
Marosvásárhelyen január 17-én, tegnap történelmi jóvátétel
született: újraavatták a város első ipari iskolájának alapítá-
sát tanúsító emléktáblákat, amelyek több évtizeden át be
voltak falazva az iskola főbejáratánál. A Dózsa György utcai
nagy múltú tanintézményben ma az Avram Iancu szakközép-
iskola működik. Az újraavatási ünnepségen számos egykori
diák, köztük Ajtay László nyugalmazott újságíró, Bálint Zsig-
mond fotóművész, Vajda György, a Népújság munkatársa,
városi tanácsos, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója, továbbá Rucoi Adrian iskolaigazgató és Magyari Gab-
riella aligazgató vett részt.

Vajda György helyi tanácsos köszönetet mondott az iskola vezetősé-
gének, Rucoi Adrian igazgatónak és Magyari Gabriella aligazgatónak,
hogy hozzájárultak a táblák újraavatásához, ami tulajdonképpen a tan-
intézmény múltjának a helyreállítását jelenti. 

Ölvedi Domokos, az iskola egykori oktatója és párttitkára elmondta,
valakinek szúrta a szemét az iskola bejáratánál a két tábla, s jelentést tett
róla a pártbizottságnál. 1972-ben Jakab titkár elvtárs hívatta a pártbizott-
sághoz, s az ő parancsára úgy falaztatta be a táblákat, hogy azok ne sé-
rüljenek meg. Pedig úgy szólt a parancs, hogy két nap alatt tüntesse el
őket. Évtizedek teltek el azóta, s a kiszabadítás ötlete most valósulhatott
meg, Ajtay László, Bálint Zsigmond és Vajda György segítségével. 

Megoldódott 
a tanintézetek 
fűtésgondja
„A három működő kazánból egy újat
szereltek fel és kettőt megjavítottak.
Azonban a nem működő két kazánt, 
illetve a teljes fűtésrendszert – vezeté-
keket, fűtőtesteket is – fel kell újítani,
hiszen az 1976-ban épült tanintézet-
ben már kiöregedett a fűtéshálózat.”
____________2.
Hiánypótlásában
(is) rendkívüli
„Olyan kötetet tart kezében az olvasó,
mely egyszerre regényes nyomozás,
jól strukturált elbeszélésfüzér, árnyalt
identitástörténet és néha lelkes fan-
fiction.”
____________3.
Az Art Nouveau
galéria 
a megújulás útján 
Marosvásárhely egyik jelentős műve-
lődési helyszíne a Maros Megyei Kép-
zőművészek Szövetsége által kezelt,
a Kultúrpalota földszintjén levő kiállító-
terem, amely, mint ismeretes, néhány
éve a történelmi városrészt domináló
szecessziós építészeti stílusról kapta
a nevét.
____________5.(Folytatás a 2. oldalon)
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Az első ipari iskola falán kiszabadították a befalazott táblákat  

Történelmi jóvátétel



Az első ipari iskola
Ajtay László véndiák köszönetet

mondott a támogatásért  különös-
képpen Ölvedi Domokos egykori
oktatómesternek, aki a kommunista
diktatúra idején megmentette az
utókornak az eltüntetésre ítélt grá-
nittáblákat. Miután 2018 őszén a
polgármesteri hivatal iskolatanácsi
képviselői elfogadták a javaslatu-
kat, az Avram Iancu iskola vezető-
sége is szabad utat adott a
kezdeményezőknek. Az emléktáblák
feltárásáért köszönet illeti Orbán Já-
nost, a Maros Megyei Múzeum
munkatársát. Köszönet jár Vajda
György tanácsosnak is, aki mindvé-
gig közvetítő szerepet vállalt a vá-
rosvezetés és az iskola vezetősége
között – fogalmazott Ajtay, majd
hozzátette, hogy a XIX. század
végén ez volt az országban az első

állami, felekezetektől független
ipari iskola, amely tágra nyitotta ka-
puját minden fiatal előtt, társadalmi,
nemzetiségi és felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül. – Illesse örök di-
csőség mindazokat, akik bő 120
évvel ezelőtt, a kor parancsát tisztán
látva, előbb megálmodták, majd
nem kis erőfeszítéssel, meglepő
gyorsasággal, 13 hónap alatt egy
pocsolyás, puszta telken létrehozták
szeretett iskolánkat, melyre büsz-
kék vagyunk!

Bálint Zsigmond ismert fotómű-
vész, mérnök, az iskola egykori di-
ákja elmondta, innen indult el az
iparosítás Marosvásárhelyen, hiszen
innen kerültek ki a szakemberek.
1955-ben az ő korosztályuk ipari
középiskolát végzett, fémipari tech-
nikusi oklevelet kaptak. Azokat,
akik ilyen oklevéllel rendelkeztek,
vizsga nélkül felvették. Olyan ki-

váló tanáraik voltak, mint Holbach
Jenő, Kákonyi József, Szabó József
oktató és mások. Tisztességes szak-
mát és elméletet tanítottak. Az épü-
letről tudni kell, hogy 1897-ben
ünnepélyesen avatták fel, de a tan-
intézmény már ötéves volt ekkor. Az
oktatás bérelt termekben folyt. –
Szerencsére az alapító márvány em-
léktáblák nem sérültek meg. A kere-
teket sikerült úgy visszahelyezni,
ahogy eredetileg voltak. Ehhez két
szobrász járult hozzá: Makkai István
és Veress Gábor – magyarázta el Bá-
lint Zsigmond. 

Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója elmondta, hogy
Bernády György sikereihez, a nagy-
szabású városépítéshez nagyban
hozzájárult ez az iskola, hiszen
innen kerültek ki a kiváló iparosok,
akik minőségi munkát végeztek. A
sok jó iparos között volt az ő nagy-

apja, Kürti István is, aki az 1930-as
években végzett. – Nagyon jó lehe-
tett ez az iskola, hiszen pár évre rá
ő lett a cukorgyár igazgatója, né-
hány évtizedig látta el ezt a felada-
tot. Fontosnak tartom, hogy az
iskola visszanyerje régi fényét,
hogy gondját viseljük az épületnek
– fogalmazott Soós. 

Táblák, melyek összekötik 
a múltat és a jövőt

Rucoi Adrian igazgató örömét fe-
jezte ki, hogy sok véndiák jelent
meg az avatóünnepségen, akiknek
annak idején szakmát adott az is-
kola, s akik évtizedeken át méltón
álltak helyt a város üzemeiben, gyá-
raiban. Az igazgató kifejtette, hogy
az egykori neves iskola hagyomá-
nyát szeretnék továbbvinni, alapos
szakmai tudású, képzett munkaerőt
adni az ipari ágazatnak. 

Magyari Gabriella aligazgató
hangsúlyozta, elégtétel számára,
hogy feltárták az emléktáblákat, s
köszönetét fejezte ki Ajtay László
és Bálint Zsigmond véndiákoknak,
hogy kezdeményezték ezt, gratulált
a kitartásukhoz, hogy kivitelezték
az ötletet. Köszönetét fejezte ki az
önkormányzatnak, a megyei mú-
zeum munkatársainak, hogy hozzá-
járultak a táblák láthatóvá tételéhez. 

Az aligaztagó kifejtette, hogy e
két tábla az iskola múltját és jövőjét

köti össze. – Minden közösségnek
ismernie kell a múltját, s most, hogy
láthatóvá váltak a táblák, segít
abban, hogy megerősítsék a gyöke-
reket. Köteleznek bennünket, mos-
tani tanárokat, hogy ugyanolyan
szeretettel és hivatástudattal nevel-
jük, oktassuk a fiatal generációt,
ahogy az elődök tették. Arra köte-
leznek, hogy az iskola fennmaradá-
sáért harcoljunk, hogy száz év
múlva is mesterségeket oktassanak
itt. Arra bátorítok mindenkit, hogy
merjék idehozni gyermekeiket, mert
egy mesterség elsajátítása nagyon
sok lehetőséget és esélyt ad egy fia-
talnak. Tudatosuljon, hogy egy be-
csületes, jó szakmunkás ugyanolyan
értékes tagja a társadalomnak, mint
egy orvos, ügyvéd vagy mérnök. Je-
lenleg három szakmacsoportban 
folyik oktatás: kereskedelmi, tex-
tilipari és mechanikai. Ezek között
vannak középiskolai osztályok is.
Ezt a tanévet húsz osztállyal kezdték
nappali és esti tagozaton, de műkö-
dik itt két posztliceális osztály is. A
tantestület 45 tanárból áll, vala-
mennyien szakképzett tanárok, akik
jól felszerelt szaktermekben, műhe-
lyekben, laborokban tanítanak – fo-
galmazott Magyari Gabriella.

