
Két négyzetméternyi felületen átázott a Kultúrpalota meny-
nyezete. A nézői jobbon lévő kakasülő fölött jókora, ásványi
kicsapódásokkal teli folt éktelenkedik, amelynek kialakulása
az elkezdett felújítási munkálatokhoz köthető. A Kultúrpa-
lotát működtető Maros Megyei Múzeum igazgatója, Soós 
Zoltán mutatta meg nekünk a tönkrement felületet, és egyút-
tal tájékoztatott a felújítási munkálatok állásáról, pillanatnyi
stagnálásáról és arról, hogy milyen nehézségekkel jár egy
ekkora értékkel bíró épület restaurálása, főleg abban az
esetben, ha olyan cég nyeri meg kivitelezői minőségben a
versenytárgyalást, amely nem rendelkezik tapasztalattal a
műemlékek felújítása terén. 

– A helyzet az, hogy a munkálatok miatt folyamatosan jártak és járnak
a tetőn, valószínűleg emiatt nyílt szét a lemez – mondta az igazgató. – A
beázás most jelentkezett, de a tetőlemez körülbelül három hete nyílhatott
szét – ahhoz, hogy ez így nézzen ki, sok víz kellett bejusson a falba.
Amit itt látunk, azok a kicsapódások, a kalcitok a vakolatból. A nagy-
termet 2008-ban újították fel, és mivel ez nem egy díszítésekkel teli rész,
könnyebb lesz helyrehozni. Most már elkezdett száradni, megtaláltuk a
lyukat, és azonnal kértük a beavatkozást. Szerdán betömték, most már
látszik, hogy kezd visszahúzódni a vizes rész, ám mivel a víz kihozza
az ásványokat a falból, a festéket gyakorlatilag le kell egy bizonyos ré-
tegig kaparni, majd újrafesteni. Szerencsénk van azzal, hogy itt egyszínű
a festés, és ezt viszonylag könnyű restaurálni. Ha a középső részen, 

„Nem panoptikum-
figurát, hanem
szobrot kell 
mintázni”
Néhány hete arról írtunk képes ripor-
tunkban, hogy Szovátán Sánta Csaba
szobrászművész öntőműhelyében el-
készült Bethlen Gábor Marosvásárhe-
lyen felállítandó szobrának
bronzváltozata. Az emlékmű alkotója,
Harmath István pár nappal azután járt
Vásárhelyen. Bajai otthonából tartott
szülővárosába, Székelyudvarhelyre,
hogy részt vegyen a Pulzus alkotótá-
bor ottani eseményein.
____________3.
Kerekes István
képei óriásfotókon
A napokban adtunk hírt lapunkban a
Mosonmagyaróváron élő, de szülővá-
rosához, Marosvásárhelyhez példá-
san ragaszkodó fotóművész, Kerekes
István újabb sikeréről. A világ egyik
legrangosabb fotós eseményén, a Ja-
pánban megrendezett Nikon Photo
Contest Change fotópályázatán nyert
bronz díjat. A Kíváncsi tekintetek című
felvételét jutalmazta a nemzetközi
zsűri. A szíriai migránsokat ábrázoló
jelenetet 2015-ben rögzítette a he-
gyeshalmi vasútállomáson.
____________4.(Folytatás a 2. oldalon)
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A következő egy héten át különleges
nyári kulturális esemény helyszíne
lesz Szováta, ahol első alkalommal
rendezi meg az esztergomi Babits Mi-
hály Kamaraszínház és a Babits Mi-
hály Színházi és Kulturális Egyesület
a Rengeteg Színház nevű tábort és
fesztivált a Sándor János villában. 

A rendezvény határokon átívelő kulturális
közösséget és hidat kíván teremteni a nyári
időszakban Erdély és Esztergom között. Az
ötlet Esztergom kulturális pezsgésében szü-
letett, és ebben partnerre találtak az Amerikai
Egyesült Államokban született gróf Sándor
Bélában, aki a helyszínnel támogatja a ren-
dezvény létrejöttét. 

A rendezvény három lábon áll, ennek
egyike, a színházi tábor már ezen a héten el-
kezdődött. A kolozsvári Babeş–Bolyai Egye-
tem Színház és Televízió Karának hallgatói
és pályakezdő alkotók Kaj Ádám rendezésé-
ben dolgoznak egy helyspecifikus előadás
létrehozásán Játék a villában címmel, kimon-
dottan erre az alkalomra, helyre és előadásra
írt szöveg alapján. A színházi táborral párhu-
zamosan délutánonként a helyi fiatalokat,
felső tagozatosokat, középiskolásokat (köz-
tük a Szent József Gyermekotthon lakóit) is
szeretnék bevonni a rendezvénybe, számukra
színjátszó foglalkozást szerveznek, egy ön-
álló jelenet létrehozásán kell majd dolgoz-
niuk. A foglalkozásokon született jelenetet,
illetve az egyetemi hallgatók által készült
darab ősbemutatóját jövő szombaton, augusz-

tus 17-én 20 órától tartják a villában és a
hozzá tartozó kertben. A fiatalok szabadon lá-
togathatják az alkotótábor próbáit, valamint
a fesztivál előadásait.

A rendezvénysorozat harmadik pillére a
Rengeteg Színház Fesztivál, amely vasárnap
este indul, és 17-én zárul az említett táborok
bemutatóival. A fesztivál első három
napján (szombat, vasárnap, hétfő) es-
ténként 9 órától kertmozival várják az
érdeklődőket, hogy az itteni közönség
is láthasson olyan klasszikus magyar
filmeket, mint a Meseautó, a Macska-
fogó és a Csinibaba, míg keddtől csü-
törtökig esténként fél kilenctől a Babits
Mihály Kamaraszínház egy-egy előadá-
sát – Jelenetek egy házasságból, Hrus-
csov pincére voltam, Jónás könyve
(Török Sophie előadásban) és Sörgyári
capriccio – láthatja a szovátai közönség. 

Kaj Ádám esztergomi rendező egy
televíziós interjúban egyfajta kulturális
missziónak nevezte a színház ezen pro-
jektjét, amelyben „tájelőadásokat” visz-
nek a határokon túlra: júniusban a
németországi Münchenben és Augs-
burgban jártak, most Szováta a hely-
szín, ám idén valószínűleg más külföldi
kiszállása nem lesz a színháznak, hi-
szen szeptemberben megkezdődik az
évad. A kolozsvári egyetemi hallgatók
Szovátán készült előadását viszont sze-
retnék elvinni bemutatásra Eszter-
gomba.

A Rengeteg Színház Szováta és Eszter-
gom támogatásával valósul meg, fővédnö-
kei Fülöp László Zsolt, Szováta
polgármestere és Bánhidy László, Eszter-
gom alpolgármestere, aki jelen lesz a tábor-
ban, szakmai védnöke pedig Bodolay Géza
DLA Jászai-díjas, érdemes művész, ren-

dező, a magyar Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet igazgatója, a BBTE
Színház és Televízió Kar docense, a buda-
pesti Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kará-
nak adjunktusa.

A programokról további információk a
www.rengeteg.com oldalon találhatók. 
(gligor)

Ma LŐRINC,
holnap TIBORC és
ZSUZSANNA napja.
TIBORC: a latin Tiburtius csa-
ládnévből ered, amelynek je-
lentése: (a Róma közeli) Tibur
városból (mai nevén Tivoli)
való.

10., szombat
A Nap kel 

6 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

20 óra  41 perckor. 
Az év 222. napja, 
hátravan 143 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. augusztus 9.

