
Minden tavasszal sokan fordulnak pa-
nasszal a marosvásárhelyi Milvus Cso-
porthoz a tömbházak közötti magas
fákon fészkelő vetési varjak miatt, ame-
lyek hangos károgásukkal zavarják a
lakók nyugalmát. A megoldás viszont
nem az, hogy levagdossák a fák ágait
vagy megsemmisítik a fészkeket – mu-
tattak rá a napokban tartott sajtótájé-
koztatójukon a marosvásárhelyi Milvus
Csoport szakemberei. 

Költési időben a vetési varjú az Európai Unió
minden tagországában védett, március 15. – au-
gusztus 15. között a fészkelő madarakat semmi-
féle módon nem szabad zavarni. A fészekrakás
március közepén kezdődik, a varjak márciustól
májusig tartózkodnak a fészkeikben, akkor köl-
tenek, majd miután a fiókák már elég nagyok,
hogy kirepüljenek, megszűnik a tömbháznegye-
dek lakóit zavaró károgás. Vizi Júlia, a Milvus
munkatársa szerint Marosvásárhelyen mintegy
480 varjúpár él, nagyon sok van belőlük –
mintegy száz pár – a November 7., valamint a

Kornisa negyedben, az ottlakóktól számtalan
panasz érkezett az utóbbi években. Sajnos sok
lakónegyedben úgy oldják meg a „problémát”,
hogy levágják a fák ágait, hogy ne fészkeljenek
ott a madarak, vagy megsemmisítik a fészkeket.
Viszont hiába kergetik el a varjakat az emberek,
ha nincsen a városon kívül megfelelő helyük,
akkor kissé odébb mennek, és ott zavarják a
környék lakóit. Bár az embereknek úgy tűnhet,
hogy több a varjú a városban, nem nőtt a szá-
muk, csupán eddig a településen kívül éltek. 

Út menti szemét-
hegyek
Maros megyében Szászrégen körze-
tében, a 15A országút mellett újabb
szeméthegyet kellett eltakarítsanak az
út- és hídügyi igazgatóság alkalmazot-
tai csütörtökön a déli órákban. 

____________2.
VárAdy 100
Festmények reprodukciói, grafikák,
kollázsok, metszetek, plakátok, prin-
tek, fotók, kéziratos képsziporkák jel-
zik, hogy Ady Endre személyisége,
szellemisége, életműve a képzőművé-
szeket is megihleti, a legváltozatosabb
formákban készteti alkotásra.

____________3.
Szentendrétől 
Marosvásárhelyig
A művészetek e két jeles központja,
Szentendre és Marosvásárhely, illetve
a Kossuth-díjas szentendrei festőmű-
vész, Aknay János és művei vásárhe-
lyi gyűjtője, Szepessy László
kapcsolatának újabb fejezete az a ki-
állítás, amely március 13-án 18 órakor
nyílik meg a Szentendrei Régi Mű-
vésztelepen a MANK Galériában
Szentendrétől Marosvásárhelyig –
Aknay János művei a Szepessy-gyűj-
teményben címmel.

____________5.
David Lynch fotói 
a Műcsarnokban
David Lynch fotográfiáit Közép-Euró-
pában elsőként Budapesten láthatjuk
– emelte ki Mucsy Szilvia, a Budapest
FotóFesztivál igazgatója a tárlatról tar-
tott csütörtöki helyszíni bemutatón. Az
55 fotóból álló válogatás 2013-ban
született, a kiállítás sorozatokból és
egyedi képekből áll. 

____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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SZEZONVÉG

Költési időszakban tilos zavarni a madarakat 

Bosszantó varjúkárogás 



– A városban fészkelő és az embe-
reket zavaró vetésivarjú-telepek miatti
gondot csak településszinten gondol-
kodva, több intézmény közös fellépé-
sével lehet megoldani, de nem úgy,
hogy levágjuk az összes, fészkelésre al-
kalmas fa tetejét, ezzel károsítva azt a
kevés zöldövezetet, ami még maradt. A
Milvus Csoport több évvel ezelőtt írt le-
velet a polgármesteri hivatalnak, amely-
ben mindezeket megfogalmaztuk, és
jeleztük igényünket a közös munkára,
de hiába. 

Ha nem szeretnénk még több fész-
kelő varjat a városban, akkor ne zavar-
juk azokat a telepeket, amelyek a város
közelében vannak, mert így csak azt
érjük el, hogy ezek a madarak is beköl-
töznek a városba. 2018-ban éppen ez
történt – a korábban a „Pártszigeten”
fészkelő több mint száz pár vetési varjút
elkergették márciusban, és ezek a ma-
darak újabb fészket raktak a November
7. és a Kornisa lakónegyedekben, sok
száz ember lakásának a közelében. A
Pártszigeten nem zavartak volna senkit,
ugyanis az esküvői szezon nyáron kez-
dődik, a varjak költése viszont májusban
véget ér. Talán a lakossági összefogás
célravezető lehet, ha valaki vetésivarjú-
telepek zavarását tapasztalja, jelentse
nekünk, és megpróbálunk intézkedni. 

A varjak számára létesíteni kellene
megfelelő fészkelőhelyeket, hiszen a te-
lepülésre költözésük oka részben az,
hogy eltűntek a fasorok, a folyóparti li-

getek, ahol addig nyugodtan fészkelhet-
tek. Például a városszéli, elméletileg be-
zárt szeméttelep mellett lehetne gyorsan
növekedő nyárfákat ültetni – mutattak
rá a Milvus szakemberei. 

Az ottlakók számára kellemetlensé-
get okozó varjútelepekről el lehet za-
varni a madarakat egészen március
15-ig, ez még a fészeképítés időszaka,
ilyenkor nem károsodnak sem tojások,
sem fiókák. Ám a Milvus csoport szak-
emberei hangsúlyozták, nem pártolják
ezt a módszert, mert amennyiben a te-
lepülés szélén nem biztosítanak nekik
zavartalan fészkelőhelyet, a madarak
pár száz méterrel odébb telepednek le,
más lakókat zavarva. Vagyis úgymond
átdobják a döglött macskát a szomszéd
udvarába. 

A Milvus Csoport is azt szeretné, ha
minél kevesebb vetési varjú fészkelne a
városokban, és minél több a települése-
ken kívül, ugyanis természetvédelmi
szempontból is előnyösebb, ha a vetési-
varjú-telepek a városon kívül vannak,
mert több olyan, ritkább madárfaj van,
amelyik a varjúfészkeket használja köl-
tésre, miután a varjúfiókák kirepültek.
Ezek közül a vörösvércse és az erdei fü-
lesbagoly ugyan fészkel a településeken
is, de nem olyan nagy számban, mint
azokon kívül, a kékvércse viszont nem
költözik be a városba a varjak után. A
ritka és veszélyeztetett kékvércse szin-
tén telepes madár, és szinte kizárólag
vetési varjak telepein költ, mert csak ott
talál elegendő üres fészket. 

Ma LUJZA, 
holnap KORNÉLIA napja.
KORNÉLIA: a latin eredetű
Kornél női párja, a somfa, vagy
szarv szó származéka.