Az ünnepség végén köszöntötték
a véndiákokat, fogadásra, beszélge-
tésre hívta meg őket az iskola veze-
tősége. 

Ma PIROSKA, holnap SÁRA,
MÁRIÓ napja.
SÁRA: héber eredetű, jelen-
tése: hercegnő, uralkodónő. 
MÁRIÓ:a Máriusz latin nem-
zetségnév olasz változata, je-
lentése a férfi szóra vezethető
vissza.

VAlUTAÁrfOlYAM
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1 eUr 4,7792
1 UsD 4,2976

100 HUf 1,4251
1 g ArANY 215,0476

IDŐJÁrÁs
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.30C
min.-80C

Az alapító táblán a következő áll: 
Épült I. FERENC JÓZSEF dicső
uralkodása
Losonczi BÁRÓ BÁNFFY
DEZSŐ miniszterelnöksége, Sza-
mosujvár-Némethi BÁRÓ DÁ-
NIEL ERNŐ
kereskedelemügyi miniszterelnök-
sége
FARÁDI VÖRÖS LÁSZLÓ ke-
resked. államtitkársága
SZTERÉNYI JÓZSEF
Orsz. iparoktatási főigazgatósága
TAUSZIK B. HUGÓ
felügyelő bizottsági elnöksége

FEKETE JAKAB igazgatósága
alatt. 
1897-ben

Az emléktáblán ez olvasható: 
MAROSVÁSÁRHELY
szab. Kir. Város
közönsége
OROSZFÁI MIKÓ ÁRPÁD főis-
pánsága
ÁRAPATAKI GERÉB BÉLA 
polgármestersége idejében áldo-
zatkészségével mozdította elő a
hazai ipar feljesztésére hivatott in-
tézet felépítését. 

Történelmi jóvátétel

Betyárok, dallamok, balladák
Január 21-én, kedden 17 órától a magyar kultúra napja alkal-

mából az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvá-
sárhelyi szervezete és a Pro Provincia Egyesület szervezésében
a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatják Vargyas Ildikó kép-
zőművész Betyárballada című kiállítását. Megnyitja Soós Zoltán,
a Maros Megyei Múzeum igazgatója, a művész munkáit Nagy
Miklós Kund méltatja. Betyárnótákat citerázik Biró László. Ez-
után a kisteremben bemutatják a Kallós Zoltán Alapítvány Me-
zőségi daloskönyv című kiadványát. A kötetet Török Viola
rendező ismerteti. Közreműködik a Fagyöngy citerazenekar,
Sinkó András és meghívottjai. A rendezvény házigazdája Bara-
bási Attila Csaba, az EMKE marosvásárhelyi szervezetének el-
nöke. Partnerszervezet a Kallós Zoltán Alapítvány és a Maros
Megyei Múzeum. A belépés díjtalan.

18.,szombat
A Nap kel 

8 órakor, 
lenyugszik 

17 óra 6 perckor. 
Az év 18. napja, 

hátravan 348 nap.

(Folytatás az 1. oldalról)

Miután tavaly december 3-án a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
rosszindulattal és szakmaiatlansággal
vádolta meg az RMDSZ-es, PSD-s és
POL-os közgyűlési képviselőket ami-
att, hogy immár sokadszorra sem sza-
vazták meg a költségvetés-kiigazítást,
konkrétan a néhány tanintézet kazán-
cseréjéhez szükséges összegeket, ami
miatt azt állították, hogy mintegy há-
romezer diák fagyoskodik a fűtetlen
tantermekben, a testület december 5-
én rendkívüli ülésen jóváhagyta 155
ezer lej átcsoportosítását erre a célra.
A pénzből a szóban forgó tanintéze-
tekben a napokban felszerelték az új
kazánokat.

A polgármesteri hivatal sajtóosz-
tályának, illetve iskolákért felelős
igazgatóságának képviselői akkor „fe-
nyegető veszélynek” nevezték, hogy
például a Liviu Rebreanu általános is-
kolában 14 fok volt az osztálytermek-
ben, a tanulók kabátban kellett üljenek
az órákon, emiatt a tanintézetek veze-
tői azt mondták, ha a helyzetet nem
oldják meg az illetékesek, be fog kel-
leni zárni az iskolákat. Mindennek az
okai azok a tanácsosok voltak, akik

nem szavazták meg a költségvetésből
bizonyos összegek átcsoportosítását,
amiből új kazánok vásárolhatók – ál-
lították a polgármesteri hivatal képvi-
selői. 

A költségvetési bizottság elnöke,
Csiki Zsolt RMDSZ-es képviselő
hiába hangsúlyozta többször is, hogy
az iskoláknak igényelt összegeket még
áprilisban jóváhagyták, a kérdés tehát
az, hogy a polgármesteri hivatal miért
nem végeztette el a nyári szünidő alatt
a szükséges munkálatokat, illetve
hiába firtatta, hogy mire költötték a jó-
váhagyott összegeket. Végül, a bot-
rány miatt és figyelembe véve a
diákok helyzetét, a december 5-i rend-
kívüli tanácsülésen a testület jóvá-
hagyta 155 ezer lej elkülönítését a
fűtésgondok megoldására. Dr. Ma-
gyary Előd tanácsos lapunknak tegnap
elmondta, az elmúlt napokban sikerült
egy-egy kazánt beszerelni a 12-es
óvodába, a Napsugár óvodába, a 
George Coşbuc általános iskolába, a
Kerekerdő óvodába, a Friedrich Schil-
ler általános iskolába (kettőt) és a
Liviu Rebreanu általános iskolába.

Tegnap ellátogattunk a marosvásár-
helyi Liviu Rebreanu iskolába, ahol a
hozzá tartozó óvodákkal együtt mint-

egy 2200 gyerek tanul, mert arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy sikerült-e kicse-
rélni a meghibásodott kiskazánt,
vannak-e még fűtésgondok. Gînţă
Florica igazgató elmondta, beadvá-
nyaikban tavaly tájékoztatták az ön-
kormányzatot a problémákról. A két
főépületet kiszolgáló öt kazánból je-
lenleg három működik – tette hozzá. 

– A három működő kazánból egy
újat szereltek fel és kettőt megjavítot-
tak. Azonban a nem működő két ka-
zánt, illetve a teljes fűtésrendszert –
vezetékeket, fűtőtesteket is – fel kell
újítani, hiszen az 1976-ban épült tan-
intézetben már kiöregedett a fűtéshá-
lózat. Erre a 2020-as költségvetésből
igényelünk pénzt a tervekre, kivitele-
zésre. Egyébként a gyerekek nem
fagytak meg tavaly sem, mikor 18 fok
alá esett a hőmérséklet, a helyzetről
értesítettem a prefektúrát, a főtanfel-
ügyelőséget, az önkormányzatot, és
azt a döntést hoztam, hogy rövidített
órákat tartunk. A költségvetés kiigazí-
tása után a fűtésgondokat sikerült na-
gyon gyorsan megoldani, így idén
iskolakezdésre már beüzemeltük az új,
illetve megjavított kazánokat, és sike-
rült kifűteni a tantermeket – nyilat-
kozta az igazgató.