1 EUR 4,7273
1 USD 4,2184

100 HUF 1,4570
1 g ARANY 203,8826

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 31 0C
min. 11 0C

Megszüntették a szivárgást

Három film, négy színházi előadás és két bemutató előadás látható a következő héten 
Fotó: facebook.com/Rengeteg Színház Szovátán

Szovátára költözik az esztergomi színház

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Disznajó 700 éves 
– falunapi ünnepség

A Marosvécsi Polgármesteri Hivatal, a disznajói Reménység
Alapítvány és a helyi RMDSZ nőszervezete augusztus 16–18.
között falunapi ünnepséget szervez. Idén 700 éves a település,
amit ünnepi rendezvénnyel tesznek emlékezetessé. 16-án 17 óra-
kor felavatják dr. Fráter Béla (1870–1935) híres dalszerző fel-
újított síremlékét. 18 órakor ünnepi műsor keretében leleplezik
a falu 700. évfordulójára állított emlékművet. Áhítatot tart Páll
Botond helyi református lelkipásztor, bemutatkozik a Vitézi
Rend, a majd a disznajói iskolások énekelnek, szavalnak Nagy
Enikő és Vita Melinda pedagógusok. Péntek este a kultúrotthon-
ban retrobuli lesz. Szombaton 9 órától gulyásfőző verseny, a mű-
gyepes pályán sportrendezvények és ügyességi játékok lesznek.
A 17 órától kezdődő 50 éves kortárstalálkozó után Csősz Irma
a Néphagyományok Disznajón című könyvét dedikálja. Szom-
bat este utcabálra és 4s Street koncertre kerül sor. Vasárnap
sportrendezvények lesznek, 21 órától a KentaurSoul előadása
kezdődik, amit a Zanzibár koncertje követ. A program tűzijáték-
kal zárul.

a nézőtér fölött történt volna, többe került volna
csak az állvány, mint maga a restaurálás. A tetőt
tartó szerkezetet nem érintette a beázás, az épü-
let szerkezetileg erős, a kárt pedig azonnal je-
lentettük.

– Ki fogja e kár helyrehozatalát megtéríteni?
– A kár a kivitelező hibájából történt. Egye-

lőre nem közölték velünk, hogy elismerték-e
avagy sem a hibát, de mivel mi március elején
átadtuk az épületet, minden esetleges kár, amely
az átadott részen keletkezik, a kivitelező hibája,
teljesen mindegy, hogy hozzányúltak-e, avagy
sem. Nekem ma nincs jogom javításokat eszkö-
zölni a tetőn, nem az enyém az adminisztrációs
jog arra a felületre. Az elején próbálták hárítani,
mondván, hogy ők ott nem dolgoztak, mi pedig
szóltunk, hogy látszanak a nyomaik. Mi egy
évben egyszer-kétszer fordulunk meg a tetőn,
karbantartások és műszaki ellenőrzések végett.
A tető nyolcvan százalékban bádogból van, de jó
állapotú, alig volt beázás, és azokat is külső mun-
kálatok (például a díszkivilágítás beszerelése) okozták.

– Amíg az épületet nem újítják fel, nektek nincsen jogo-
tok javításokat eszközölni. A pályázatot az épületet eltartó
Maros Megyei Tanács írta ki, mesélj, légy szíves, a részle-
tekről.

– A pályázatot a Romconstruct nevű ploieşti-i cég nyerte
meg. A román törvénykezés az elmúlt években jelentősen
megváltozott, az eddigi szigorú törvénykezést felváltotta
egy megengedőbb – azért, hogy a piaci verseny erősebb
legyen, és több cég váljon esélyessé a különböző pályáza-
tok elnyerésére. Ennek következményeként most már
olyan cégek is jöhetnek pályázni, amelyeknek nincsen kü-
lönösebb műemléki tapasztalatuk és nagy személyzeti ál-
lományuk. Ha egy öt főből álló cég megpályáz egy
Kultúrpalota-szintű munkát, akkor még fel tud venni,
mondjuk száz embert. De ha megnyer négy ilyen munká-
latot, akkor azt már nem tudja leszervezni – itt is egy ha-
sonló esettel állunk szemben. A nyertes cégnek vannak
máshol is munkálatai, az épület fel van állványozva, és jó-
formán egy hónapja semmit sem dolgoztak rajta! Ez nyil-
ván azt jelenti, hogy nincs munkaerő, a cégnek nincs
állandó alkalmazotti személyzete, emiatt áll a munka, telik
az idő, és már csak egy évünk maradt az uniós pályázat le-
zárásáig. A tetőnek eddig körülbelül húsz százalékát cse-
rélték ki, félünk, hogy ha már most ilyen problémák
jelentkeztek, mi lesz, ha hozzányúlnak a nagyobb tetőda-
rabokhoz, a nagyterem fölötti részhez vagy a kupolához,
amely különösen érzékeny felület. Mi annyit tehettünk,

hogy beadtuk a jelentéseinket a felügyelő bizottságnál. A
kivitelező mellett jelentős szerepe van a műszaki felelős-
nek (az építésvezetőnek), akit szerződéssel vesznek fel a
munkálatok követése végett, ő pedig napi pontossággal
kellene jelentést tegyen a munka állásáról, az aznap tör-
téntekről. Károkozás esetén a műszaki felelős jelentése
alapján lesz a kárigény bejelentve. Azonban, ha ezek a je-
lentések nem készülnek el megfelelően, akkor a kivitelező
elkerülheti azt a helyzetet, amelyben rá háríthatjuk a kár-
okozást. Műszaki felelőse van a kivitelezőnek és van a me-
gyei tanácsnak is, ilyen esetben mindkét megbízott
megtekinti és felméri a kárt. A kivitelező még hárít, de
hiába, itt már csak az a kérdés, hogy milyen hamar küszö-
bölik ki a kárt, és milyen hamar restaurálják ezt a felületet.
Most még nem lehet hozzányúlni, de ha novemberig kiszá-
rad, akkor a téli szezonra restaurálni kell. Az ásványi ki-
csapódásokat le kell takarítani, ellenkező esetben az új
festék nem tapad meg a falon.

– A teljes beruházás értéke 6,5 millió lej, milyen felújí-
tásokból áll a munkafolyamat?

– Igen, ebből félmilliót áll a Maros Megyei Tanács, a
többi európai uniós pénzből származik. Az orgonát a szász-
hermányi orgonaépítő cég restaurálja, ők nagyon szépen
haladnak, elkezdődött a hangszer összeépítése, szeptember
körül az orgona szerkezetileg felépül, utána a hangolás
több hónapig tartó procedúrája következik. Ami az épület
restaurálását illeti, az orgonafelújítás és a tetőcsere mellett
felújítjuk a Tükörterem freskóit és falfelületeit, a könyvtár
lépcsőházát, valamint a teljes homlokzatot.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor  



Néhány hete arról írtunk képes ri-
portunkban, hogy Szovátán Sánta
Csaba szobrászművész öntőmű-
helyében elkészült Bethlen Gábor
Marosvásárhelyen felállítandó
szobrának bronzváltozata. Az em-
lékmű alkotója, Harmath István
pár nappal azután járt Vásárhe-
lyen. Bajai otthonából tartott szü-
lővárosába, Székelyudvarhelyre,
hogy részt vegyen a Pulzus alko-
tótábor ottani eseményein. A
röpke vásárhelyi látogatást ki-
használva kértük erre az inter-
júra.

– Ha teheted, sosem hagyod ki nagy-
mamád meglátogatását. Remélhetőleg
előbb, mint utóbb tervezett helyére kerül
a fejedelemről mintázott szobrod, biztos
az is arra késztet majd, hogy gyakrabban
megfordulj városunkban.

– Igen, szívesen jövök majd Vásár-
helyre. Fontos nekem ez a munka, noha
nem ment minden simán, olajozottan kö-
rülötte. Már az első pályázat eredmény-
hirdetésekor nekifogtam a szobornak,
tudván, hogy ha megnyertem egy pályá-
zatot, időben, tisztességgel kell elvégezni

a feladatot. A második fordulóra nem
számítottam. A 3 méter 20 centis szobor
már kész is volt agyagban, amikor arról
értesültem, hogy gyorsan össze kell
szednem a dokumentációs anyagot, és
ismét beadnom a pályázati munkámat.
Először azt hittem, hogy vicc, de nem
volt az. Ekkor már a kész szoborral pá-
lyáztam, szerencsére másodjára is sike-
rült nyernem. Ahogy hallottam, egy
szavazaton múlt a siker.