2., szombat
A Nap kel 

7 órakor, 
lenyugszik 

18 óra 8 perckor. 
Az év 61. napja, 

hátravan 304 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. 10C

A határok feszegetéséről az Erdély
TV hétfői műsorában

Kitörni a hétköznapok szürkeségéből – erről lesz szó a Zebra
műsorban, amelynek vendége Sidó Katalin ultratriatlonista és
Plesek Zoltán pszichológus. Kövessék a beszélgetést hétfőn 20
órától az Erdélyi Magyar Televízióban, vagy online a Youtube-
csatornán.

Sajtótájékoztatót tartottak Ferenc pápa
csíksomlyói látogatásával, az azt meg-
előző regisztrációs időszakkal kapcsolato-
san február 28-án Csíkszeredában, a
megyeházán. 

Oláh Zoltán, Bodó Márta, Szőcs Csaba és Veres
Stelian, a szentatya csíksomlyói látogatását előké-
szítő bizottság sajtófelelősei mellett az eseményen
jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke, valamint Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának képviselői.

Oláh Zoltán kanonok a sajtótájékoztató elején
bemutatta az eseményre készült bannert, kihang-
súlyozva, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra tett lá-
togatásával mind a négy magyar római katolikus
egyházmegye híveihez érkezik. 

Bodó Márta elmondta, a plébániákon zajlik a
zarándokcsoportok szervezése. Mivel nemcsak a
gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári
egyházmegyékből, hanem az egész Kárpát-me-
dencéből érkező zarándokokkal számolnak, már-
cius elsejétől megnyitják az online regisztrációt a
pontifex.ro honlapon. 

A sajtótájékoztatón Szőcs Csaba egy bemutatót
tartott, hogy fog történni az online regisztráció a
honlapon keresztül, szemléltetésként a jelen lévő
Székedi Ferenc publicistát regisztrálták az ese-
ményre, aki az adatok kitöltése után azonnal visz-
szajelzést kapott e-mailben, hogy adatait
rögzítették. Mint elhangzott, a regisztrációt már-
cius 31-én zárják, de ha szükséges, még pár nappal
meg fogják hosszabbítani.

Oláh Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy
csoportos és egyéni regisztráció is lesz, de előnyt
élveznek a csoportok. Külön regisztrálhatnak a
gyerek-, diák- vagy egyetemistacsoportok, az
egyének és családok, a papok, a szerzetesnők és
szerzetesek, valamint a mozgáskorlátozottak vagy
a betegek egy kísérővel. A regisztráció lezárása
után szektorokba osztják a regisztráltakat. Ezután
bocsátják ki a vonalkódos belépőket. A belépők

egyediek lesznek, egy belépővel egyszer lehet be-
jutni. A regisztráció ingyenes! – hangsúlyozta
Oláh Zoltán. A szervezők azt is fontosnak tartották
elmondani, hogy regisztráció és belépő nélkül is
lehet jönni Csíksomlyóra, viszont ez esetben a
pápai misét csak távolról, kivetítőn lehet követni.
A biztonsági zónákba nem engedik be azokat,
akiknek nincs belépőjük.
Önkénteseket is toboroznak

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke a regisztráció fontosságát hangsúlyozta, Szé-
kelyföld legnagyobb kalákájának nevezte a
pápalátogatással járó zarándokok elszállásolását
és a május 31. – június 10. közötti Hargitai Me-
gyenapok gazdag programkínálattal való megtöl-
tését. A korábbi sajtótájékoztatón Tánczos Barna
szenátor jelentette be, hogy felkéréssel fordultak
az önkormányzatokhoz, a térség lakosaihoz, hogy
legalább százezer zarándok számára biztosítsanak
ingyenes szálláslehetőséget, hisz a vendéglátóegy-
ségek már szinte mind foglaltak. Ehhez a kezde-
ményezéshez már számos városi és vidéki
önkormányzat, cég és magánszemély csatlakozott.
Hasznos tudnivalók

A helyi önkormányzat és a szervezők nyomaté-
kosan kérik, hogy a zarándokok ne személygép-
kocsival tervezzék az utazást. A város nem
rendelkezik elegendő parkolóhellyel, ezért már
május 31-től Csíkszereda le lesz zárva az autós-
forgalom előtt. Eddigi értesüléseink szerint június
1-jén csak különengedéllyel rendelkező személy-
gépkocsik juthatnak be Csíkszereda területére.

A szertartás latinul zajlik majd, az énekek ma-
gyarul csendülnek fel, a pápa olaszul szól a zarán-
dokokhoz, amit magyarra, románra és angolra
fordítanak. A kivetítőkön feliratozás is lesz román
nyelven. A TVR1 élőben közvetíti az eseményt.
Ezzel is meg akarják könnyebbíteni a hívek be-
kapcsolódását a szentmisébe. Mobiltelefonokon is
hallgatható lesz a különböző nyelvekre történő
fordítás, más-más frekvenciákon.

Kezdődik a regisztráció a pápalátogatásra

Maros megyében Szászrégen
körzetében, a 15A országút mel-
lett újabb szeméthegyet kellett
eltakarítsanak az út- és hídügyi
igazgatóság alkalmazottai csü-
törtökön a déli órákban. 

A Tekeújfalu közelében lévő 15A
országút mellett felhalmozott szemét-
hegy többzsáknyi hulladékból állt, a
zsákokban pedig nagyrészt régi, hasz-
nált sífelszerelések voltak – tájékozta-
tott az út- és hídügyi igazgatóság
szóvivője. 

Sajnos elég nagy azoknak a felelőt-
len polgároknak, vállalkozóknak a
száma, akik a háztartási hulladéktól és
szeméttől ismételten az országutak
mentén szabadulnak meg, ami nagy-
ban megnehezíti az útügyi igazgatóság
alkalmazottainak munkáját. Ilyen
helyzetek miatt ugyanis  rendszeresen

azzal kell foglalkozzanak, hogy nagy
mennyiségű építkezésből származó
törmeléket vagy háztartási hulladékot
gyűjtenek össze az országutak szélé-
ről, majd a szemétlerakóba szállítják,
holott nem ez lenne a feladatuk. 

Ezek ismeretében cseppet sem kell
azon csodálkozni, hogy egy-egy
megye parkolóiból és az út menti ár-
kokból vagy bozótos területekről ün-
nepek, illetve egy-egy hétvége után
két-három tonna hulladékot is össze-
gyűjtenek az útügy alkalmazottai. A
Regionális Út- és Hídügyi Igazgató-
ság ismételten arra kéri a lakosságot,
hogy tiszteljék a környezetet, a köz-
úton közlekedő embertársaikat, és a
hulladékot, valamint a szemetet az
arra kijelölt helyre szállítsák.
(pálosy) 

Út menti szeméthegyek

(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

NYUGDÍJASOKNAK!
Új, napközis program indul nyugdíjasoknak Marosvá-

sárhelyen, a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek
Nappali Foglalkoztató Központjában. Az egész délelőttös
tevékenységeket március 4-8. között megszervezett nyílt
héten lehet ingyenesen kipróbálni. A színes, változatos és
vidám programok célja a közösségi együttlét, a testi-lelki-
szellemi egészség megőrzése és a szabadidő aktív felhasz-
nálása.

Helyszín: Marosvásárhely, Mărăşti utca 13. szám, idő-
pont: március 4–8., naponta 9–13 óra. Érdeklődni lehet a
0265/213-509-es telefonszámon.