Immár nem fagyoskodnak a diákok a marosvásárhelyi iskolákban
Megoldódott a tanintézetek fűtésgondja

Antalfi Imola
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Új, érdekes, számottevő, rendkívülien hi-
ánypótló, avagy hiánypótlásában rendkívüli
kötet jelent meg a múlt évben Marosvásárhe-
lyen. Az Erdélyi magyar színháztörténet –

Philther-elemzések című vaskos könyv Ják-
falvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád és Ung-
vári Zrínyi Ildikó szerkesztésében látott
napvilágot a bukaresti Eikon Kiadó és a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem UartPress
kiadója közös gondozásában, és egy olyan
szöveg-, kép-, illetve dokumentumtárat tar-
talmaz, amelynek eddig igencsak híján volt
nemcsak a színházzal foglalkozó szakma,
hanem a színháztörténet (vagy akár helytör-
ténet) iránt érdeklődő közönség is. Mert ez a
kötet nemcsak a szakmának, hanem minden-
kinek szól (amint azt a későbbiekben megin-
dokoljuk), tartalmát tekintve pedig az 1949
és 2011 között bemutatott és játszott, legje-
lentősebbnek ítélt erdélyi magyar színházi
előadások szakszerű elemzését nyújtja több
mint 500 oldalon keresztül. 

Elsőként a címre térnénk ki. Első része ma-
gától értetődik, a második – Philther-elemzé-
sek – már kevésbé. Ahogyan azt a kötet
előszavában az említett kutatók, egyetemi ta-
nárok – a könyv szerkesztői – megfogalmaz-
zák, „A Philther – a philologyból és a
theatre-ből képzett mozaikszójáték – a ma-
gyar színháztörténet elmúlt évtizedeit dol-
gozza fel a digitális kultúra eszközeivel.
Kutatásunk azt a munkát folytatja, amelyet
Bécsy Tamás, Székely György és Kerényi Fe-
renc kezdtek el jó harminc évvel ezelőtt, s fő-
ként nekik köszönhető, hogy a Magyar
színháztörténet három, az 1790–1873, 

1873–1920 és 1920–1949 közötti időszako-
kat elemző kötete megjelent. Az 1949 utáni
korszak ehhez hasonló volumenű feltárása
mindmáig nem történt meg, bár példamutató
kísérlet Kántor Lajos és Kötő József 1994-
ben intézménytörténetként publikált, Magyar
színház Erdélyben 1919–1992 című kötete. A
Philther azonban már a kutatás metodikájával
komplex művészeti formaként ragadja és mu-
tatja meg a színházi előadást. Olyan generá-
ció számára készül, amely az internet globális
infrastruktúráján szocializálódott, és olyan
rendszert hoz létre, amely a képi fordulat után
felnövekvő közönség számára kínál megfe-
lelő olvasási stratégiát. (…) A Philther tehát
nem intézménytörténet és nem civil színház-
történet, s ez máris mutatja a legfontosabb el-
téréseket az eddigi színháztörténetektől és a
korszakról, alkotókról megjelent írások több-
ségétől. Nem kezeli egységes korszakként az
1949 utáni évtizedeket, nem ily módon akar
leírni benne folyamatokat. Nem akar végpon-
tot találni, tehát nem húzza meg a határt
1989-nél vagy máshol, hanem végigkíséri a
színháztörténetet a máig. 

A kutatás erdélyi szegmensét a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem teatrológiai
munkacsoportja-tanszéke hozta létre Ungvári
Zrínyi Ildikó vezetésével – olvashatjuk a kö-
tetben, illetve a Játéktér 2017-es, tavaszi szá-
mában. Kötő József és Kovács Levente a
Philther-projektnek összegezték elképzelése-

iket, kiválogatták a kánonformáló előadáso-
kat, az elemzések mellett a munkacsoport
fénykép- és dokumentumtárat, interjúgyűjte-
ményt létesített.

A projekt keretében zajló kutatás eredmé-
nye a megjelent kötet, amelynek szerkesztői
előszavában Ungvári Zrínyi Ildikó meg-
jegyzi: – Az erdélyi Philther-kutatás a vásár-
helyi színiegyetem egykori színháztudo-
mányi tanszéke és a budapesti Theatron Mű-
hely – Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun
Árpád színháztörténészek – együttműködé-
sével vette kezdetét. A budapesti kollégákkal
való állandó szakmai konzultációban sikerült
kialakítani a munkamódszert (valójában az
általuk kidolgozott Philther-módszer alkal-
mazásáról van szó), és 2015-től végül alapo-
sabban és széles körben indult el a munka,
csoportos kutatói pályázatok keretében, meg-
szervezve az elemző kutatást segítő szakmai
hátteret is. A kötet azt az izgalmas időszakot
járja körül, amikor a drámai szöveg elveszíti
színpad feletti uralmát, és lassan előtérbe
kerül a látvány, a test térbeli retorikája, a per-
formativitás. 

– Olyan kötetet tart kezében az olvasó,
mely egyszerre regényes nyomozás, jól struk-
turált elbeszélésfüzér, árnyalt identitástörté-
net és néha lelkes fanfiction. Az erdélyi
színház történetének első kötete sokféle olva-
sási stratégiát kínál: lehet kronologikusan

Erdélyi magyar színháztörténet – Philther-elemzések
Hiánypótlásában (is) rendkívüli

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND
1419.sz., 2020. január 18.

(Folytatás a 4. oldalon)

„…ahol én eljárok, még a fák is sírnak…” Mellékletünket Csomortáni Gál lászló alkotásaival illusztráltuk. A művész tárlata a Bernády Házban látogatható      Fotó: Nagy Tibor

Nagy Attila

Lesz-e vége
Lesz-e vége ennek valamikor?
Egymásnak feszülnek indulatok,
Ki-ki a maga igazát mondja, dörömböli,
Múlt- és jelenidőben meg is öli
Azt, akinek igaza lenne,
És azt is, aki költött múltban s jelenben él – 
Reszket a fán a levél…

Honnan ez a mázsányi gyűlölet?!
Feltámad bennünk a járványló kövület:
Szitkaink szórjuk joggal vagy jogtalan,
Kinek hazája van, és az is, ki hontalan,
Kitől megtagadták – s a csúfolódó érdek
Kerget a bűnbe – és van abból temérdek…
Ki lenne itt még korrekt és gondtalan?

Szerteszórtan önmagunkban is:
Össze-vissza a sejtek ritmusa – 
Tőrbecsaltan, napról-napra élünk,
S ha nem adjuk fel megöröklött énünk:
Azt hiszik, mert azt akarják hinni – 
Nyomorgatnak, tudatlanul vagy nagyon is…
S a szenvedésből nem lesz víg tusa.

Romlásnak idején, mit ér az ima,
Ha csupán ember ajka szólja?
Mint a japánok kimonója, ha bomlik:
A csupasz test csak véresen hat,
Kéjesen izgatva, mi bennünk még épen dobog…
Hol Isten is depis már, mit tehet, ki Verset írna,
De csak dohog…?!

2019. december 20.

Kaáli Nagy Botond



kezdeni, egyik írást a másik után szemlézni, lehet a rendezők
vagy az épületek intézményi rendjét nézni, sőt a színészek
játéktechnikájára is közelíthet az olvasó, ha nem éppen a drá-
maírók motivációira kíváncsi – írja szerkesztői előszavában
Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád. Ráadásul a kötet
nem tartalmaz minden jelentős produkciót, így a szerkesztők
ígérete szerint a folytatás is várható.