– Most már kész a szobor bronzválto-
zata is, elkészült Sánta Csaba szovátai
öntödéjében.

– Nagyon várom vele a találkozást, kí-
váncsi vagyok, hogy bronzba öntve mit
mond. Agyagból bronzba átültetve telje-
sen másképp hat a munka. Az agyag
meghal, mire levesszük a negatívot róla,
a bronzban újjászületik a szobor.

– Ha valami nem tetszik, a szobrász
ezen még tud módosítani?

– Maximum a felületen, a szobor
bőrén lehet módosítani, de ezt sem sze-
retném. Egy az egyben vettük le az
agyagról a mintát, abba került a viasz. Az
utólagos munkálat csak rontana az ered-
ményen.

– De miért is lenne javítanivaló, hi-
szen már gazdagok a tapasztalataid, ha
az adataim nem csalnak, már több mint

húsz köztéri alkotásod áll Magyarország
és Erdély különböző településein.

– Nem számoltam, én magam nem is
szoktam internetes felvételekkel büsz-
kélkedni velük, de tudom, hogy a Köz-
térkép számontartja őket. Ez az eddigi
legnagyobb, de nem az első nagy volu-
menű munkám, a legelső, a Tisza István
Budapestre készült, az is háromméteres
szobor volt. Az volt a belépő ebbe a köz-
téri, monumentális, figuratív ábrázo-
lásba. Nagyon megkínlódtam vele,
mindent egyedül csináltam, két és fél
hónap alatt fogytam öt kilót a munkálat
során. Akkor is nagyon szorított a határ-
idő, de többé-kevésbé sikerült. Most már
nyilván másképp csinálnám meg. Az
ember minden szoborral tapasztaltabb
lesz, gyarapodik a tudása, és idővel a lá-
tásmódja is változik. Jó értelemben véve.

– Bethlen Gábor hozzájárult a fogyó-
kúrához?

– Ezzel a munkával sem híztam, de a
kétszeres pályáztatás meg a hercehurcák
miatt sokkal több időm volt ezzel foglal-
kozni. De persze már azelőtt is foglal-
koztam ezzel a dologgal, sokat olvastam,
érlelődhetett bennem a téma, mielőtt
végső állapotába került. Senki sem vá-
dolhat azzal, hogy elsiettem.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1396. sz., 2019. augusztus 10.

Szente B. Levente

(Folytatás az 5. oldalon)

Zászló… Harmath István térszobra

Halkan, mint 
a szép szavak

(A bözödújfalviak emlékére, 1990)

Halkan, mint a szép szavak,
elfogynak a falvak, elapadnak kutak,
a könnyek,
tavak.

mint cipők alatt a vándorút,
elvadulnak a kertben a fák,
megszűnnek a fohászok,
az esti imák.

az elhagyott házak repedezett falain, tégláin,
csipkés mintát ölt a moha, a szulák, a vadvirág –
az ember több,
mint aki ölelésre vár.

halk emlék már minden, mint a régi szép szavak.
felnőnek bennünk a gyermekek.
dobozban maradnak a fényképek.
nevünk a csönd lesz, a sóhaj, a jaj.

Nagy Miklós Kund

„Nem panoptikumfigurát, 
hanem szobrot kell mintázni”

– Beszélgetés Harmath Istvánnal, 
a marosvásárhelyi Bethlen Gábor-emlékmű alkotójával –

Mikor még az agyagszoborra nézett fel az alkotó 2017 novemberében



A napokban adtunk hírt lapunkban a Mo-
sonmagyaróváron élő, de szülővárosához,
Marosvásárhelyhez példásan ragaszkodó fo-
tóművész, Kerekes István újabb sikeréről. A
világ egyik legrangosabb fotós eseményén,
a Japánban megrendezett Nikon Photo Con-
test Change fotópályázatán nyert bronz
díjat. A Kíváncsi tekintetek című felvételét
jutalmazta a nemzetközi zsűri. A szíriai mig-
ránsokat ábrázoló jelenetet 2015-ben rögzí-
tette a hegyeshalmi vasútállomáson. A képet
a pályázati honlapról a Múzsában is repro-
dukáljuk. Friss információ, hogy Kerekes
István művészetére Mosonmagyaróváron
rendhagyó kiállításon nyújtanak rálátást. A
tegnap este a Flesch központban hivatalosan
megnyílt tárlaton óriásfotók népszerűsítik a
fotós legsikerültebb munkáit. A város öt
központi helyén levő, emblematikus épüle-

tén helyezték el a képeket a Szent István
Napok alkalmából. Aki szeptember végéig
arra jár, láthatja a különleges szelekciót. A
hírt érdemes kiegészíteni a rendezvényt be-
harangozó Frontart facebookos méltatásá-
val: »Képei bejárták a nagyvilágot.
Fényképezőgépe lencséjén keresztül mu-
tatja meg, nem hagyja eltűnni „azt” a han-
gulatot, „azt” a pillanatot, „azt” a mosolyt,
és „azt” a pillantást, amely érzelmeket éb-
reszt, amely mindent elmond, amelytől el-
indul bennünk egy érzés, feltámad egy
hangulat, visszatér egy rég elfelejtett pilla-
nat, és libabőrös lesz a karunk (…) Kerekes
István fotóművész vágya, hogy ezeken a so-
katmondó arcokon, beszélő szemeken, min-
dent elmondó pillantásokon keresztül
érintse meg azokat, akik fotóit nézik és lát-
ják.«

Vida Gábor akcióban Fotó: Ivan Karamazov

Kerekes István képei óriásfotókon

Gitárünnep
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Az orgona után egy másik különleges hang-
szer, a gitár is meghatározóvá vált Marosvásár-
hely zenei életében. Ezt most már a tévedés
kockázata nélkül ki lehet jelenteni. A Harmonia
Cordis nemzetközi gitárfesztivál tizennegyed-
szer is felpezsdíti a várost igényes és felüdítő
koncertjeivel. Talán az esemény távlatokban
gondolkodó, lelkes kezdeményezője, Beke Ist-
ván Ferenc sem remélte, hogy elképzelése ilyen
erős gyökereket ereszthet, és terebélyesedve
teljesedhet ki Vásárhelyen. De így lett, és ebben
nem csak az ő kitartása, hozzáértése volt a
döntő, hanem azoké a társszervezőké, támoga-
tóké is, akiket sike-
rült az ügynek
megnyernie. A fesz-
tivál immár hagyo-
m á n y o s n a k
nevezhető, a hely-
beli közönség már
várja, a gitáros estek,
délutánok is emléke-
zetessé teszik szá-
munkra az
augusztust. Aki bele-
kóstolt az esti várud-
var árnyas
hűvösében azokba
az andalító harmóni-
ákba meg vérpezs-
dítő ritmusokba,
amik a húrokat pen-
gető zenészek színes
egyéniségét és tu-
dását, tehetségét is
jól érzékeltetik,
aligha hagyja ki a
hasonló alkalmakat.
A tavalyi várbeli
hangverseny már so-
kakat rabul ejtett, az
idei nyitóesemény
augusztus 6-án nem

különben. Hart Gábor, a Radu Vâlcu Quartet,
valamint a sztárvendégként fellépő Stochelo
Rosenberg és Pusztai Antal, illetve zenésztár-
saik, a helybeli Asztalos Zsolt és Hadnagy 
Attila remekelve árasztotta el a népes közönsé-
get a gitármuzsika örömével. A vasárnap esti
koncert is hasonló ízeket, hangulatokat, élmé-
nyeket ígér. Nem csodálkoznék, ha a következő
években kiderülne, a rendezvény távolabbról,
akár külföldről is mind nagyobb érdeklődő cso-
portokat vonz ide. Persze ennek érdekében a
fesztivált már eddig is felkaroló helyi város- és
megyevezetők is sokat tehetnek még. (nk) 

Kibédről érkezett
Ráduly János verset ír. Könnyed, játékos, nyúlfarknyi gyermekverset. Örül Janka,

örül ő maga is. Vidám tőle a világ, ragyogóbb, együttérzőbb a természet is. Janka
mosolyától minden szebb lesz tata körül. Szelídebb a bánat is, rá gondolva a magányt
is könnyebb elviselni. Az új könyvben* Janka a főszereplő, és nem csak a verselő ih-
letője, óvodás rajzai illusztrálják a kötetet. Százhúsz költeményt válogatott mostani
gyermekvers-gyűjteményébe a szerző. Ez a hetedik ilyen kiadványa, az első közel
negyedszázada látott napvilágot. Mint zárósoraiban jelzi, az első gyermekversét 1965-
ben jelentette meg a Napsugár. Ahogy ismerjük, nem fog itt megállni. Gratulálunk,
és várjuk a következőket. De ebbe a könyvébe most lessünk bele! (N.M.K.) 