Néhány évtizede a marosvásárhelyi művészek a
grafikában is bárkivel felvehették volna a versenyt.
Aztán a halál, olykor tragikus koraisággal, illetve a
vészes kitelepedés, a nagyfokú emigráció sorra fosz-
totta meg vezéregyéniségeitől a képzőművészet e
nagy hagyományú, fontos ágazatának helybeli közös-
ségét. Elég pár nevet említenünk, hogy világos le-
gyen, mire gondolhatunk. Nagy Pál, Vass Tamás,
Molnár Dénes, Zsigmond Attila, az erdélyi grafika
markáns, sokoldalú alakjai rég nincsenek köztünk,
Haller József, Kusztos Endre, Siklódi Zsolt elhunyta
aránylag friss veszteségünk. Az egykori MAMŰ
szinte testületileg elhagyta az országot, az anyaor-
szágban alkot Z. Erdei Anna, Simon Zsolt és a grafi-
kába is belemélyült édesapja, Simon Endre is, de
tovább hadd ne soroljam, ez az írás nem erre fóku-
szál. Tény, hogy az utóbbi időben fehér holló az a vá-
sárhelyi fogantatású tárlat, ahol a grafika a
főszereplő. Persze Major Gizella, Datu Victor, 
Sz. Kovács Géza, Molnár D. Dénes és Krisztina meg
még egypáran remek grafikákkal is megörvendeztet-
nek, de ők is többnyire a festészetre összpontosíta-
nak. Ezért is külön öröm, ha grafikus vállalja az
egyéni megmérettetést. Mint most Szotyori Anna,
akinek kiállítását sokan felkeresték a Kultúrpalota Art
Nouveau Galériájában az eltelt két hét folyamán. Ért-
hető volt az élénk érdeklődés, népszerű a városban
az idős művésznő, a közönség ismeri, kedveli képei
világát, számos otthonban látható rajza, metszete, és
bizony elég hosszú idő eltelt, mióta nem rendezett
ilyen átfogó kiállítást. A tavalyi Vásárhelyi Forgatag
felvillantotta ugyan a régebbi városképeit, de Szo-
tyori Anna művészetének minden vonulatát kidom-

borító teljes pályarajzot a mostani tárlat mutat föl.
Legalább hat évtizedes időívről beszélünk, a mű-
vésznő 1961-ben végezte el a bukaresti képzőművé-
szeti főiskolát, miután Kolozsváron már jól
előrehaladt a felsőfokú szakmai felkészülés lépcső-
fokain. Olyan mesterektől tanult, mint Kádár Tibor,
Andrásy Zoltán, Kazár László. Jóval korábban még
Bordi András kurzusaiba is belekóstolhatott a Kul-
túrpalotában, ott még az akkor szárnyait bontogató
Szász Endrével is megismerkedett, de ez a tapasztalat
még nem irányította volna erre a pályára. Döntő ereje
annak volt, hogy egész kiskorától imádott rajzolni,
még a kert káposztalapiit is telelyuggatta rajzaival,
ettől a szenvedélyétől nem tudott, nem is akart meg-
válni. A rajz ma is, 89. esztendejében is hiányozha-
tatlan része az életének. Tömbházlakása műteremként
is szolgáló, kicsi konyhájában főhelyen található a
grafikus nélkülözhetetlen munkaeszköze, a prés. Ez
mostanában talán ritkábban van használatban, de
megvan minden hozzávaló. És könnyen előkerülnek
a rézmetszés kellékei meg a lemezek is. A fa- és li-
nómetszés folyamata is felidézhető. A dúcok olyan
katonás rendben sorakoznak a kamra polcain, mint
kötetek a könyvtárban, illetve a dúcok alatti deszka-
lapon ragyogó, tisztára mosott befőttes-, savanyúsá-
gos üvegek. Ami természetes is, hiszen a művésznő
sosem feledte, hogy nemcsak alkotóember, hanem
gondos háziasszony is. De számára itt a legfontosabb
mégis a kilátás. Az ablakon a függöny széthúzva, sza-
badon áramlik be a látvány: házfalak, háztetők egy-
másra tornyosuló sokasága. Kissé szigorú, akár
zsúfoltnak is tekinthető geometria, amit árnyalatok,

SZERKESZTETTE:
NAGY MILÓS KUND

1373. sz., 2019. március 2.

A város arcai
Szotyori Anna kiállításán 

VárAdy 100
„Emlékezzünk Adyra! Olvassuk Adyt! Írjunk, alkossunk Adyról!” –

biztatnak a Várad folyóirat szerkesztői a költő halálának 100. évfordu-
lójára megjelentetett különszámuk bevezetőjében. Úgy tervezték, hogy
a kiadvány 2019. január 27-én kerüljön a közönség elé. Rendkívüli ér-
deklődéssel fogadták, hamar elfogyott, utánnyomásra is szükség lett.
Ránézésre is megkapó, de egészében különleges a lap vizuális képe,
kínálata. Festmények reprodukciói, grafikák, kollázsok, metszetek, pla-
kátok, printek, fotók, kéziratos képsziporkák jelzik, hogy Ady Endre
személyisége, szellemisége, életműve a képzőművészeket is megihleti,
a legváltozatosabb formákban készteti alkotásra.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

Vass Nóra: Ady 100 2.

Nemzedékek… Szotyori Anna grafikája Fotó: Dorel CozmaKovács András Ferenc verskézirata a Várad Ady-különszámában



Kassán
Kántorné itt volt, és volt kivel méltólag tár-

saloghatnom. És mi mindig vonzalommal
voltunk egymás eránt. Ő többnyire nálam töl-
tötte idejét, ő is egyedül lakott, én is, és így
űztük egymás társaságában az unalmat mesz-
sze magunktól, nyáron a sétákon, télen nálam
jó meleg szobámba, ő többnyire nálam vacso-
rált s ozsonnált. Nagyon sok jó órákat töltöt-
tünk együtt. Mindketten szerettünk nevetni,
de ő annyira, hogy mindjárt a földre terült, s
ott hentergett nevettébe, ha jókedvébe volt, és
alkalma nyílott rá…

Mi, Kántornéval igen jól töltöttük az időt.
Ő megismerkedett egy Horváth nevű fiatal
ügyvéddel, ki igen megszerette Kántornét.
Bár sokkal fiatalabb volt, meg is kérte, s nőül
is vette volna. De Kántorné még csak gon-
dolni se akart többé a férjhezmenetelre. Hor-
váth addig-addig unszolta, hogy végre
megígérte neki, hogy majd meggondolja
még. Azonban a szerencsétlen flótás oda-
megy egyszer, éppen midőn Kántorné nagy-
ban tisztogatott, súroltatott előtte való napon,
s dohányzás közben lepék a tiszta padlóra.
Kántorné, ki igen tisztaságszerető nő volt,
fölpattan: „S magához mennék én férjhez?
De az én szobám földjét ugyan be nem köp-
ködi, s ne is említse többé én előttem a férj-
hez menést, mert még csak udvarlómnak se
fogadom el!” S ezzel csakugyan el is múlt a
viszony, de azért fogytig udvarolt Kántorné-
nak, s kacagtunk rajta, hogy miért maradt el
a házasodás, pedig eléggé esküdött, hogy szó-
rakozásból történt.