Egy olyan könyvről van tehát szó, amelynek szerzői, az
eddigi színháztörténeti gyakorlattól eltérően, sajátos szakmai
megközelítésben elemzik az elmúlt hatvan év kultikus erdélyi
magyar előadásait 1949-től 2011-ig. A kötet szerzői közül
többen a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színháztudo-
mányi katedrájának elméleti oktatói: Albert Mária, Balási
András, Boros Kinga, Kovács Levente, Lázok János, Novák
Ildikó, Ungvári Zrínyi Ildikó, hozzájuk csatlakozott szerző-
ként néhány egykori teatrológus tanítványuk: Nagy B. Sán-

dor, Orbán Enikő, László Beáta Lídia, Gál Boglárka,
Keresztes Franciska, Varga Anikó és Bíró Árpád Levente. A
budapesti kollégák – Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun
Árpád – mellett részt vett a munkában Nánay István színikri-
tikus, és a kötetben szerepel az időközben elhalálozott Kötő
József egy elemzése is. Láthatjuk tehát, hogy a könyvbeli
elemzéseket mind szakmabeliek írták, akik az elmúlt évtize-
dek kiemelkedő produkcióiról értekeztek. Olyan előadások
elemzéseit találjuk benne, mint a Tompa Miklós és Szabó
Ernő által 1949-ben rendezett Uri muri, a Lohinszky Loránd
koncepciójában 1967-ben megszületett Hat szereplő szerzőt
keres, a Harag György által 1975-ben rendezett Egy lócsiszár
virágvasárnapja, Antal Pál 1982-es Kék madara vagy 1995-
ös Óh, Rómeó, óh, Júliája, a Bocsárdi László által 1987-ben
színre vitt Übü király vagy az Alexandru Colpacci által jegy-
zett, 2007-es Yvonne, burgundi hercegnő. A könyv összesen
negyven aprólékos, alapos, mégis olvasmányos és közérthető
előadás-elemzést tartalmaz, amit azok is élvezettel olvashat-
nak, akik szeretik, értik a színházat, de nem szakmabeliek. A
szerzők – a Philther-módszer szerint – elsőként mindig az
előadás színháztörténeti kontextusát tárják fel. Ezt követik a
dramatikus szöveget, a dramaturgia problémáját, a rendezést,
a színészi játékot, a színházi látványt és hangzást, valamint
az előadás hatástörténetét tárgyaló alfejezetek. Ezek, az adott
előadás jellegét követve, változó terjedelműek. 

Mindegyik elemzést egy rövid bevezető előz meg, majd
következik az adott produkció címe, a bemutató dátuma és
helyszíne, majd a rendező, segédrendező, szerző, fordító, a
teljes alkotócsapat és a játszó színészek névsora. Ezt követi
a fentebb említett alfejezetek szerinti előadás-elemzés, amely
mindegyik esetben számos aprólékos részlettel, hatalmas láb-
jegyzetanyaggal – sok esetben előzményekkel, az előadással

vagy a művel kapcsolatos kortársi visszaemlé-
kezésekkel, történetekkel, személyekkel, a pro-
dukció szövegét érintő dramaturgi
változtatásokkal, de akár a szóhasználatot,
nyelvtani fordulatokat magyarázó tartalommal
is – bővíti az olvasó tudástárát. Az elemzés ter-
mészetszerűen kritikai jellegű is, hiszen szó
esik benne az adott előadás rendezési koncep-
ciójáról, a színészi játékról, ám jóval több
annál, mert a produkció színházkulturális kon-
textusát, majd – sorrendben utolsóként – annak
hatástörténeti vizsgálatát is tartalmazza. „Az
előadás olyan szolidaritásgyűrűt alakított ki
maga körül, hogy öt éven keresztül játszották
anélkül, hogy feljelentette volna valaki. A ket-
tős beszéd használatának iskolapéldája valósult
meg az előadásban. Az alkotók, hogy elkerül-
jék a cenzúra figyelmét, csupán a városban lé-
tező informális, a második nyilvánosságban
működő szóbeli hálók segítségével tudatták,
mikor játsszák az előadást” – írja például
Novák Ildikó a Kovács Ildikó által 1980-ban
rendezett Ubu rege (Übü király) című előadás
elemzésének hatástörténeti alfejezetében. Az
elemzések végén – a kötet rendkívül értékes
tartalmaként – az előadásról készült fellelhető
fotókat, plakátokat találjuk, amelyek vizuálisan
is közelebb hozzák, ha statikusan is, de az ol-
vasó retinájára rajzolják az adott produkciókat.
Igen érdekes és egyben szinkretizáló is a kü-
lönböző korok különböző előadásainak egy-
mást követő, ugyanazon módszertan és
dramaturgiai felépítés, szerkesztés szerint írt
elemzéseit végigolvasni. Az évtizedek, a pro-
dukciók, rendezői koncepciók, színházelméleti iskolák és
módszerek közötti különbségek látványosabbá érnek, érthe-
tőbbé válnak, és miközben a Philther-módszer elsősorban az
adott produkcióra épít, mégis tisztán körvonalazódik általuk
az a korszak, amelyet a kötet átfog, amelynek előadásain ke-
resztül az elmúlt hatvan év színháztörténete megelevenedik,
és a néhol látványos különbözőségek ellenére egységessé
válik. Élmény olvasni szakmának és érdeklődőknek egyaránt.

Mindezt tetézi a kötet egyedi és látványos szerkesztése. A
könyv elején, a köszönetnyilvánítás után Ungvári Zrínyi Il-
dikó, valamint Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád szer-
kesztői előszavait találjuk, ezeket követi a negyven
előadás-elemzés. Az elemzések után a szerzőkről olvasha-
tunk, majd a kötetről szóló rövid, angol, román, német és
francia nyelvű összefoglaló következik. Az 535 oldalas köny-
vet név- és címmutató zárja. A Fekete István által rendkívül
igényesen, olvasóbarát módon tördelt, fekete-fehér előadás-
fotókkal gazdagított kötet további érdekessége, hogy az elő-
adás-elemzéseket tartalmazó oldalak mindegyikének legfelső
soraként évszámok jelennek meg: 1949-től 2011-ig az összes
közbeeső esztendőt tartalmazza ez a számsor – az adott ol-
dalon elemzett előadás évét ugyanott vastagított karakterek-
kel találjuk. Ez is a felhasználóbarát tördelést jelzi, hiszen ha
egy előadásra évszám után szeretnénk rákeresni, nem kell vé-
gigolvasni a tartalomjegyzéket, elég találomra felütni a kö-
tetet, és igen hamar, az éppen
fellapozott oldal vastagított karak-
terrel jelzett évszámának segítségé-
vel tudjuk, hogy előre, avagy hátra
kell lapoznunk, és azt is sejtjük,
hogy körülbelül mennyit. Emellett a
tördelési mód is alátámasztja a szer-
kesztők azon, fentebb idézett véle-
ményét/ajánlását, miszerint a kötetet
nem szükséges lineárisan olvasni, az
adott elemzések önmagukban is tar-
talmas olvasmányok. Az oldalon
vastagított karakterrel jelzett év-
szám pedig vizuálisan is segít belőni
az adott évet, évtizedet, illetve azt,
hogy a bemutatók időrendi sorrend-
jében felvonultatott előadás-elemzé-
sek olvasásával épp a kötet elején,
közepén, avagy végén járunk-e. 

E felhasználóbarát tördelési mód-
szer hatékonyságát a képanyag szer-
kesztése is kihangsúlyozza: kellően
nagy, a képek régisége ellenére is
tiszta, éles, élvezhető fotókat talá-
lunk az elemzések végén. A Kincses
Elemér által írt és rendezett, Ég a
nap Seneca felett című, 1978-ban
bemutatott produkcióról a Nánay
István által írt elemzés végén pél-
dául nem kevesebb, mint tizenegy
előadásfotót találunk, mellettük
pedig az előadás plakátját is meg-

szemlélhetjük. A képaláírások tartalmazzák a fotó készítésé-
nek évét, a képet készítő fotográfus nevét, valamint a fotókon
szereplő színművészek és az általuk az adott előadásban ját-
szott szereplők nevét, a képet közrebocsátó forrást, a plakátok
esetében pedig a tervező művész nevét. 

Amint az a fentiekből is kitűnik, kolosszális munka lehetett
a könyv megírása, szerkesztése, a forrásanyagok megszer-
zése, a fotók előkerítése, a rendkívül gazdag, akár önálló kö-
tetet is kitevő lábjegyzetekben idézett sorok, szerzők, kötetek,
kiadók, internetes oldalak, események, magyarázatok, adott
esetben oral history, vagy az újabb produkcióknál az előadás
trailere világhálós elérhetőségének feltüntetése. A szakmának
természetesen kötelező, de méltán tarthat számot az erdélyi
múltunkat jobban megismerni kívánó nagyközönség érdek-
lődésére is, hiszen a konkrét előadások elemzése mellett ren-
geteg érintőleges, ám fontos helytörténeti, színháztörténeti,
politikatörténeti adatot, tematikát, pillanatot tartalmaz, és
teszi mindezt olvasmányos, nem szakmázó, közérthető stí-
lusban. Ahogyan a kötet hátoldalán áll: „Az olvasás aktusa,
miközben ismerős képek kis részleteire koncentrál, legendás
dallamok akkordjait idézi fel, váratlan jelenségek hátterét és
összefüggéseit fedi fel, az államszocialista évtizedek cselek-
vési lehetőségeit tárja elénk. Ez a vastag kötet látszólag az
erdélyi magyar színházak eseménytörténeti ívét rajzolja fel,
mégis a közösség egészét mutatja be.”