*Ráduly János: Janka mosolyából. Válogatott gyermekversek, Erdélyi Pegazus
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2018

Csütörtökön kezdődött, vasárnap zárul a
Látó szilágybagosi harmadik írótábora. 2019-
ben a magyar irodalom „nyelvjárásait”, a ma-
gyarországi és az erdélyi irodalmi nyelv
különbségeit és azonosságait, az idegenséget, a
fordítást és a fordíthatóság tapasztalatát járják
körül a műhelybeszélgetéseken. Hazai és ma-
gyarországi író, költő és pedagógus meghívot-
tak mellett Lengyelországból, Törökországból,
Nagy-Britanniából, Finnországból és Szerbiá-
ból érkeztek olyan fordítók, akik a magyar iro-
dalom idegen nyelvre ültetésén hivatásszerűen
dolgoznak. A táborprogramban szerepelt a Látó
januári, Ady Endre halálának századik évfordu-
lója alkalmából szerkesztett számának bemuta-
tása is.

Zajlottak könyvbemutatók, felolvasások és
persze, nem hiányozhatott az írófoci. 

A záróbeszélgetésen a 60 éves Kovács András

Ferencet kollégája, Láng Zsolt faggatja. A nem-
zetközi jellegű táborban jelen vannak a legfonto-
sabb erdélyi irodalmi lapok (Helikon,
Székelyföld, Várad), illetve a Fiatal Írók Szövet-
sége képviselői.

Meghívott vendégek: Balássy Fanni, Benedek
Szabolcs, Bíró-Balogh Tamás, Borsodi László,
Codău Annamária, Cseke Szilárd, Dánél Móna,
Demeter Zsuzsa, Demény Péter, Eperjesi Noémi,
Gálfalvi Ágnes, Kemenes Henrietta, Kiss László,
Korpa Tamás, Kovács András Ferenc, Kovács
Tünde, Láng Zsolt, Leitman Kornélia, Magda-
lena Garbacik (Lengyelország), Ozsváth Zsuzsa,
Papp Attila Zsolt, Patkó Éva, Porczió Veronika,
Owen Good (Nagy-Britannia), Tähti Schmidt
(Finnország), Sandra Buljanović Simonović
(Szerbia), Sevgi Can Yagci Aksel (Törökország),
Szabó Róbert Csaba, Szabó Katalin, Új Krisztina,
Vida Gábor. 

Otthonos idegenség – a Látó 3. írótábora
Szilágybagos, 2019. augusztus 8-11. 

Ráduly János

Janka mosolyából

Janka mosolyából
abroszt sző a Nap,
ráteríti szépen
az ég asztalára,
majd elballag, hogy a
Holdat, csillagokat
meghívhassa ismét
közös vacsorára.

Rókagomba

Rókagomba
róka módra
behúzódott
a bokorba,
s addig ül ott,
addig vár,
amíg Janka
rátalál.
Janka nevet
örömében,
kacag a Nap
fönn az égen,
úgy sejti, hogy
ebédre
ő lesz Janka
vendége. „Telt ház” a marosvásárhelyi várban a fesztivál nyitónapján



– Minden ilyen feladat egy kicsit más, mint
az előző. Ebben az esetben mi volt a legfőbb
kihívás?

– Az, hogy Bethlen Gábor alakját úgy je-
lenítsem meg, hogy egyértelmű legyen min-
denki számára, ki volt ez a személyiség.
Egyben kellett kezelnem az egész formát.
Komoly dokumentálódás előzte meg a szobor
létrejöttét, szinte minden ábrázolást, ami fel-
lelhető Bethlen Gáborról, tanulmányoztam,
és ezek alapján szűrődött le bennem az a
forma, ami majd látható lesz, ha áll a szobor.
A fejedelem szellemiségét is sugároznia kell. 

– A monumentalitás nem csak a méretben
rejlik.

– Nyilván nem, jobban is kedvelem a va-
lamivel kisebb méretű munkákat. A szobor-

nak azért az életnagyságúnál nagyobbnak kell
lennie, mert amint kikerül a térre, egyből ki-
sebbnek tűnik. De ekkora szobrot, mint ez,
már csak nagyon kivételes esetben vállalnék.
Még készülte folyamatában is ijesztő lehet,
ha az ember hozzáméri magát. Munka köz-
ben sokszor megriadtam, hogy mi mellett
állok. Ha nem is fél valójában, de megdöbben
az ember. 

– Én csak a fekvő szobrot láttam a műhely-
ben, de így is lenyűgözött a mérete. Már az is
meglepett, hogy milyen nagy a fejedelmi öl-
tözetet visszaadó bronzfelület.

– Szándékos ez a nagy drapéria a szobron,
ez is monumentálisabbá teszi. Az arányai
miatt is.

– Annak idején a pályaműveket a marosvá-
sárhelyi közönség is láthatta, véleményt is nyil-
váníthatott, aki akart. Voltak olyanok, főleg a
szobrászatban kevésbé jártasak, akik azt kifo-
gásolták ennél a fejedelemábrázolásnál, hogy
nem eléggé „szép, tetszetősen fenséges” alak,
nem olyan, amilyennek a romantikus elképze-
lések szerint látni, láttatni szeretnék, vagy ami-
lyennek a filmes szuperprodukciók az ilyen
kivételes történelmi személyiségeket általában
ábrázolják. A te szobrod nem az arcvonások,
a fej, a viselet idealizált felmutatására töreke-
dett, azt a belső, külső erőt, azt az emberi, ve-
zetői nagyságot sugallja, amit Bethlen
Gáborról mindmáig ránk örökítettek az eltelt
évszázadok. Különben a szobrásznak azt is fi-
gyelembe kell vennie, hogy az alkotás talap-
zatra is kerül, lentről a szemlélő másképp
érzékeli az arányokat.

– Tudom, hogy az emberek többsége meg-
szépített valóságot szeretne látni, nem az
igazi realitást. Ezért választották volna in-
kább a romantikus ábrázolásmódot. Én nem
erre törekedtem. Megpróbáltam lecsupaszí-
tani a témát, és a maga valóságában tálalni.

– Korjelzést is észrevehetünk a szobron.
– A ruházata jelzi a 17. századot, de az is

finoman, diszkréten. Én valójában az ará-
nyokra, a nagy formák összességére összpon-
tosítottam, mert nem egy panoptikumfigurát,
hanem egy szobrot kellett mintázni. A szobor
formavilágának megvannak a maga követel-
ményei.

– Az öntőműhelyben kézbe
vettem a jogart. Jó súlya van.
Ez volt az első benyomásom.
Aztán meg az, hogy vajon épp
olyan fejedelmi jelképet tar-
tok, amilyen a Bethlené volt?