Újra Budán
A kinyitás után mintegy két héttel egy cé-

dulácskát kapok Budáról. Kántorné megérke-
zett, s ezt írja nekem: „Édes Déryném! Én
tegnap megérkeztem, betegen, nem bírom el-
hagyni az ágyat. Kérem mindenre, jöjjön át
Budára, a maga volt szállásán vagyok. Beszé-
dem van magával. Kántorné”.

Én ebéd után azonnal fiakkerre ültem, s
mentem. Ott feküdt szegény, dagadt, vastag
lábaival, kínok között, mert a sebek kiújultak,
mely lábfagyást ő akkor kapta, midőn Budán
játszott a társaság, s télen fagyba-hóba átjár-
tak játszani Pestre, s néha a csolnakba becsa-
pódván a víz, a hideg színpadra föllépvén,
megfagyott a lába. Gyógyíttatta is a lábát sár-
fürdőt használván, de most újra kisebesedett.
Ott feküdt Debrecenben, s azért nem jöhetett
a megnyitásra, s minthogy akkorra meg nem
jelent, igen föl volt a társaság „némely” tagja
bőszülve. Bajza úr volt akkor az intendáns, ő
egy szelíd lelkületű férfiú, de igen gyenge
volt, s amit a társaság vezérei tanácsoltak

neki, azt ő teljesítette, ellent ugyan nem mon-
dott nekik semmibe, s azok azt tanácsolták,
írja meg Kántornénak Debrecenbe, hogy ha
eddig meg nem jelent, úgy már ezentúl kény-
telenek személye nélkül ellenni, hanem van
a vidéken elég vándortársaság, hol ezentúl
helyet fog találni. Mintegy ezt foglalta magá-
ban a levél, csakhogy bővebben. Ez kemény
volt egy oly művésznőnek, mint Kántorné, az
ő szerepeiben! Nem említek most egyebet,
csak az egy Sapphót. Erre többet nem terem-
tett az isten, valamint Griseldisre sem Lend-
vaynénál, midőn én őtet legtöbbszer láttam.
De erről majd később… Térjünk vissza. Ez
kemény volt! Kántorné ezen levelet nem
kapta meg Debrecenbe, s retur visszaérkezett
a társasághoz. Midőn Kántorné megérkezvén
jelentette magát a társaságnál, hogy megér-
kezett, de betegen fekszik Budán, a neki cím-
zett levelet küldötték el neki felelet helyett!
Ez lelketlen volt! Igen, újra mondom, lelket-
len volt!

Ugyan mi dúlhatta akkor a művésznő szí-
vét?! Arról talán csak az tud ítéletet mondani,
aki hasonló megalázásban részesült, s csak
az érezheti a lelki fájdalmat, mely a megsér-
tett büszkeségével küzdött keblében. Ámbár
ha a színészet nem veszített is az ő nélkülö-
zésével, mert ott virult a fiatal, nagy reményt
nyújtó, naponta előrehaladó csemete: Labor-
falvi Róza szép alakjában – de én az ember-
ség s méltánylás érdekében veszem föl a
dolgot! Mert ő is küzdött azokkal a régi-régi
küzdőkkel, kik egyengették a rögös utat, még
mielőtt engem Pestre vezérelt hajlamom, már
ő akkor férjhez és Pestről el is ment. Igaz,
hogy ő nehezen tanult, ő Sapphót három fer-
tály évig tanulta, de ő a szerepet nem ját-
szotta, ő azt teremtette, ő nála e szerepben
minden lépés ki volt mérve, attól egy hajszál-
nyira se távozott, de az azért nem látszott,
hogy kimért, hanem egy összehangzott, egy-
beolvadt műelem volt. Én láttam aztán egy
kedvelt művésznőtől, Székelynétől ezen
szerepet eléadva. Ó, mentsen isten! Pedig
neki is voltak jól sikerült szerepei, de ezt
ne! Ó, csak ezt ne! Egy mozzanat bár árulta
volna el azon magasztos szenvedést, mely
nem könnyekben rejlik, de mintegy vasma-
rokkal szorítja a szívet, és sajtolja ki a néző
szeméből a könnyeket. Én, valamennyi sze-
rep volt akkor: kicsi és nagyszerű a magyar
színpadi könyvtárban, és a színpadon meg-
fordultak, mindent eljátszottam, csak Sapp-
hót nem, midőn a különbséget láttam a két
színésznő közt. Azt mondtam: „Dehogy gyil-
kolom meg e magasságot s vele együtt maga-
mat!”.
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fények, árnyak, tónusok sokféle já-
téka lágyít lírai hangulatúvá, hogy
hátrább, az ég felé magasodva za-
vartalanul, a Vártemplom impozáns
tornya ejtse foglyává a tekintetet.
Jellegzetes vásárhelyi városkép,
amilyennel a galériában is sűrűn ta-
lálkozunk. Ennél szebb nincs is,
mondja, hirdeti a művésznő. Leg-
alábbis számára. Ő ugyanis kigyó-
gyíthatatlan lokálpatrióta, imádja
szülővárosát, Marosvásárhelyt. És

sosem unja meg azt a felkínált lát-
nivalót, ami szüntelen rajzolásra,
festésre készteti. Nyilván ezekbe a
képekbe beleviszi, beleálmodja a
maga hangulatát, érzelmeit, s amit
lát, azt a képzelete is feldúsítja.
Mindenhez kapcsolódik valamilyen
emlék, élmény is, és reméli, hogy
grafikáinak szemlélői is így vannak
ezzel. Persze más az, amikor doku-
mentumszerű ábrázolásban tűnik fel
a hajdani Marosvásárhely, és régi
rajzok, metszetek alapján kerül a le-

tűnt századok emlékképe a papírra.
De ilyenkor sem vonatkoztatható el
a grafika a művész személyétől. 

Ez a szubjektivitás azonban sok-
kal erőteljesebb Szotyori Anna sza-
badon szárnyaló, asszociatív,
fantáziadús rajzain, könnyed, friss,
hangulatos, kollázsszerűen össze-
tett, néha elnagyolt, máskor rendkí-
vül aprólékosan kivitelezett lapjain,
freskószerűen töredékes tusjátékain,
amelyek teljesen mai életérzést, fi-
atalos kötetlenséget sugároznak. 

Ennek köszönhetően a tárlat talán
legvonzóbb darabjai. Sok-sok lehet-
séges történet, sztori rejlik bennük,

csak fel kell fedezni őket. Múlttal,
történelemmel telítettek viszont
azok a munkák, amelyeken a csa-
lád, a felmenők, a különböző nem-
zedékek, a néhai vásárhelyiek
sejlenek fel olykor éppen arctalanul,
mégis beszédesen, meséket su-
gallva. Biztos ezeknek a grafikák-

nak is sok a kedvelője. És szép a
város színekbe öltöztetve is. Tem-
perában, akvarellben több melegsé-
get árasztanak magukból a terek,
épületek, pompásabbak a csendéle-
tek, emberibbek a portrék. Ez is
megerősíti, mennyire nézőbarát ez
az összegező kiállítás. (N.M.K.)