(Folytatás a 3. oldalról)

Támogatók:

„…a madarakéból élünk…?”

„…Naptűzgyújtás…”

„…ideje bujdosásimnak…”

Hiánypótlásában (is) rendkívüli
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Marosvásárhely egyik jelentős művelődési
helyszíne a Maros Megyei Képzőművészek
Szövetsége által kezelt, a Kultúrpalota föld-
szintjén levő kiállítóterem, amely, mint isme-
retes, néhány éve a történelmi városrészt
domináló szecessziós építészeti stílusról
kapta a nevét. Találóan, hiszen ezáltal kötődik
a múlthoz és előre is tekint, ebben pedig sze-
repe van a szövetség vezetőségének, mind-
azoknak, akik azért dolgoznak, hogy
színvonalas tárlatokkal gazdagítsák a város
művelődési életét. Az egyesület elnökével,
Mana Bucur kerámiaművésszel, miután rö-
viden kiértékeltük a tavalyi tárlatokat, az idei
tervekről is beszélgettünk. 

– Tudomásom szerint az idén lejár Mana
Bucur négyéves mandátuma, így választások
elé néz a szövetség. Ez talán alkalom arra,
hogy összefoglalja az eddigi tevékenységét. 

– Az idén lejár a második négyéves man-
dátumom, és valóban lesznek választások. Az
a tapasztalatom, hogy, mint minden más te-
rületen, két mandátum kellett ahhoz, hogy va-
lami érdemlegest felmutassunk. Szándékosan
használtam a többes számot, hiszen a szerve-
zet vezetősége nem csak az elnökből áll.
Több kolléga segít abban, hogy megszervez-
zük a kiállításokat, működtessük a szövetsé-

get. Büszkén mondhatom, hogy a Maros
Megyei Tanács támogatásának köszönhetően
mandátumom alatt renoválták a galériát,
amely az ország egyik legnagyobb, a célnak
megfelelően rendbe tett kiállítótere lett. Ko-
lozsváron, ahol nagyobb hagyománya van a
képzőművészeti megnyilvánulásoknak, nincs
megfelelő kiállítótér. Azt szeretnénk – más
városokbeli galériákhoz hasonlóan –, hogy
állandó alkalmazottként foglalkoztassunk
egy teremfelügyelőt. Egyelőre ezt nem tudtuk
elérni, de reméljük, megoldódik. Kevesebben
tudják, hogy a helyiségekben nem csak a kö-
zönség számára rendezünk kiállításokat. Itt
mindig történik valamit. A nyilvános kulturá-
lis rendezvények mellett tagjainkkal rendsze-
res találkozókat tartunk, ahol közös
művészfilmnézés és az ezt követő vita mellett
beszámolunk egymásnak a külföldi kiállítá-
sokról, tapasztalatainkról, alkotásainkról. Ta-
valy két kollégával két hétig a velencei
biennálén voltunk, ahol minden munkát lefo-
tóztam, katalógust hoztam és megmutattam
az érdeklődő tagoknak. Van vetítőgépünk, két
nagy képernyőjű televíziónk, amelyeket mo-
nitorként használnunk, így bárkinek lehető-
sége van bemutatni tapasztalatait vagy azt az
alkotását, amin dolgozik. Kicserélhetjük gon-
dolatainkat, ihletet adhatunk egymásnak az
alkotáshoz. Az Art Nouveau galéria emeletén
van egy vendégszoba egy kis konyhával és
mosdóval, ahol egy-két napra olyan vendég-
művészeket fogadhatunk, akik nálunk állíta-

nak ki. Ezenkívül a várban levő kisbástyában
is berendeztem egy minigalériát. A tetőtér
alatt van a kerámiaműhelyem, alatta a kiállí-
tótér, a földszinten pedig Gyarmathy János
szobrászművész műterme és kiállítása. A ki-
állítótérben kisebb tárlatokat szervezünk, itt
lehetőség van kísérleti jellegű kiállítások ösz-
szeállítására is. És ne feledkezzünk meg a
Bolyai utcai műtermekről sem, amelyeket
kollégáink bérelnek és tartanak fenn. Itt van
a B5 stúdió is, az udvar is kiváló teret biztosít
akár happening jellegű kiállításokra. 

– Ha már kiállítóterekről beszélünk, nem
jött-e szóba, hogy a szövetség tagjai esetleg
más – nem szokványos – teret is „belakná-
nak” alkotásaikkal?

– Jaj, dehogynem! Dédelgetett álmunk,
hogy a város más tereiben is kiállítsunk, vagy
részt vegyünk valamilyen összművészeti
megmozduláson. Tavaly októberben meg-
szerveztem a boszorkányégetést, ami némi-
képpen kötődik a marosvásárhelyi boszor-
kányégetéshez. Úgy tervezem, hogy az idén
nem csak a szimbolikus máglyát gyújtjuk
meg, és a tüzet kapcsolatba hozzuk a kerámi-
aművészettel, hanem meghívok színészeket,
klasszikus zenészeket is a rendezvényre, a
Bolyai utcai műtermeknek otthont adó épület
udvarára. Más hasonló teret is lehet találni,
amennyiben a városvezetés is támogatja az
ilyen jellegű kezdeményezéseket, hiszen ezek

turisztikai vonzerővel bírnak. 
– Mindezek mellett azonban

a szövetség leginkább az Art
Nouveau galériában szerve-
zendő kiállításokra összponto-
sít. Tekintsünk vissza a 2019-es
év kínálatára. 

– Nem szeretném felsorolni
az eseményeket, a kiállítókat,
mivel a megnyitókról beszá-
molt a sajtó, mégis néhányat
kiemelnék. Sikeresnek mond-
hatjuk a Szotyori Anna, Căp-
riţă Petre, Jaeger Tibor,
Kulcsár Béla szobrász és ter-
mészetesen Kedei Zoltán
egyéni kiállításait. Érdekes
visszatekintés volt a Szepessy
László gyűjteménye. Úgy
érzem, hogy sikerült a tavaly is
színvonalas, több száz érdeklő-
dőt vonzó kiállításokat ren-
dezni. Voltak kudarcaink is.
Pályáztunk a polgármesteri hi-
vatalnál, hogy a centenárium
évében rendezzünk kiemelt
tárlatokat. Pályáztunk a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalhoz, de olyan kis össze-
get ítéltek meg, hogy az kevés
lett volna terveink kivite-
lezésére, lemondtunk a pro-
jektről. Ugyanakkor szerettünk
volna egy, a szövetségünk tag-
jainak alkotásaiból össze-

állított tárlattal jelentkezni a budapesti Viga-
dóban. Mindeddig nem kaptunk pozitív visz-
szajelzést. 