– Az egykori képek szerint
Bethlen Gábor kezében min-
dig ott van egy buzogány vagy
egy jogar. Még mielőtt erre a
pályázatra készültem, a gödöl-
lői kastélyban egy nagyon
szép fegyvergyűjteményt lát-
tam, és ott olyan buzogányo-
kat, illetve jogarokat is
kiállítottak, amelyek a Bethlen
Gábor korából valók. Az ott
látottak forma- és arányrend-
szeréből szűrtem le azt a bu-
zogányformát, amit ennél a
szoborkompozíciónál alkal-
maztam. De ez csak egy a sok
lehetséges példából, amelyek-
ről egy ilyen mű esetében beszélhetünk, ha
szóba kerülnek a források és az előtanulmá-
nyok.

– A szoborról már elég gyakran hallhatott,
olvashatott a nagyközönség. A talapzatról mit
tudhatunk?

– A talapzat tekintetében a marosvásárhe-
lyi vár ornamentikájából inspirálódtam.
Olyan lesz, mint egy bástya. Azon áll majd
Bethlen Gábor szobra. Nem kell nagy mére-
tekre gondolni. Gömbsüveg kiképzés lesz az
alapon, arra helyezzük a kőbástyát, amit and-
rásfalvi kőből Gere István kalotaszentkirályi
kőfaragó mester készít el. Ő kiváló kőfaragó,
állítólag az eredeti Bethlen-címert is ő resta-
urálta, és a kolozsvári Házsongárdi temető-
ben is számos síremléket újított fel. 

– Fontos feladat ez Harmath István pályá-
ján. Persze az volt a többi huszonegy köztéri
mű is, amelyekről a Köztérkép ad hírt a vi-
lághálón. A szám különben máris elavultnak
tekinthető, hiszen az idei évben lesznek még
újabb hasonló alkotásaid. Hogy szippantott
be az emlékműszobrászat?

– Egyszerűen. Az ember dolgozik, és ha
van egy jó ötlete, megpróbálja megmutatni
másoknak is. Pályázati zsűriknek is nyilván.
A történelem különben mindig érdekelt, és
bizonyos történelmi személyiségek különö-
sen. Ezzel azt is jeleztem, hogy megváloga-
tom, kikkel foglalkoznék szívesen. Vannak
olyan vezető emberek is, akikről ha a világ
pénzét adnák, akkor sem készítenék szobrot.
Ha a köztéri szobraim listáját megnézzük,
gondolom, kiderül, hogy olyan személyisé-
geket álmodtam szoborba, akik valóban ér-

demesek erre. Szent László, Pázmány Péter,
Tisza István, Mészáros Lázár, Hadik András,
Lancsarics Alajos, Berde Mózes, és még so-
rolhatnám. Több ilyen művem van természe-
tesen Baján, de említhetem Miskolcot, Garát,
Sepsiszentgyörgyöt is. 

– Nagyváradot…
– Igen, érdekes, hogy még végzős egye-

temi hallgató voltam, amikor köztéri feladat-
hoz jutottam. A legelső ilyen munkám a
sárkányölő Szent György-szobor Sepsiszent-
györgyön. Nem aratott osztatlan sikert, mert
valószínűleg sokan nem értették, hogy miről
szól. Az előbb is mondtam, az emberek 
nagyobb hányada a
hagyományosan ér-
telmezett szép szob-
rokat szeretné látni,
ami szokatlan, azt
nehezen fogadják el.
A következő művem
idején is még IV.
éves voltam, amikor
Tempfli püspök
megbízott a Páz-
mány Péter- és a
Bogdánffy Szilárd-
mellszobrok elkészí-
tésével.

– És vannak egé-
szen friss megbízatá-
said.

– Nagyon gyors
tempóban megmin-
táztam Dávid Ferenc
egész alakos szobrát
Sepsiszentgyörgyre,
annak a negatívjai is
ott vannak Szovátán
Sánta Csaba öntödé-
jében. Szeptember
22-én lesz a szobor-
avatás. Mondhatni
rekordidő alatt meg tudtam csinálni, vagy
jobb, ha azt mondom, hogy szerencsére gyor-
san ment, mert miközben ezzel foglalkoztam,
Budapesten Szent István-szobor-pályázatot is
hirdettek, és arra is volt ötletem. Elkészítet-
tem a makettet, azzal is nyertem. November-
ben már állnia kell a szobornak a XIII.
kerületi Szent István parkban. Úgyhogy most
útban vagyok Székelyudvarhelyre a Pulzus
alkotótáborba, és amint az tíz nap múlva
véget ér, sietek vissza, és fogok neki a min-
tázásnak. A szobor vázát már elkészítettem.

– A pályakezdő szobrászok többnyire
kisplasztikával szoktak indulni, azután térít-
heti el őket a siker a monumentális, köztéri
szobrászat felé. Jó példa erre Bocskay Vince
pályája. Neked nem voltak ilyen törekvéseid?

– Ha már szóba került Bocskay Vince, el
kell mondanom, hogy én nagymértékben
neki köszönhetem azt, hogy szobrász lettem.
Gyerekkoromban egyszer a műtermében jár-
tam, ahol a szobrai teljesen megbabonáztak.
Észrevette, és egy marék agyagot adott a ke-
zembe azzal, hogy menj haza, gyúrjad! Ha-
zamentem, és naivan, de megmintáztam az ő
arcmását. Azzal meg is fertőződtem, elvará-

zsolt a szobrászat. Vannak más emlékeim is,
óvodáskoriak például. Farkaslakán laktunk,
és emlékszem, hogy ülök a Nyikóban, kapa-
rom ki a palát a patakmederből, hogy gyúr-
jam. Jó érzés volt.

– Volt ennek valamilyen családi előzmé-
nye?

– Nem is tudom. Édesanyám rajztanár volt,
más művészi hajlamú felmenőről nem hallot-
tam. Vagy ha volt is valamelyikükben ilyen
tehetség, nem mentek erre a pályára.

– Tíz napig újra a szülővárosod, Székely-
udvarhely lát vendégül. A Pulzus tábor mi-
lyen ihletet adhat a szobrásznak?

– Kisplasztikákkal fogok foglalkozni. Az
első alkotásaim ilyenek. Harmadéven a pa-
pírszobrok felé orientálódott a gondolkodá-
som, és ez a formavilág azóta is fontos
számomra. Légies kis szobrocskák ezek, tu-
lajdonképpen térrajzok is lehetnének. Olya-
nok, mint valami ecsettel készült tusrajzok
térben. Ugyanakkor töltetük is van: az ember,
pontosabban az emberek, a tömeg. Van, ami
köztéren is megjelent mint ’56-os emlékmű.
Lyukas zászló, amely emberekből áll, és
nyújtózkodó karok meg lábak feszítik szét.
Lobogás a címe, hatméteres talapzaton áll,
Budapesten látható, Rákospalotán. Változó
formavilág ez, és van egy másik vonulat, ami
foglalkoztat: a konceptuális művészet. Sokan
kérdezik, hogy van ez, hogy figurális művé-
szetet csinálok meg elvontat is, a kettő hogy
fér össze? Az én olvasatomban a kettő össze-
függ, nem kellene elválasztanunk őket egy-
mástól, mert ezt csak egységesen, komplex
módon lehet kezelni. Nem jó, ha az embert
csak egyfajta dolog izgatja. Ezek nem ellen-
tétek, az egyik kiegészíti a másikat, és for-
dítva. 

Talapzat

Sakk

Harmath István marosvásárhelyi pihenőn 2019 júliusában
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Támogatók:

(Folytatás a 3. oldalról)

„Nem panoptikumfigurát, hanem szobrot kell mintázni”



A Hóka menti Aranykút polgármestere fel-
akasztotta magát. Az ügy nem rendítette meg
alapjaiban Aranykút politikai felépítményét,
ugyanis a polgármesterek ebben a havasalji
kisvárosban rendszerint úgy fejezték be fé-
nyes-foltos karrierjüket, hogy felakasztották
magukat. Hálából – na jó, kegyeletből –, min-
denikről utcát neveztek el, aminek végül a
Kötélmente negyed nevet adományozta a vá-
rosi tanács. Ezzel két dolgot is jelzett a név-
adó géniusza: a kötél mentette meg a
szégyentől/babéroktól, illetve: mind a kötél
mentén fejezték be dicső vagy dicstelen éle-
tüket.

