáról.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

12.Határozattervezetamegyeimenetrendszerintiközútiszemélyszállításiprogram
aktualizálásáróla2013-2019időszakra.
Kezdeményező:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

13.BeszámolóaMarosMegyeiTanácselnökének2017.évitevékenységéről.
Bemutatja:PéterFerenc,aMarosMegyeiTanácselnöke.

14.AMarosMegyeiTanácsszakbizottságainakbeszámolójaa2017.évitevékenységük-
ről.
Bemutatják:aszakbizottságokelnökei.

15.Kérdések,interpellációk,válaszok,vélemények.

PéterFerencelnök EllenjegyziPaulCosmajegyző

JANUÁRRA

könyvelőt keres
Követelmények:

– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:

– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.