– Mire számíthatunk az idén? 
– Újdonságként mondhatom el, és a tavalyi

kínálat folytatásaként is, hogy 2019-től sza-
kosított szalonokat szervezünk. Azért döntöt-
tünk így, mert több esetben, ha egyszerre
állítottunk ki kisplasztikát a háttérben na-
gyobb festménnyel, ez zavarta a percepciót,
a munkák értelmezését, elvesztődtek a térben
a nagyobb rálátást igénylő alkotások. A pél-
dát a Nagy Dalma által szervezett több mint
20 éves Ariadne textilkiállítás adta. Protest
néven grafikai tárlatot szerveztünk, és tavaly
év végén megnyílt a festészeti kiállítás, ami
19-én zárja kapuit. Ezenkívül szándékunkban
áll külön kerámia, üveg és bronz kisplasztikai
tárlatot is berendezni. Az sem baj, ha nem si-
kerül teljesen tagjaink munkáival berendezni
a kiállításokat, mivel a más megyebeli kollé-
gák alkotásaival összehasonlítási alapot te-
remthetünk, egyfajta kitekintést biztosít-
hatunk a látogatóknak arra, hogy máshol mi-
ként gondolkodnak, alkotnak. Jó kapcsolata-
ink vannak magyarországi, svédországi
művészekkel, és egy egykor Svájcban élt
képzőművész kollégánk is megígérte, hogy
segít tárlatokat szervezni. Egy korábbi isme-
retséget felelevenítve tárgyalásokat kezdemé-
nyeztünk a római Román Kulturális
Intézettel, hogy tagjaink által felajánlott mű-
veket állítsunk ki. Várjuk vendéglátóink visz-

szajelzését. Emellett Bíró Kálmán Enikővel
közös kiállításunk lesz Stockholmban, a
svédországi Román Kulturális Intézetben.
Remélem, hogy személyesen is tárgyalhatok
az ottani vendéglátókkal, és lehetőség nyílik
majd az egyesületbeli kollégáknak is kiállí-
tást vinni Svédország fővárosába. Az említett
szakterületenkénti tárlaton kívül, a festészeti
szalon zárását követően Vrincean Nicolae
ügyvéd, műgyűjtő és alkotótábor-szervező
révén a Brassó megyei szászhermányi tábor-
ban készült munkákból nyílik kiállítás. Die-
nes Attila, Polányban alkotó marosvásárhelyi
szobrászművész is elhozza az általa szerve-
zett táborban készült munkákat. Érdekesnek
ígérkezik a Bolyai Alkotótábor 20. évfordu-
lójára rendezendő tárlat, amellyel igyekszünk
átfogni a két évtizedet. Mivel ez egy külön-
legesebb tábor, ahol a műszaki tudományok
is megjelennek, valószínű, hologrammal lét-
rehozott alkotásokat is láthatnak majd az ér-
deklődők, de a tárlat ideje alatt lesznek
vetítések, bemutatók, kerekasztal-beszélgeté-
sek is, amelyek a tábor szellemiségét helyezik
előtérbe. Az egyéni kiállítók közül megemlí-
tem Losonczi Béla, Ardeleanu Kovács Ibo-
lya, Balázs Imre Barna, Crişan Alexandru
(Sanyi) nevét. Aztán teret adunk a Forgatag
idején szervezendő, fiatal alkotók munkáit
bemutató Interferenciák című kiállításnak, és
immár hagyományosan a Művészeti Líceum
diákjai is bemutathatják alkotásaikat. 

– Vannak, akik úgy tartják, hogy a di-
ákok munkái a színvonaluk miatt nem va-
lók az Art Nouveau kiállítóterembe, és több-
ször tapasztaltuk, hogy túlzsúfoltak a fa-
lak, ami zavarja a befogadást. 

– Valóban vannak,
akik kifogásolják, hogy
teret adunk a Művészeti
Líceum diákjainak. Ez
egyrészt jogos, másrészt
nem. Amikor én a lí-
ceum diákja voltam,
olyan mestereim voltak,
mint Izsák, Barabás,
Bordi, Hunyadi. El sem
tudtam képzelni, hogy
abban a teremben, ahol
ők kiállították munkái-
kat, én is megjelenjek
diákként. Persze jó az,
ha a szövetség támo-
gatja, felkarolja a di-
ákokat, hiszen a „cse-
metekertünkről” van
szó. A szaklíceumot kö-
vetően nem mindenki
ezen a területen folytatja
tanulmányait, és való-
ban csak akkor lesznek
profik, ha befejezik a
képzőművészeti, vizuá-
lis művészeti egyetemet.
Mi is látjuk, hogy a ta-
nárok, akik egyébként
tagjaink, igencsak ösz-
szezsúfolják a diákok
munkáit. Tetszik vagy
sem, jobban kell szelek-
tálni a munkák közül,
mert már a középiskolá-
ban egyfajta verseny-
helyzetben vannak a
diákok, és ez a kiállítás,
válogatás is ösztönző

lehet a jobbak számára, a kevésbé tehetsége-
sek pedig eldönthetik, hogy milyen utat vá-
lasszanak. Természetesen teret biztosítunk
számukra és várjuk, hogy az egyetem után
lépjenek be szövetségünkbe. 

– Hány tagja van a Maros Megyei Képző-
művészek Szövetségének, és egyáltalán miért
éri meg ide tartozni? 

– Jelenleg 112 tagunk van. Vannak az alap-
szabályzat által biztosított előnyök, de ettől
eltekintve azért fontos a tagság, mert aki
belép hozzánk, egy közösséghez tartozik.
Amint korábban említettem, itt egy élő alko-
tóműhely van, ahol egymástól inspirálódunk,
ötleteket adunk, közös kiállításokat, progra-
mokat szervezünk, kollégákat hívunk meg,
mi megyünk el más alkotóközösségekbe ha-
táron innen és túl stb. De inkább azt ajánlom,
hogy akit érdekel, jöjjön el, mert mindenkép-
pen alkotómunkájának javára válik. 

– Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az
idén választások lesznek. Vállal-e még egy
mandátumot Mana Bucur? 

– Igen, mert úgy érzem, hogy van még
erőm, tapasztalatom, kedvem ehhez. Sikerült
kialakítani egy jó csapatot, amely rendszere-
sen segít a kiállítások szervezésében, a „ku-
limunkában”, és remélem, hogy továbbra is
mellettem lesz. Azt sem titkolom, hogy ez idő
alatt szeretnék valaki olyant magam mellé
venni, aki hasonlóan elkötelezett a művésze-
tek iránt, vállalja a szervezési és egyéb ön-
kéntes munkát, hogy majd megfelelően vigye
tovább mindazt, ami életben tartja és működ-
tetni a Maros Megyei Képzőművészek Szö-
vetségét, sőt új ötletekkel, lendülettel
gazdagítja a képzőművészeti kínálatot. 

Vajda György 
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Fotó: Bálint Zsigmond

„…Harmatozzatok, égi magassok…!”

„…jámbor pásztoroknak, utat mutassatok…!”

Az Art Nouveau galéria a megújulás útján 



A napokban romániai mozikban is vetítik
a 2019. december 20-án New Yorkban bemu-
tatott Cats (Macskák) című filmet, amely a
hasonló címet viselő, a londoni West Enden
1981-ben bemutatott musical legújabb film-
változata. Magyarországon tavaly december
26-ától látható a film, a romániai mozikba ké-
sőbb jutott el. Nem jelölték az Oscar-díjra,
valószínű azért, mert megjelenésekor már le-
zárult a lehetőség. De ha nem is került az
Akadémia figyelmének fókuszába, a műfajt
kedvelőknek érdemes megnézniük a filmet.
Mint ismeretes, a Macskák T. S. Eliot angol
költő Macskák könyve című versciklusában
jelent meg, ahol a macskák pszichológiájáról
és szociológiájáról ír. A Faber and Faber
kiadó gondozásában megjelent mű volt az
Andrew Lloyd Webber zeneszerző által alko-
tott musical alapja. Az előadást a londoni
West Enden 1981-ben mutatták be, 1982-ben

Amerikában, a Broadwayen is közönség elé
vitték. A budapesti premier 1983-ban volt. Ez
lett a Broadway történetének leghosszabb
ideig futó darabja. Mai napig játsszák. 

A Macskák alaptörténete az, hogy minden
évben egy elhagyott, ódon színház színpadán
a macskák összegyűlnek bálozni, ahol meg-
választják azt, aki közülük „örök életet” ér-
demel. A különböző jellemű macskák az
emberekre jellemzően elmesélik mindennapi
életüket. Megjelenik a fenemacska, a nagy
vagány, szép macskalányok veszik körül, és
ott van a titokzatos bűnöző, akit ha tetten
érnek, varázslatos módon eltűnik. Bemutat-
kozik az egyszerű munkás közmacska és a
vasutas, szerephez jut a nagy varázsló, a
macskák vezetője, valamint a bukott macska
is. Ő az, aki a darab végére újra reményt kap,
visszakapja régi életét, mindazt, ami az em-
bereknek is fontos: a szeretetet, a megbecsü-
lést, a társadalomban elfoglalt méltó helyet. 