Ilyenkor rendszerint a település az önkor-
mányzati választások lázában kezdett parázs-
lani, elkezdődtek a választási
előcsatározások, kombinációk, pezsgések, ta-
lálgatások, tippelések, suttogó propagandával
igyekeztek a különböző pártok maguknak hí-
veket, elámítottakat, becsapottakat, korrum-
páltakat vagy támogatókat, bizonytalan
csodálókat szerezni. Lelkükön pecsétet ütött
a szenvedély, a pártoskodás átkos-üdvös szu-
ronya belecsavarozódott álmaikba és beszé-
dükbe.

Az időközi választások kiírása olyan meg-
szokottá vált Aranykúton, mint más települé-
seken az illegális szemétlerakás vagy a
fagyhalál a szibériai tigrisek körében. A ki-
írást követően még a nagyobb londoni foga-
dóirodákban is jegyezték az aranykúti
választások kimenetelét, rendszerint egy a
tízhez arányban. Hiába, Aranykút a britek kö-
rében ugyanolyan ismert volt Gold Fountain
néven, és sokan nyaraltak is itt az ötvenes
évek végétől, olyan egzotikus helynek tekin-
tették India és Pakisztán elvesztése óta,
mintha Távol-Keletre utaztak volna többszö-
rösen terhelt túlélőpogyásszal. De csak tíz
oddsot ért el. Ami azért nagyságrendekkel je-
lentősebb, mint a teljesen ismeretlen Bika-
falva esete, amire még egy vak tehén sem
fogadna Nagy- vagy Kis-Birtanniában, a
gyarmatokról nem is téve említést.

A legutóbb felhúrkolódott polgármesterről
kiderült, hogy rendszeresen eljátszotta – hála
londoni kapcsolatainak – a Bad Chance foga-
dóirodánál (Ballantines Street SW1) a város
pénzét, amelyet egy árvaház építésére gyűj-
tögettek, közadakoztak kb. negyedszázad
alatt, és éppen abban az esztendőben érte
volna el a kívánt mértéket, vagyis ki lehetett
volna írni bátran a közbeszerzési pályázatot,
és a legolcsóbb ajánlattevőnek már ki is tud-
ták volna egyenlíteni – a befutó kamatokkal
együtt – az összegszerűen benyújtott igényét
a munkálatok befejezésekor. Ám ezt a pénzt
hiába keresték, a város takarékkönyvében az
állott, hogy a pénzt, amit a R... bankban őriz-
tek, apránként leemelték és átutalták egy lon-
doni címre. A hatóságok nem közölték a
nagyközönséggel – azaz a kisváros felnőtt la-
kosságának a közügyek iránt érdeklődő tört-
hányadosával – mekkora összegről is van
szó, de többen is tudni vélték (7-8 városatya
és a Papp-Péter Arzén teremszolga), hogy
hatvanezer euró veszett oda. Ebből, az elkép-
zelések szerint, egy kétszintes, manzárdos,
pincés, hűtő- és pánikkamrás árvaházat lehe-

tett volna építeni, ahonnan az árvák és lelen-
cek mint szakképzett puhafa-esztergályosok
és minigolfozók jöttek volna ki 16 éves ko-
rukban korengedélyes pótérettségivel megfe-
jelve. 

A korábban regnáló polgármesterek vagy
szerelmi bánat, csalódás, kiábrándulás, vagy
tehetetlenség (szexuális, társadalmi, cselek-
vési, magánéleti, művészi), csonka telefon-
számok, helyesírási hibák megengedhetetlen
gyakorisága, közírói válság és elhamarkodott
döntések, veleszületett elmebeli rendellene-
ségek (melyeket a megválasztásig sikerült ti-
tokban tartani), kudarcba fulladt
vadkendertermesztés és egészségi állapotuk,
látásuk rohamos megromlása, tisztánlátásuk
váratlan javulása miatt váltak meg önkezük-
kel az élettől.

Midőn az idei jelöltek sorában nők és fér-
fiak egyaránt vetélkedni kezdének a közön-
ség kegyeiért, a választók voksaiért, már szép
tavasz volt. A parkok platánfáira kitűzték a
város színeit girlandokból, törzsükre felrajz-
szegezték a természetvédők bánatára a jelöl-
tek arcképét. Az iskolákban osztogatni
kezdték a mézespogácsát és a madártejet, 
holott amíg a polgármester kormányzott, és
szóba sem jöhettek a választások, csupán hét-
napos egyszerrágott kiflit és vadmacskatejet
kaptak a lurkók elsőtől nyolcadikig. A Köz-
pontból kiküldött, a választás tisztaságára vi-
gyázó dr. Berengár Danglár Putyi nem tűnt
túlságosan szemfülesnek, és a szükséges ta-
pasztalatoknak is híján volt, csupán egyszer
vett részt egy izmiri parlamenti választáson,
ahol a kifogásolt mozzanatak listába szedé-
sétől a török hatóságok eltekintettek, ugyanis
amikor ezzel az ötletével előállt, ráaadásul vi-
deófelvételek létezését is elárulta, a törökök
egyszerűen az anatóliai fennsíkon bőségesen
található útilapukészletből hat-nyolcszázat
kötöttek a talpára (a biztonság kedvéért), fel-

tették a Turkish Air egyik gépére (VIP osz-
tály) és hazaküldték a Tembelica menti Köz-
pontba.

Chambordy Ábel helyi választási szakta-
nácsadó azt javasolta, hogy a csalások, trük-
kök, csúsztatások, álságok kivédésére
Aranykút lakóit névsor szerint kell beengedni
a két választóhelyiségbe, azokat a multik által
fenntartott két iskolaközpontban rendezték
be. Délelőtt szavazzanak azok a választópol-
gárok, kiknek keresztneve megegyezik veze-
téknevük kezdőbetűjével, valamint a kerekes
székesek, a hendikeppel élők és meteropaták,
délután pedig a lakosság további része, és
mindaddig maradjanak nyitva a szavazóhe-
lyiségek, ameddig az utolsó önként jelent-
kező is belép, hogy leadja voksát. Ezután
vigyék ki a mozgóurnát az összes olyan in-
tézménybe (kórház, dologház, fegyház, fog-
ház, csigaház, mérlegház, abház), ahol a

megjelenni képtelenek tartózkodnak és ten-
gődnek. Így senki sem maradhat ki indoko-
latlanul. Ekképpen az abház kisebbség is be
lesz vonva Aranykút közéletébe. Nem lesz
okuk panaszt tenni Genfben vagy az ENSZ
más közeli kirendeltségén, nem fognak ott li-
hegni a nyakukba a jogvédők és a helszinki-
sek egész éjjel, az exitpol eredmények is
jobban mérhetőek, hitelesebbek lesznek.

A legesélyesebb jelöltnek Bélapáthy Áriel
látszott, aki maga mögött tudhatta – igaz, em-
berei alaposan megdolgozták a közvéle-
ményt, a sajtót és a közintézetek városi
dolgozóit – a legtöbb aranykúti polgárt és
polgárasszonyt, polgári fiatalt és kispolgári
nyugdíjast. Különösen a nyugdíjasokra szá-
míthatott, akiknek száma évről évre többült
(s ebben Aranykút sem volt kivétel, az orszá-
gos átlagba könnyedén belesimult), akiknek
Bélapáthy Ariel stábja vadonatúj sakktáblákat
vagy rulettasztalokat adományozott. Ezért
nem sajnálták a fáradságot: hónapokon át ke-
resztül-kasul járták a város zöldövezetét,
parkjait, strandjait és öregotthonait, felje-

gyezték az állandónak látszó nyuggerkompá-
niákat, és azoknak névtelenül odaadomá-
nyozták az elmefejlesztő és
szerencsejátékszereket. Mégis a város min-
den lakója tudta, kiktől is származnak ezek a
fontos idő- és unaloműzök. Azok a nyugdíja-
sok, kiknek a végideje elérkezett, de még a
választások előtt elhaláloztak, sokkal jobb
kedvvel és szerencséjükbe bízva hagyták itt
az árnyékvilágot.