A város arcai
(Folytatás a 3. oldalról)

Déryné Széppataki Róza: Déryné naplója

Fotó: Bálint Zsigmond

Kántornéra emlékeztek
A marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület február 28-án, a

magyar színjátszás hőskorának nagy alakja, Kántorné Engelhardt Anna halálának
165. évfordulóján bensőséges hangulatú megemlékezésen idézte fel a színésznő sze-
mélyiségét, zaklatott életútját. Mint már többször is az eltelt negyedszázadban, az
egyesület szervezésében a római katolikus temetőben, Kántorné síremlékénél gyűltek
egybe az emlékezők, és méltatták a jeles előd érdemeit. Ezekről az utóbbi időben
egyre többet hallhattunk, ami annak is köszönhető, hogy a Mentor Könyvek Erdélyi
Ritkaságok sorozatában napvilágot látott a Marosvásárhelyi krónikás füzetek II.
kötete, és abban a néhai helytörténész, Fodor István dolgozata, a Kántorné, az első
és legnagyobb tragika végállomása Marosvásárhelyen. De talán mégis eléggé szűk
még azok köre, akik ismerik e drámaian alakult pálya fontosabb állomásait. A sors
mostohán bánt vele, erről néhány könyv is tanúskodott a halála utáni több mint más-
fél évszázadban: Szigligeti Ede életrajzi kötete, Kárpáti Aurél hasonló monografikus
munkája, Kertész Erzsébet könyve, Ignácz Rózsa regénye. Vagy még hitelesebben
Kántorné Barna János által egybegyűjtött és sajtó alá rendezett levelei. Sok tudni-
valót közölt róla a pályatárs és barátnő, Déryné naplója. Déryné Széppataki Róza
visszaemlékezései három kötetben elevenítik fel a vándorszínészet, majd a Magyar
Színház létrejöttének folyamatát és a pesti színházi élet fellendülését az első magyar
kőszínház megalapítása után. Az utóbbiból Kántorné igazságtalanul kimaradt.
Déryné erről is nagy együttérzéssel írt. És még több mindenről, ami kikerekíti azt a
képet, melyet a Vásárhelyen 1854-ben magányosan és nagy szegénységben elhunyt
színésznőről a mai színházkedvelők kialakíthatnak magukban. Déryné naplójában
pár erre vonatkozó bekezdést mellékletünkben is bemutatunk.

Megemlékezés 2019. február 28-án a marosvásárhelyi római katolikus temetőben



„Írókat, művészeket, tanárokat, képző-
művészeket, publicistákat, kritikusokat kér-
tünk arra – váradiakat és nem csak
váradiakat (Réz Páltól tudjuk, előbbiek van-
nak többen) –, hogy rövid reflexiót fogal-
mazzanak meg a költőről, tetszőleges
műfajban, verses vagy prózai szövegben,
rajzzal, fotóval, egyéb vizuális eszközzel,
netán kotta formájában megörökített zené-
vel – olvasható a szerkesztői szándék. – Sok
szerzőnk még annak a játékos formai elvá-
rásnak is megfelelt, hogy 1919 jel terjede-
lemben fogalmazza meg a szövegét. Hiába,
játszani csak komolyan érdemes.” Érdekes,
magával ragadó, szórakoztató játék is lett
belőle, elgondolkodtató, tovább fejleszt-
hető, önelemzésre késztető szellemi cse-
mege is. A különszám kezdeményezői sem
csalódtak elvárásaikban: „Örömmel tapasz-
taltuk, a több mint félszáz reflexió változa-
tosságában igen érdekes összképet kínál,
nagyszerű versek születtek, izgalmas meg-

közelítések, emlékezetes mondatok, komoly
és játékos megoldások. Valóban nem túlzás,
halála után száz évvel Ady, a költő, Ady, az
újságíró ma is sokakat megérint, foglalkoz-
tat, ma is hivatkozási alap, még ha ezek oly-
kor perlekednek is egymással. Élő. Fontos.
Dolgunk van vele.”

Azt is hangsúlyozzák, hogy egész évben
szeretnének „emlékezni, emlékeztetni a köl-
tőre, aki megváltoztatta irodalmunkat, meg-
változtatta ezt a várost”. Későbbi
lapszámaikban is szívesen vállalják Ady-te-
matikájú versek, esszék, tanulmányok köz-
lését. Biztos vannak még szerzők, akik úgy
érzik, nekik is szól ez a felhívás a kerin-
gőre. Egyébként az emlékszám előkészíté-
sekor szétküldött kérdések így szóltak:
„Fogalmazd meg, mit jelent ma számodra
Ady és kora! Költészete, publicisztikája.
Mit jelent a korszerűsége, mit jelent – oly-
kor ma is elvitatott – magyarsága? Melyik
az a verse, sora, cikke, amely leginkább ha-
tott vagy hat ma is rád, foglalkoztat. Ké-

rünk, idézz is ilyen szövegekből”. Persze
mindezek a felvetések az olvasókban is
visszhangra találhatnak, és válaszokat is
szülhetnek, akkor is, ha azokat nem foglal-

ják írásba. Érdemes a lapot megszerezni.
Szűcs László főszerkesztő azt ígérte, hogy
igyekeznek a különszámot Marosvásár-
helyre is eljuttatni. (nk)
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Elhunyt a Múzsa egyik régi munkatársa,
az író, újságíró-kolléga, Nagy László Mihály.
Hosszabb ideje betegeskedett, de izgatta az
alkotás, és kíváncsi volt a világra, mindegyre
felkeresett egy-két újabb írással, amelyeket
meg akart ismertetni mellékletünk olvasói-
val. Ki gondolta, hogy csak 62 év adatik meg
számára? Életpályáját változatosság jelle-
mezte, újrakezdések jelezték, hogy a nyug-
talan, útkereső emberek közé tartozik.
Dolgozott tévéoperatőrként, újságíróskodott
a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükörnél, a Há-
romszék napilap alapító tagjaként is hallatott
magáról. A sportszerkesztésbe is belekóstolt
Csíkszeredában, majd Marosvásárhelyen
alapított és vezetett kiadót, aztán átváltott a
felnőttoktatásra is. Riportjai, novellái, recen-
ziói, publicisztikái az Ifjúmunkásban, az
Utunkban, az Igaz Szóban, az Új Életben, A
Hétben jelentek meg. Antológiákba is válo-
gattak belőlük. Saját kötetei, A csendestárs,
a Létforgácsok, a Tréner könyv az elmúlt év-

tizedben láttak napvilágot. Az utóbbi eszten-
dőkben a fikció és a valóság, a realizmus és
az abszurd határán mozgó, élet- és tárcaszerű
rövidprózákkal jelentkezett. A világhálón
szélesebb közönséget is biztosító irodalmi
lapok, a Súrlott Grádics és a káfé főnix, il-
letve a köréjük csoportosuló tollforgató ba-
rátok biztatása is táplálta alkotókedvét.
Búcsúzunk tőle, és egyben egy adósságot is
szeretnénk törleszteni. Egyik utolsó írása, a
Felhőkarcoló-hiba, amelyre már mentora,
Bölöni Domokos is helyeslően rábólintott,
hosszabb ideje megszerkesztve várt a meg-
jelenésre. Kétszer is betördelve talált helyet
magának a Múzsa tükrében, de mindkétszer
kimaradhatatlan napi aktualitás szorította ki
onnan. A halál gondoskodott róla, hogy
ilyesmi most ne történhessen meg. Immár
Nagy László Mihály is ott van valahol a fel-
hők fölött. Legyen békés a pihenése.
(N.M.K.)