A 2019-es amerikai–brit filmet Tom Hoo-

per rendezte, a forgatókönyvet Lee Hall és
Tom Hooper írta. A producerek: Debra Hay-
ward, Tim Bevan, Eric Fellner és Tom Hoo-
per. 

Nemcsak azért különleges és izgalmas a
film, mert újra hallhatjuk a már slágerré vált
betétdalokat az eredeti színpadi műből,
hanem a digitális technikának is köszönhe-
tően szenzációs helyszínt varázsoltak az al-
kotók. A New York-i bemutatót megelőző
„piros szőnyeges” interjúkon az alkotók és a
film szereplői elmondták, hogy az volt szá-
mukra is érdekes az alkotómunkában, hogy
eredeti helyszínen, macskaszemszögből kel-
lett játszaniuk. Azaz a bútorok, a tárgyak a
filmen is látható eredeti nagyságban készül-
tek, és azokon kellett táncolniuk, énekelniük
a színészeknek, tánckarnak. Az alkotómun-
kához tartozott az is, hogy a szereplők ellá-
togattak egy macskaiskolába, menhelyre,
ahol cica-viselkedéskutató tanította meg
nekik a sajátos mozgásokat, gesztusokat,
amelyeket használniuk kellett, hogy minél hi-
telesebben adják vissza az állatok jellemét. A
film kiválóan alkalmazza a kisszínpadi és a
broadwayi játék- és táncelemeket is. Ezek öt-
vöződnek a mozgást segítő technikai megol-
dásokkal. A díszlet – az utcarészlet, az
elhagyott színház, egy gazdagabb házbelső,
a Temzén állomásozó hajó – a macskapers-
pektíván túl közelebb hozza a nézőhöz a való
világot, jobban körvonalazódik a jó és a rossz
közötti harc, amelyből természetesen az
előbbi kerül ki győztesen. A kiváló zene mel-
lett a díszletek varázslatos világa, a koreog-
ráfia tesz róla, hogy elrepüljön a 110 perc, az
alkotók a székbe ragasztják a nézőt. Érdemes
odafigyelni a kvázi főszereplőre, Viktoriára,
amely nincs benne az eredeti musicalben,
azonban a filmben egy zsákban utcára kerülő
macska vezeti végig a nézőt a cselekményen.
A szerepet Francesca Hayward, a londoni ba-
lett szólistája vállalta el, egy olyan dalt is éne-
kel, amely szintén nem volt benne az eredeti
műben, s amelyet egy másik szereplő, a csá-
bos macskát, Bombalurinát megformáló, cso-

dálatosan szép és jó hangú, híres énekes Tay-
lor Alison Swift szerzett Andrew Lloyd Web-
berrel közösen. A szereposztás is parádés. A
piros szőnyegen azt is hangsúlyozták, az al-
kotómunka különlegessége volt, hogy külön-
böző területekről állt össze a csapat. Vannak
balett-táncosok, rapművészek, befutott éne-
kesek, színészek, táncosok, akik mindent csi-
nálnak a színpadon. Akár Francesca
Hayward, aki először szerepel filmben, s
annak ellenére, hogy balett-táncos, egy kulcs-
fontosságú dalt énekel el – tegyük hozzá: ki-
válóan – az egyik jelenetben. Ki kell emelni
a karrierjük csúcsán levő James Cordent
(Gastrofar Dzsordzs), Jason Derulót (Micsel
Rumli), Idris Elbát (Sam Mitsegél), s külön
szólni kell Judi Denchről (Old Csendbelenn),
akit nem kell különösebben bemutatni, a
West End-i produkcióban is fellépett. A leg-
ismertebb slágerét, az Éjfélt az a Jennifer
Hudson (Grizabella) énekli, aki 2004-ben, 21
évesen egy amerikai tehetségkutatóban jött
fel, és azóta fényes karriert futott be, Oscar-
díjas és Golden Globe-díjas énekesnő, szí-
nésznő és modell. A már említett Taylor
Alison Swift tízszeres Grammy-díjas ameri-
kai country-pop énekesnő, dalszerző és szí-
nész. És felbukkan Murray McKellen (Tus, a
színházi macska) angol producer, forgató-
könyvíró, színész és filantróp. Az ő karrierjét
olyan díjak gazdagítják, mint a Golden
Globe, a Tony-díj, az Európai Filmdíj, a San
Sebastián Nemzetközi Filmfesztivál díja,
négy Emmy-, négy BAFTA- és két Oscar-díj-
jelölés. 

Mindamellett, hogy önmagában a musical
világsiker, a felsorolt szereplőgárda is kiváló
névjegykártyája annak a filmnek, amelyet ér-
demes mozivásznon megtekinteni, hiszen a
jó minőségű hangzás mellett a látvány felejt-
hetetlen, különleges élményt, kikapcsolódást
ígér, és elvisz a macskák mesevilágába. 

A film gyártója a Working Title Filmes, az
Amblin Entertainment, a Monumental Pictu-
res és a The Really Useful Group, forgalma-
zója a Universal Pictures.

   

Közgyűlés és vendégelőadás
KésZleTT – műhelykonferencia

Spielmann Mihály tart vendégelőadást a KAB
Színháztudományi Szakbizottságának hétfői köz-
gyűlésén, január 20-án 16 órától a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem könyvtári olvasótermében. Elő-
adásának témája: Marosvásárhely színházi élete
1900–1920 között.

A közgyűlés első felében, 13 órától kerül sor az
erdélyi színháztudomány aktuális kutatásait bemu-
tató/tematizáló KÉSZLETT műhelykonferenciára,
helyi és kolozsvári előadókkal – áll a szervezők köz-
leményében.

A műhelykonferencia programja:
13.00 –13.40 – Nagy Imola: A traumatikus szub-

jektiváció. A néző és a színész között. Csizmadia
Imola: A megvonás esztétikájának látványa. Egy
környezetspecifikus színházi tér látványának elem-
zése. Ungvári Zrínyi Ildikó: A színház önvédelme és

nyilvánossága. 20. századi technikák. Egyed Emese:
Erdélyi Drámatéka terve. 13.40-14.00: beszélgetés.
14.15-14.30: szünet. 

14.30-15.20 – Balási András: Shakespeare-szöve-
gek elemzésének módszertana. Bartha Katalin
Ágnes: A játékstílus kérdése egy színészi pálya vizs-
gálatában. B. Fülöp Erzsébet: A légzésritmus defi-
niálhatósága a színészi munkában. Novák Ildikó:
Képzőművészet és bábszínház kapcsolata Haller Jó-
zsef munkásságában. Lázok János: Vázlat Éghy
Ghyssa tánckarrierjéről. 15.20-15.30: beszél-
getés.

Az ezt követő közgyűlés napirendi pontjai: elnöki
beszámoló az 2019-es év tevékenységéről, munka-
terv a 2020-as évre, javaslatok munkacsoportok lé-
tesítésére.

Vendégelőadás: 16.00 – Spielmann Mihály: Ma-
rosvásárhely színházi élete 1900–1920 között. 

Cirkuszfesztivál 
Artista házaspár nyerte az Arany Pierrot-díjat

Fiatal artista házaspár, ifj. Rich-
ter József és Merrylu Richter
nyerte idén az Arany Pierrot-díjat a
hétfőn zárult Budapesti Nemzet-
közi Cirkuszfesztiválon – hangzott
el csütörtökön a Kossuth Rádió Jó
reggelt, Magyarország! és az M1
aktuális csatorna közös műsorában.