Dánglár Putyi nem emelhetett kifogást e
helyi szövésű és ihletésű praktikák ellen,
ugyanis szája, torka, magán- és köznyeldek-
lője állandóan tele volt első osztályú kézmű-
ves sörrel, amit a város egyik titkos
sörfőzdéjében ugyancsak hatszáz éve szökre-
tizált recipe szerint főztek Pilsenből hívott fő-
zőmesterek, kóstoltak német sörnagyok és
hordtak ki bécsi sörkocsisok. Dánglár Putyi
a legfinomabb rimákban turkálhatott, és a
legjobb csülkök és ódalasok is raktárában,
hütőpultjában, kampóin függtek-sorakoztak,
kis üzletet nyitottak neki, mely hús- és hen-
tesáruval bőségesen ellátva várta vevőit.
Mondanunk sem kell, hogy azok is mind
Áriel barátunk ügynökei voltak, akik egy
másik hűtőházba vitték a csülök- és ódalas-
árut, ahonnan harmadnap visszahordták a
boltba készletfeltöltés címén. Ugyanaz a hat-
hétszáz euró forgott körbe-körbe a bolt-vá-
sárlók-hűtőház között.

A választás az előre megtervezett rend sze-
rint zajlott. A kerekes székek nyikorogva to-
lattattak fel a rámpán és gördültek le a
szavazat leadását követően, a névsor hibátla-
nul működött – különbséget tettek az Ü és Ű
között, az abházoknak kis cseréptetős abhá-
zakat adtak ajándékba, midőn kiléptek a fül-
kéből, és visszakapták személyi és
lakcímkártyájukat vagy menekültstátusukat
igazoló irataikat. De elég volt egyetlen és pil-
lanatnyi félrenézés, figyelmetlenség, és va-
laki(k) az ellenlábas jelölt, Dágobert
Meredisz Mária nevét igenlő szavazólapokat
dobott(-tak) be a mindkét helyiségben álló ur-
nákba. Mikor és kik tették, soha nem derült
ki. Egyesek a hirtelen kijózanodó Központi
Ellenőr kezét (cinkosait?!) sejtették emögött,
mások viszont esküdtek arra, hogy Áriel egy
társaságban kijelentette volna – meg nem erő-
sített hírek szerint – , hogy nem is kíván
Aranykút első embere, kormányzója, minde-
nes kisistene lenni. Ugyanis bármi is történ-
jék mandátuma idején vele, hozzátartozóival,
a tanáccsal vagy a várossal, a hagyományt
lábbal tiporva esze ágában sincs önkezével
véget vetni életének. Ő szereti, sőt imádja az
életet, az állandó változást, zajlást, habzsolja
a hercehurcát és Hurca Hercét, szép csinos és
ingerlően fiatal nejét.

A szavazatszámlálás harmadnap késő délig
tartott. Áriel hívei a szavazatok kétszeri új-
raszámlálását kérték és érték el, külföldi
számlálókat hívtak táviratilag Aranykútra. A
BBC is kiszállt a helyszínre. Ám akárhogyan
is számlálták, kézzel vagy digitálisan, elekt-
ronmikroszkóppal, királyvízzel és hazugság-
vizsgáló poligráffal, az eredmény
mindannyiszor Dágobert Meredisz Mária ja-
vára virított. Bélapáthy Ariel, mondják, el-
bujdosott, nevet változtatott, kék
kontaktlencsét viselt ezentúl, és Argentíná-
ban marhapásztor lett. Az öngyilkosok sorát
pedig éppenséggel D. Meredisz Mária szakí-
totta meg végleg.
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Nagy István (1873–1937) festőmű-
vész életművét ismertető monográ-
fiát mutattak be csütörtökön a
budapesti Kieselbach Galériában, ahol
kiállítás is nyílt az erdélyi származású
alkotó alkotásaiból.

Az új, 592 oldalas monográfiát Kieselbach
Tamás szerkesztette, a kötet kilépteti Nagy
István művészetének értelmezését a hagyo-
mányos, szűken vett művészettörténeti kate-
góriák közül – közölte a Kieselbach Galéria
szerdán az MTI-vel.

A kötetben szereplő írásokat gazdag kép-
anyag egészíti ki. Az összegzés felidézi, hogy
Kieselbach Tamás az elmúlt húsz évben kö-
vetkezetesen fotóztatta le az életmű fellelhető
darabjait, tucatnyi hazai és külföldi múzeum-
ból, valamint számtalan magángyűjtemény-
ből összesen több mint 1500 festmény és rajz

nyomdai minőségű reprodukcióját gyűjtötte
össze.

A kiállításon 154 alkotást mutatnak be. A
művész valamennyi ismert, kiemelkedő
műve közönség elé kerül, így az első világ-
háború megrendítő katonaportréi, az erdélyi,
délvidéki és alföldi tájképek, valamint a meg-
hitt hangulatú csendéletek. A 8 múzeumból
és 24 magángyűjteményből érkező műtárgy-
anyag jelentős részét most először láthatja a
közönség.

A tárlaton bemutatják a készülő Nagy Ist-
ván-film első részleteit is.

Nagy István a modern magyar festészet
realista és konstruktív szárnyának egyik leg-
egyénibb képviselője 1873-ban Csíkmind-
szenten született, gyermekkorát a Csíki-
havasok között töltötte. Az alföldi Homok-
mégyen tanítóskodott, amikor Keleti Gusztáv

műkritikus-festőművész felfigyelt tehetsé-
gére. Előbb Székely Bertalan növendéke lett
a Mintarajziskolában, majd tanulmányait
Münchenben és Párizsban folytatta, járt
Olaszországban is. Első kiállítása 1902-ben
nyílt meg Csíkszeredában, ahol 150 munkáját
mutatta be. Az első világháború idején főleg
katonaportrékat készített.

Nyughatatlan alkatú művész volt: egész
életében vándorolt, közben folyamatosan
rajzolt, főként pasztellal és szénnel. Évtize-
dekig járta a világot, előbb egyedül, majd
családjával, legtöbbször gyalogosan. Csa-
vargó természetét csak elhatalmasodó tüdő-
baja tudta megállítani: Szentes és
Kecskemét után 1930-ban végleg Baján te-
lepedett le.

Mindvégig szűkös körülmények között élt,
ezért olcsó anyagokkal dolgozott: nemegy-
szer élelmiszer csomagolására alkalmas zsír-
papírra festette műveit. Több mint négyezer
alkotását tartják nyilván a világban. Témavi-

lágának mély realista ábrázolása miatt az al-
földi iskola képviselői közé sorolják, realista
képei szigorú szerkezetességükkel tűnnek ki.
Alkotásainak geometrikus meghatározottsága
miatt munkássága a modern festészet konst-
ruáló ágához is tartozik.

Egyaránt megörökítette a zord Csíki-hava-
sokat, az ezer színben játszó balatoni naple-
mentét és az alföldi tanyavilág fülledt,
szikrázó fehérségét. Kedvelt témái voltak a
legelésző állatok és az élet barázdálta arcú
parasztok is. Hatása érezhető a hódmezővá-
sárhelyi művésztelep fiataljain, valamint Bar-
csay Jenő munkásságában is.