Már Nagy Laci is…

A művészetek e két jeles központja, Szentendre és Marosvásárhely, illetve a Kossuth-
díjas szentendrei festőművész, Aknay János és művei vásárhelyi gyűjtője, Szepessy
László kapcsolatának újabb fejezete az a kiállítás, amely március 13-án 18 órakor nyí-
lik meg a Szentendrei Régi Művésztelepen a MANK Galériában Szentendrétől Ma-
rosvásárhelyig – Aknay János művei a Szepessy-gyűjteményben címmel. Az alkotó
február 28-án töltötte 70. évét, a tárlat ebből az alkalomból kerül megrendezésre. A
megnyitón Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője és Markó Béla
költő mond köszöntőt. A kiállítás és a művész méltatója Novotny Tihamér művészeti
író. Közreműködik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Uniter-díjas
művésze. Az eseményt a festő és az értékes gyűjtemény rangjához méltó, közel félszáz
színes reprodukciót felölelő, elegáns katalógus is köszönti. A tárlatot március 31-ig lehet
megtekinteni. 

Szentendrétől Marosvásárhelyig

Öcsi az 5-ös sugárút melletti sétányon
poroszkált, nem sietett, körülötte az autók
egymás hátsójába martak, dudáltak, bur-
rogtak, őt nem érdekelte. Ilyen Amerika,
ahol mindenki amerikai módon él, gon-
dolkodik, és angolul beszél.  Öcsi lépke-
dett, hümmögött és magyarul
gondolkodott. Napközben neki is ameri-
kaiul kellett gondolkodnia és angolul be-
szélnie. De most magyarul gondolkodik
és beszél magában, néha hangosan is, ká-
romkodik vaj’ egyet, pedig csak félig ma-
gyar, az apja román volt. Az 5-ös
sugárútról betért a 137-es utcába, és foly-
tatta a sétálást, amikor valaki elindult fe-
léje, majd hangosan kiáltozni kezdett:
„Nichita Öcsi, nem hiszem el!”. Bochis
Dan volt, a gyerekkori játszótársa, aki a
marosvásárhelyi reptéren lett forgalomirá-
nyító, és amikor a legjobban ment, akkor
emigrált.  Neki könnyű volt, a légi szak-
mában mindenki ismerte. 15 éve kint van.
Öcsi meg lassan 10 éve.  Gyaloglás köz-
ben felidézték: négyen voltak örök bará-
tok – Dan, a román, Miki, a magyar, Öcsi,
a román–magyar és Hans, a szász-német.
Mind magyarul beszéltek, igaz, volt úgy,
hogy valamelyikük a másik anyanyelvén

beszélt, de a másik minduntalan magyarul
válaszolt. Ment is az élet, mint a kari-
kacsapás, jóban-rosszban együtt voltak:
az első ciginél, az első sörnél, az első csa-
jozási problémáknál, csak az egyetemnél
váltak szét az útjaik. De a tanulmányok
elvégzése után mindenki visszatért 
a szülővárosba. Újra összehozták a régi
társaságot, ez alkalommal magasabb 
szinten. 

Ezekről beszélgettek, miközben Dan el-
mondta: most ő előadásokat tart a belföldi
és a külföldi repülési légi alagutakról,
Öcsi meg közölte, hogy vezető informati-
kus lett egy cégnél. Aztán Dan búcsúzko-
dásra nyújtotta kezét a 37-es toronyépület
előtt: na, szia, én itt lakom 15 éve. Erre
Öcsi: ne hülyéskedj, én meg majdnem tíz
éve, a 44. emeleten, a 445-ös lakrészben.
Dan: én pedig a 80. emeleten, a 801.
apartmanban. Az egyik jobb, a másik a bal
szárnyban. Öcsi: Akkor te az 1-10-es fel-
vonókat használod, én pedig a 20-30-as
lifteket, ez is egy ok a nem találkozásra,
de mondd, te a tizediki sportterembe sose
jársz focizni? Nem, a 80.-on kézilabdá-
zom. Dan: az ortodox közösségbe sose
jársz? Nem, Dan, én a magyar közösségbe
járok. Hát ennyi. Tíz éve egy felhőkarco-
lóban lakunk, és nem találkoztunk. A mo-
dern felhőkarcolóknak is vannak hibái.

Felhőkarcoló-hiba

Támogatók:

(Folytatás a 3. oldalról)

Nagy László Mihály

Szotyori Anna grafikája

VárAdy 100

Márton Károly

Sorok a macskámról
Van egy elkényeztetett macskám
Hegyes körmeivel a mancsán.
Ha ráunt a simogatásra,
Körmeit mélyen belém ásta.

Egy tanulságot vonok le ebből,
(Ahhoz véreznem kellett több sebből)
Neki is élete be van osztva,
Ne legyen mindig valaki foglya.

Téli adat
Gyá
va
uj
ja
im
zse
bem
ben.

Számjáték
Há
rom
ne
gyed
fé
le
lem.



Miközben Beke Sándor — Ráduly János: Az ősz evangé-
liuma. Versfordítások a román költészetből című, 2019-ben,
az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál megjelent reprezentatív
és elegáns kivitelezésű könyvet lapozgatom, hirtelen eszembe
jut a Helikon Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott Li-
liput-kötet, a Mihai Eminescu: Luceafărul — Der Abendstern
— Az Estcsillag című kiadvány, melynek előszavában Nicolae
Balotă „közlekedő edényeknek” nevezi a műfordításokat, a mű-
fordítókat pedig kulcs-, illetve hídembereknek, akik önmagukat
saját lelkükben más költői lelkek eszme- és érzésvilágát tükröző
énjüket állítják összekötőként a különböző világirodalmi rangra
áhítozó nemzeti irodalmak közé.

Ilyen „közlekedő edényeket” gyártott Ráduly János is, aki
az adys megfogalmazású „Dunának, Oltnak egy a hangja”
eszméjében a két sokat szenvedett nemzetet – a magyarokat
és a románokat – közelebb hozhatja egymáshoz. Köztudott
tény, hogy Ráduly János költő, író, nyelvész, rovásírás-kutató
az erdélyi román–magyar fordítás egyik karizmatikus egyé-
nisége. Műfordítói munkásságát díjjal jutalmazták: 2000-ben
díjat vett át Mihai Eminescu költeményeinek tolmácsolásáért.
A 150 éve született Mihai Eminescu-emlékdíjat és a hozzá
tartozó Oklevelet az akkori államelnök, Emil Constantinescu
és Ion Caramitru kulturális miniszter írt alá. Az elismerés ön-
magáért beszél, hiszen Eminescu egyike a legnehezebben for-
dítható román költőknek. S mivel napjainkban nagyon
kevesen tolmácsolják Eminescu verseit (mai műfordítóink el-
sősorban a jelenkori és kortárs költők átültetésére szakosod-
tak), rendkívüli érdeklődéssel vettem kezembe a Beke Sándor
— Ráduly János Az ősz evangéliuma című közös kötetből
Ráduly Eminescu-fordításait. Hamar kiderült: az Eminescu-
emlékdíj és az Oklevél méltó helyre került. Fordításaiban Rá-
duly csodálatosan adja vissza a ritmust, a szótagszámot, a
rímeket, a versek hangulatát is.