Nagy István Baján halt meg 1937. feb-
ruár 13-án. Kosztolányi Dezső nagy csodá-
lattal méltatta tehetségét, életéről Surányi
Miklós regényt írt. Egykori székelyföldi
szülőháza helyén emlékoszlop áll, amelyen
domborműves portréja látható. Baján talál-
ható emlékszobrát Varga Imre készítette.
(MTI)

Derűlátás Aranykúton

Nagy István-könyv és -kiállítás 

Sebestyén Mihály

Harmath István: Filozófus



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830.
(5/3863-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511,
0757-900-161. (10/3787-I)

ELADÓ hármas hidraulikus váltóeke. Tel.
0745-404-666. (2/3804)

ELADÓ tűzifa, 150 lej/méter. Tel.
0747-620-424. (11/3788-I)

ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0740-570-753,
0745-793-465. (4/3862)

ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0758-290-241.
(4/3862)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, me-
szelés, festés (kapukat), lambériafes-
tés, garázsfedés, szigetelés, dísz-
kövezés. Nyugdíjasoknak 30%-os
kedvezmény. Tel: 0757-118-636. (sz-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben örök fájdalommal

emlékezünk augusztus 11-én

BARTHA IRMÁRA halálának

11. évfordulóján. Kérjük, akik is-

merték és szerették, gondoljanak

rá kegyelettel. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Fiai,

menyei, unokái, sógornője, anya-

társa, rokonai. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk az is-
merősökkel, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
rokon és ismerős, 

SIMON IRÉN 
84. évében hosszas szenvedés
után megpihent. Temetése 2019.
augusztus 10-én, szombaton 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (2/3857-I)
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ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:

Augusztus 26-31. – Medjugorje 
(házaspárok útja, nem csak házaspároknak) 

Október 7-12.– Medjugorje 
(a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon 
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 

Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL fő tevékenysége: TŰZIFA és
FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSE.

Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Marossárpatak, Mezőménes, Marosszentkirály, Marosagárd.

Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától
függően – kemény lombos: 147 lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos: 117,53

lej/erdei köbméter áron kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet
elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003,  illetve 0744-500-773. (21481)

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren
A 2019. augusztus 12–14. közötti időszakban 8 és 17 óra között

a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzet-
biztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ez idő alatt kerülje el a lőtér
környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás ve-
szélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget.

A 2019.08.08-ai 373-as számú átirat kivonata, kibocsátó: maros-
vásárhelyi 01010 katonai egység 

Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, 
Marosvásárhely

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY MUNKATÁRSAT keres. Elvárások: em-
pátia, rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM PINCÉRNŐT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért
hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63934-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Augusztus 4-én kortárstalál-
kozóra gyűltek össze a ma-
rossárpataki iskola 1984-ben
végzett növendékei. Az ün-
nepeltek a hagyományos
osztályfőnöki óráról a refor-
mátus istentiszteletre vonul-
tak át, majd ezt követően
ünnepi ebéden vettek részt.

A reggel 10 órakor kezdődő ta-
lálkozón 13 vén diák ült be újra az
iskolapadokba, hogy egymással és
egykori tanítójukkal megosszák
emlékeiket. Az osztályfőnök,
Máthé Szabolcs tornatanár nem le-
hetett jelen az eseményen, mert né-
hány éve eltávozott az élők
sorából.

Az osztályfőnöki órát megelő-
zően Mózes Sándor igazgató kö-
szöntötte a találkozón meg-
jelenteket, és örömét fejezte ki
amiatt, hogy idén is sikerült meg-
szervezni az 50 évesek hagyomá-
nyossá vált kortárstalálkozóját.

Székely Jusztina nyugalmazott
tanítónő elmondta, hogy nagyon
szerette ezt az egykori osztálykö-
zösséget. A jelenlévők nem kis
meglepetésére érdekes pillanatokat
idézett fel a múltból, mindenkiről
volt egy aprócska kis emléke. A be-
vezető beszéd elhangzása után fel-
kérte egykori tanítványait, hogy
számoljanak be az ötvenéves életút
fontosabb állomásairól, eseménye-
iről. A beszámolók nyomán kép
alakult ki egymás családjáról, kar-
rierjéről, jövőbeni céljairól. Volt,

aki Magyarországról tért haza,
hogy egykori osztálytársaival talál-
kozzon, többen érkeztek Marosvá-
sárhelyről, viszontlátni az
„egybélieket”. 

Az istentiszteleten Stupár Ká-
roly lelkipásztor meleg szavakkal
köszöntötte az ötvenéveseket. „A
visszatekintésben valahogy mindig
megszépül a múlt. Volt jó és szép,
siker és eredmény, kudarc és csa-
lódás, megpróbáltatás és veszteség,

de Isten veletek volt, és átsegített a
nehéz élethelyzeteken (…) Bárki
megtapasztalhatja Isten hűséges
szeretetét, mert mennyei Atyánk
gondoskodik az ő gyermekeiről.
Ezért hálásak kell legyünk az
Úrnak, de fontos, hogy ez a hálaa-
dás ne csak egyszeri legyen a mi
életünkben, hanem állandó” –
hangsúlyozta a lelkész.

A gyülekezet részéről Török
Gabriella nőszövetségi elnök inté-

zett megható szavakat az ünnepel-
tekhez. „Hazajöttetek a gyökerek-
hez, ahol őseitek pihennek, ahol áll
a szülői ház, ahol barátok, ismerő-
sök várnak rátok. Mindenkinek is-
mernie kell a múltját, és tudnia
kell, merre tart. A múltra szeretettel
gondoljatok, a jövőre hittel, re-
ménységgel és bizodalommal te-
kintsetek” – mutatott rá Török
Gabriella. Ezután szavalt Balázs
Gizella gyülekezeti tag, illetve 

Bialys Pásztor Magdolna az 
ötvenévesek közül.

Az istentiszteletről kijövet csa-
ládtagok, rokonok, ismerősök vi-
rágcsokrokkal köszöntötték az
ünnepelteket, majd közös fényké-
pek készültek a szoborparkban. Az
ünnepi ebédre a nagyernyei Ko-
rona étteremben került sor, ahol
aztán folytatódott a közös emlékek
felidézése. 

Az ötvenévesek közül Székely
Ilonát kértem fel, hogy tekintsünk
vissza együtt is a sárpataki iskolai
évekre. Ilona elmondta, hogy most
érett fejjel úgy érzi, hogy rengeteg
fontos dolgot kapott azoktól a pe-
dagógusoktól, akik az 1969-ben
születetteket oktatták, nevelték.
„Jó érzés töltött el, amikor így 50
évesen újból beülhettünk az isko-
lapadba. Jó volt újra találkozni,
volt, akit évtizedek óta nem lát-
tunk. Mindenki változott, de hamar
rájöttünk, hogy a szívünk mélyén
még mindig azok a huncut diákok
vagyunk, akiknek a nyolcadik osz-
tály elvégzése után elváltak útjaik.
Székely Jusztina tanító néni szi-
gorú volt ugyan a maga módján,
de soha senkit nem bántalmazott,
még egy fülhúzással sem. Ha pi-
maszkodtunk, azzal fenyegetett,
hogy beszél a szüleinkkel, s ezt
mindig meg is tette. Mi pedig na-
gyon féltünk a következmények-
től. Szerettük, és éreztük, hogy ő
is szeret minket. Nagy gondot for-
dított az olvasásra, helyesírásra, de
nemcsak oktatott, hanem nevelt
is” – emlékezett vissza Székely
Ilona. 

Berekméri Edmond
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A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

a következő tanfolyamokat szervezi:
• augusztus 19–30., 16 óra: közbeszerzési szakértő (40 óra), 109-es

terem.

• augusztus 26. – szeptember 13., 16 óra:  projektmenedzser (60 óra),
208-as terem

• szeptember 9. – október 4., 16 óra: munka- és egészségvédelmi fel-
ügyelő (40/80 óra), 109-es terem

• szeptember 17. – október 8., 16 óra: humánerőforrás-referens/fel-
ügyelő (40 óra), 208-as terem. 

• október 14. – december 16., 16 óra: személyiadat-kezelő (180 óra),
208-as terem

• november 4. – december 18., 16 óra: tűzvédelmi felelős (136 óra),
109-es terem 

A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai minden
tanfolyamon 5–20% közötti kedvezményt kapnak. Feliratkozni,  bő-
vebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén: Ma-
rosvásárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265/269-218, fax:
0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.
Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.   

Vakációs könyvajánló 
Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.

Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az Aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcso-
latokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és ka-
landos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.

Gutenberg könyvesbolt: 
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950

www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• 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 - 0758-047-604
• 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.