Eminescu A tó című versének átültetése önkéntelenül Áp-
rily Lajos versfordítását juttatta eszembe. Az összehasonlítás
kedvéért idézem mindkét fordítást:

„Erdei tó kéklő vizén
Sárga tavirózsák úsznak.
Fehér hullámokat vetve
Ringatózik a kis csónak.”
(Ráduly János fordítása)

„Erdőn sárga vizirózsák
nyílnak kék vizén a tónak,
fehér fényű gyűrűzések
sűrűjében ring a csónak.”
(Áprily Lajos fordítása)

A román költőóriás Mikor jössz már című gyöngyszemé-
nek kellemes hangzása, zeneisége szinte Franyó Zoltán vers-
fordításával vetekszik:

„Látod, a fecske útra kél,
Pereg a diófalevél,
Deres a szőlő, a határ —
Mikor jössz már, mikor jössz már?”
(Ráduly János fordítása)

Ráduly remekül tolmácsolta továbbá Tudor Arghezi, Ve-
ronica Porumbacu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Gheorghe Tomozei és Ana Blandiana fontosabb és kevésbé
ismert alkotásait is. Tőlük is egy-egy idézettel szemléltetem
a Kibéden élő műfordító különösen szép átültetéseit:

„Cinke, cinke, szép madár,
Mért nem jössz hozzánk is már?
Kószálsz az idegen fákon,
S a szomszédoknál tanyázol.
Nálunk is volt két szép fecske,
Tovatűntek messze-messze.
Tornácom mért mostoha,
Nem bántottalak soha,
De álmatlan éjeken
Várok reád szüntelen,
Fényes nappal, nyáron át,
Halljam csengő muzsikád.”
(Tudor Arghezi: Cinege)

„Fönt az égen, ék alakban
Darvak szállnak,
Paraszt-szonettek.”
(Marin Sorescu: Ék alakban)

„…S megtörténik,
hogy a búzabirodalomban,
a kenyér palotája mellett
nyomorult, éhező falu vagyok.”
(Gheorghe Tomozei: Állapot)

Ráduly Nichita Stănescu-fordítása különösen megragadta
figyelmemet, megkapó:

„Megkoszorúzzuk a csontokat
a testek nimbuszával.
Ez az elsőszülöttet illeti meg.

A másodiknak nem marad egyéb,
csak a lélek ideges
hullámzása.”
(Nichita Stănescu: Káin és Ábel)

Ráduly János e kötetben szereplő gyűjteményének a címe:
A virág álma.

*
Az ősz evangéliuma című könyv második része Beke Sán-

dor fordításaival folytatódik. Az összeállítás címe: Mikor
pihen a század. A tolmácsolt szerzők: Virgil Carianopol,
Eugen Jebeleanu, Maria Banuş, Nina Cassian, Aurel Rău, Ni-
chita Stănescu, Dumitru Radu Popescu, Ion Iovan, Nicolae
Stoie, Nicolae Prelipceanu, Horia Bădescu, Vasile Igna, Ad-
rian Popescu, Dan Verona, Gabriela Negreanu, Virgil Mihaiu,
Ion Cristofor, Lucian Vasiliu, Ion Mureşan, Marta Petreu,
Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Mircea Dinescu.

Beke Sándor Virgil Carianopol költeményeit is rendkívül
gördülékenyen tolmácsolta, a műfordító mintegy versenyre
kel az eredeti szöveg szépségével. Méltó példaként ékeskedik
a kötetben Carianopol Emlékszel-e, az erdő utánunk kiabált?
című verse:

„emlékszel-e, az erdő utánunk kiabált?
emlékszel-e a darvak lámparepülésére?
emlékszel-e, mikor a párnákról leráztad az álmokat?
emlékszel-e, mikor a város megmutatta mellét,
akár egy sebet?
emlékszel-e arra a havazásra egy orosz énekben?
emlékszel-e, mikor a remények úgy robbantak fel,
akár hidak a levegőben?

emlékszel-e a más századba kinyílt ajtókra?
emlékszel-e arra a tavaszra, mely a kardját
szívünkbe szúrta?

szerelmem, hol vannak azok a fák,
amelyeknek dojnái vállainkra borulnak?
vajon milyen kezek törlik majd le a port
ennek a költeménynek a padjáról?”

Aurel Rău édesapját idéző költeménye páratlanul szép al-
kotás. A szeretettel, gyöngédséggel ábrázolt szülő remek mű-
vészi köntösben jelenik meg, s ezt a megjelenítést a
műfordítás is tökéletesen tükrözi. 

Mircea Dinescu, közismert költőnk, filozofikus költemé-
nyével ragad meg, amúgy maga a vers kitűnő tolmácsolás!

„Ostoba ábránd:
Falakkal körülvenni magad
És egyszerre csak azt érezd,
Hogy szabad vagy.”
(Falak)

Megkapó továbbá Nichita Stănescu imádsága és Nicolae
Prelipceanu Novemberi csónak című verse.

„Bocsáss meg és segíts
és törüld le a szemem
és fordítsd el arcom
a dolgok láthatatlan kezdete felé.

Bocsáss meg és segíts
és mosd meg a szívemet
és a gőzt a lelkemből
töltsd ujjaid közé.

Bocsáss meg és segíts
és fordítsd le rólam
legújabb testemet
mely szétzúzza régi termetem.

Bocsáss meg és segíts
És emeld le rólam
Azt a fekete angyalt
Mely elszenvedte e jellemet.”
(Nichita Stănescu: Az ima)

„Nem történt semmi azon a szomorú vasárnapon
Mint abban a novemberi csónakon

melybe beleültünk

el akarom felejteni a város utcáit
kitárt szemekkel
csak te vagy a végtelenben

távolodik a csónak
vitorlák helyett
lelkeinkkel”
(Nicolae Prelipceanu: Novemberi csónak)

Beke fordításában egy-egy költemény igazi remek. Ilyen
például Vasile Igna Tavaszi eső, Adrian Popescu Ne kiálts! és
nem utolsósorban Dan Verona költeménye, mely a versössze-
állítás címadója is egyben (Mikor pihen a század).

Beke Sándor nagy lelki érzékenységgel ülteti magyarra te-
hetséges román költőink alkotásait. Klasszikus példa erre
Mircea Cărtărescu Mikor szükséged van szeretetre című ver-
sének magyar változata. Az írásmű hitelesen ábrázolja a sze-
retet hiányát a mai gyarló, esendő emberi lélekben. Íme egy
idézet a költeményből:
„mikor szeretetre van szükséged, nem viszonoznak szeretetet.
mikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.
mikor egyedül vagy, nem tudsz megszabadulni az egyedülléttől.
mikor boldogtalan vagy, nincs értelme, hogy kimondd magadból.”

Orth István képei Kolozsváron

A sokoldalú nagyszebeni képzőművész, Orth István alko-
tásaiból nyílt nagyszabású kiállítás február 27-én a Kolozsvári
Szépművészeti Múzeumban. A Bánffy-palota termeiben ösz-
szegyűlt népes közönség a vendégművész festményeiből,
metszeteiből, plakátjaiból láthatott gazdag válogatást. A meg-
nyitón Orth életművét, markáns művészetének értékeit Lu-
cian Nastasă-Kovács múzeumigazgató, Németh Júlia
művészeti író és Kis-Pállukács Hajnal, a kiállítás kurátora
méltatta. A tárlat március 17-én zárul.  

Péntektől látogatható David Lynch amerikai film-
rendező, zenész, vizuális művész Small Stories / Kis
történetek című fotókiállítása a Műcsarnokban,
amely a 3. Budapest Fotófesztivál nyitóeseménye
is egyben.

David Lynch fotográfiáit Közép-Európában elsőként Bu-
dapesten láthatjuk – emelte ki Mucsy Szilvia, a Budapest Fo-
tóFesztivál igazgatója a tárlatról tartott csütörtöki helyszíni
bemutatón. Az 55 fotóból álló válogatás 2013-ban született,
a kiállítás sorozatokból és egyedi képekből áll – emelte
Szarka Klára, a tárlat kurátora. Hozzátette: ezt az anyagot
csupán néhány helyen mutatták be eddig a világban; a Mű-
csarnokban június 2-ig lesz látható.

A kurátor elmondta, hogy Lynch korábban ipari témákat
és aktokat is fotózott. A kiállítás anyaga egy retrospektívnek
is nevezhető válogatás, hiszen David Lynch teljes alkotói pá-
lyájára tekint vissza. Képei a korai kísérleti filmjeitől kezdve
a képzőművészeti munkásságán át a Twin Peaks című sorozat
elemeit is megidézik, egyszerre reflektálnak a művész élet-
útjára, emlékeire, valamint arra a kulturális közegre, amelybe

beleszületett. A fotográfia azért csodálatos, mert egy-egy kép-
ben komplett történetek rejlenek – idézte a kurátor a művész
szavait, aki ennek a gondolatnak a nyomán adta a tárlatnak a
Kis történetek címet.

A bemutató második termében a látogatók felvételről hall-
hatják Varró Attila filmtörténészt, aki Lynch egyetemes és
amerikai filmes jelentőségéről beszél, valamint Nemes Z.
Márió költőt, esztétát, aki a művész esztétikai vonatkozásai-
val és az egyetemes művészettörténetben betöltött szerepével
foglalkozik.

Mucsy Szilvia a Budapest FotóFesztiválról szólva el-
mondta, hogy az évről évre bővülő programkínálatához idén
először csatlakozott az Osztrák Intézet, amely kortárs ételfo-
tókról készült kiállítást mutat be, a Lengyel Intézet, ahol
Varsó történelmének dokumentumait láthatja a közönség, va-
lamint az Olasz Kultúrintézet, amely két kiállítással is készült
a programra. Az egyik Michele Borzoni Inshallah című vá-
logatása, amely a Közel-Keleten élő keresztény közösségek
életéről szól, Marina Cavazza képein pedig egy dolgozó anya
portréja elevenedik meg.

A Budapest Projekt Galériában, a Francia Intézet és a Fran-
kofón Fesztivál közös tárlatán Gilles Roudiere képei lesznek
láthatók, valamint a portugál Camoes Intézet kortárs tájké-
peket bemutató kiállítása. Ezen a helyszínen a tárlatok mellett
számos szakmai foglalkozást is tartanak a két hónapon át
tartó fesztivál ideje alatt.

Somosi Rita, a programsorozat kurátora kiemelte, hogy a
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban a 37. magyar
sajtófotó-pályázat díjnyertes alkotásait mutatják be, a Kis-
celli Múzeum pedig a Távlatok / Kortárs magyar tájképek
című bemutatónak ad otthont. A Hybridart Galériában a 35
év alatti fotósok képei lesznek láthatók, az Artphoto Galéri-
ában Kerekes Gábor fotográfusra emlékeznek kortárs fotó-
sok képein keresztül, a FUGA Kortárs Építészeti
Központban, a kortárs fotógyűjtemények sorozatban pedig
Hetényi Csaba közgazdász kollekciója lesz látható. A Petőfi
Irodalmi Múzeum három fotográfus bevonásával emlékezik
meg Kányádi Sándorról, Szarka Klára kurátori válogatásában.

A fesztivál hivatalosan április 20-ig tart, de számos bemu-
tató tovább is látogatható lesz.

Az ősz evangéliuma 
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ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10/1568)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(3/1446-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést, csatornajaví-
tást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759-
467-356. (2/1391-I)

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserépfor-
gatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.
0743-799-833. (1/1254)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést és teraszkészí-
tést fából. Tel. 0752-377-342. (6/1320-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk március

2-án a drága édesanyára, nagy-

mamára, testvérre, nagynénire,

az erdőszentgyörgyi születésű

UNGVÁRI MÁRIÁRA szül. Tamás

halálának 3. évfordulóján. Drága

emlékét szívünkbe zárjuk. Nyu-

godjon békében! Szerettei.

(1/1570-I)

Szomorú szívvel emlékezünk

március 2-án a szentmiklósi szü-

letésű KÁDÁR ANTALRA halálá-

nak 4. évfordulóján. Emlékét őrzi

leánya, veje, unokája és családja.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (2/1571)

Szomorú emlékű nap a mi szá-

munkra március 2. Ezelőtt két

évvel veszítettük el BOTA 

ROZÁLIÁT, a drága jó anyámat.

Emlékét őrzi fia és családja.

(4/1574)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy a drága jó

férj, édesapa, nagyapa, após,

rokon, szomszéd és jó barát, 

SZILVESZTER IMRE 

az IRA volt dolgozója 

életének 69. évében hirtelen el-

hunyt. Temetése március 2-án,

szombaton 11.30 órakor lesz a

mikházi családi háztól. Búcsúz-

nak tőle szerettei. 

A gyászoló család. (15/1555-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

A MAROSVÁSÁRHELYI
SZOCIÁLIS 

IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet

a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság pénzügy-számviteli, humá-
nerőforrás-, adminisztrációs, stratégiai és programvégrehajtási hiva-
talának adminisztrációs és beszerzési osztályára I-es besorolású,
legfelsőbb szakmai fokozatú felügyelői – végrehajtó köztisztviselői –
állás betöltésére.

A versenyvizsgára (írásbeli vizsga) az intézmény székhelyén
(Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. április 2-
án 10 órától.

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, az-

után, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének
III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-
es cikkelyének 1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meg-
határozott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott fel-
adatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolat-
tartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-
268.330-as telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro,
kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Szőcs Zsuzsanna Anna ügyvezető igazgató

A tanulók, egyetemisták 
és 55 év fölötti nyugdíjasok

figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás  ezúton

értesíti az érdekelteket, hogy: 
– az ingyenes autóbuszbérletek érvényességi ideje március 31-

ig meghosszabbítódik, ez ideig továbbra is lehet velük utazni;
– március 14-étől elkezdik kibocsátani az új, kártya (card) tí-

pusú bérleteket.
Ennek igénylésekor a következők szükségesek:

TANULÓKNAK:
– igazolás az iskolától (eredeti)
– személyazonossági  igazolvány (születési bizonyítvány a 14

éven aluliaknak)
– a 14 éven aluliaknak a szülő vagy gyám kérheti a kártyát, ez

esetben az illető személyije kerül bemutatásra.
EGYETEMISTÁKNAK

–  StudentCard
– a 2018–2019-es tanévre láttamozott/lepecsételt  leckekönyv

(carnet de student)
– személyazonossági igazolvány

NYUGDÍJASOKNAK
– személyazonossági igazolvány
– a legutóbbi 2019-es nyugdíjszelvény
Az iratokat eredetiben és másolatban  is be kell mutatni, a bérlet

kibocsátási díja 10 lej. 
Egy következő közleményben tudatjuk az átvevőpontokat, va-

lamint ezek nyitvatartását is. 
Az igazgatótanács
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