A Budapesti Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál díját és a magyar cir-
kuszigazgatók arany fokozatú díját
egy olyan mutatványért kapták,
amelyben balettprodukciót mutat-
tak be lóháton. Az előadás alatt két
ló vágtatott egymást mellett körbe-
körbe a porondon, ifj. Richter Jó-
zsef a lovak hátán állt, közben a
feleségét a hátán tartotta. Korábbi
produkciók alatt gyeplővel irányí-
tották az állatokat, de a férfi ezúttal
szabadon állt a lovak hátán – hang-

zott el a műsorban. A fesztiválon
neves cirkuszigazgatók pontozták
a szakmai tudást. A neves kanadai
Cirque du Soleil cirkusz igazgatója
azon véleményének adott hangot,
miszerint Magyarország lett a meg-
újuló cirkuszművészet motorja –
közölte ifj. Richter József.

A nemzetközi zsűri négy ezüst-
érmet ítélt oda: az olasz–spanyol
Yves & Ambra, valamint az olasz–
bolgár Kolev Sisters akrobataduók-
nak, illetve két orosz csoportnak,
az Alania Troupnak és a Virtuoso
5-nek. Bronzérmet érdemelt a perui
Duo Vitalys erőemelő páros, az
ukrán Equivokee bohóctrió, vala-
mint az orosz Fantastic Elfs csoport
és a szintén orosz Szemjon Kracsi-
nov zsonglőr. A magyar cirkusz-
igazgatók ezüst fokozatú díját a

kínai China National Acrobatic
Troup, a bronz fokozatú elismerést
az olasz-spanyol Yves&Ambra
nyerték. 

Budapest főváros különdíját az
oroszországi Diamond Circus of
Yakutia csoportja vehette át Kará-
csony Gergely főpolgármestertől.
Díjazták a Lyrical Circus – Late
Night Show produkcióit is: első he-
lyen végzett az izraeli Alisza Seh-
ter, ezüstérmet vihet haza a kanadai
Duo Unity – Cyr Wheel, míg a
bronz a Mallakhamb India csoport-
jának járt. 

A gálán a Newcomer Show fia-
tal magyar tehetségeit is kitüntet-
ték: aranyérmet nyert Varga Rikó
Roberto, ezüsttel jutalmazták a
High5 triót, Russnak Regina pedig
bronzérmet kapott.

Macskák – musical mozivásznon 
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„…kancák a szérüt körüljárták…”

Fotó: londonboxoffice.co.uk

Vajda György 



LAKÁS

LAKÓTÁRSAT keresek háromszo-
bás lakásba, a November 7. ne-
gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

MINDENFÉLE
BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
bádogosmunkát, cserepezést, festést,
padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és
falicsempézést vállalunk, javítunk
tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.
(6053)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

MEGEMLÉKEZÉS

25 éve dobbant utolsót
özvegy ZÖRGŐ JÓZSEF
ISTVÁN – Marosvásárhely,
Tordai u. 7. szám alatti lakos –
megfáradt szíve.
Akik ismerték, gondoljanak
reá kegyelettel.
Köszönik az emlékező
családtagok. (6156-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyatárs, rokon, jó szom-
széd,

OLASZ ILONA ANNA
született KISS

életének 74. évében hosszas be-
tegség után elhunyt. Drága halot-
tunktól január 18-án 13 órakor a
marosvásárhelyi református te-
mető ravatalozójában veszünk
végső búcsút. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!  

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a forrón szeretett feleség, édes-
anya és nagymama, 

BARTHA MÁRIA 
született DALI MÁRIA

türelemmel viselt, hosszú beteg-
sége után 2020. január 16-án
végleg megpihent. Temetése egy
későbbi időpontban lesz. Soha
nem felejtünk, szívünkben szere-
tünk, rád örökkön-örökké emlé-
kezünk. 

A gyászoló család. (6153-I)

„A szeretet soha meg nem szű-
nik.”
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága édesapa,
testvér, nagytata, após, sógor és
jó barát,

MOLNÁR GYÖRGY
életének 67. évében rövid, de em-
bert próbáló szenvedés után
megpihent. Utolsó útjára 2020.
január 20-án, hétfőn du. 3 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőbe. Nyugodj béké-
ben! 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó gyermek, testvér, sógor,
nagybácsi és rokon,

ifj. MÁRTON BÉLA
56 éves korában váratlanul eltá-
vozott szerettei köréből. Teme-
tése 2020. január 18-án 14 órakor
lesz a református temető cinter-
méből. Nyugodjon békében!

Bánatos családja. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, 

ÖRDÖG ÖDÖN 
súlyos betegség miatt hirtelen el-
hunyt. Temetése január 19-én 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. 

A gyászoló család. (6151-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvéttel búcsúzunk
kollégánktól és barátunktól,
SZALÓ LAJOSTÓL. Részvétet
kívánunk fiainak és családjuk-
nak. A Kürthy család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Petry cég marosvásárhelyi
üzemébe

rendszergazda munkatársat keres
Főbb feladatok:
•Hálózatialapfolyamatoktámogatása,felmerülőproblémák

megoldása;
•Munkatársakmunkájánaknapiszintűinformatikaitámoga-

tása;
•Szoftverektelepítése
•Acégnélhasználtirodairendszerekfolyamatosoktatása;
•Egyesrendszerekbevezetéséhezkapcsolódóoktatásokmegtar-

tása;
•Újinformatikaitechnológiákmegjelenésénekfigyelemmelkí-

sérése,illetvejavaslattételazokalkalmazására;
•Szakmaitudásbázisfejlesztéseéskarbantartása.
Elvárások:
•Legalább2évhelpdeskvagy1évüzemeltetőitapasztalattal

rendelkezelMicrosoftkörnyezetben;
•Nemokozgondotszakmaianyagok,információkfeldolgozása,

megértéseésezekalkalmazása;
•Jóproblémamegoldóvagy,éstudszrendszerbengondolkozni;
•Képesvagyazönállóéscsapatbantörténőmunkavégzésre;
•Precízenvégzedamunkád.
Szükséges tapasztalat:
•1-3évszakmaitapasztalat
Jelentkezniönéletrajzzalacv@petry.roe-mail-címenvagya

0733-990-055telefonszámonlehet.

AzImatexRt.
sürgősenalkalmaz

tapasztalattalrendelkezőszemélyeket
akövetkezőszakmákba:

– PROJEKTMENEDZSER;
– MARÓS OPERATŐRÖK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) 
MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERATŐRÖK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC)
GÉPEKRE;
– TARGONCÁS.

Amit ajánlunk: versenyképes bérezés. 
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (a marosvá-
sárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro; fax: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
versenyvizsgátszervezmegüresedetttisztségekbetöltésére

aközterület-felügyelőszakszolgálatnál
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak telje-

síteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3. cikke-
lyében előírt feltételeket.
•egyszakfelügyelőiállás–parkolásért,garázsokértésgépkocsik

elszállításáértfelelősosztály
Sajátos feltételek:
– licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok műszaki és/vagy gaz-

daságtudományok terén
– felsőfokú tanulmányok szerinti szakmai régiség legalább 6 hónap 
•egyszakfelügyelőiállás–közlekedésbiztonsági,közútiéshelyi

szállításiosztály
Sajátos feltételek:
– licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok a jogtudományok terén
– felsőfokú tanulmányok szerinti szakmai régiség legalább 1 év 
•egymunkás–közigazgatásicsoport
Sajátos feltételek:
– középfokú/szakiskolai tanulmányok, asztalosi képzettség
– szakmai régiség legalább 5 év 
– előnyt jelent a B kategóriás hajtási jogosítvány 
A versenyvizsgát Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér

3. szám alatti székhelyén (írásbeli vizsga), illetve a közterületfelügyelő
szakszolgálat Kós Károly utca 1/B szám alatti székhelyén (gyakorlati
vizsga) tartják, a következő versenynaptár szerint:

– 2020. február 4., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának
határideje

– 2020. február 11., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga 
– 2020. február 17., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az in-

tézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem

tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenybizottság
titkáránál a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhe-
tők.

Dr. Dorin Florea polgármester
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ALKALMAZUNK lehetőleg tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁ-
NOS ORVOSI ASSZISZTENSNŐT szabadfoglalkozású engedély-
lyel/érvényes bizonyítvánnyal arról, hogy a szakápolók szakmai
szervezetének (OAMMR) tagja. Az önéletrajzot az ENDO ARTROS-
COPIA RENDELŐ székhelyén – Marosvásárhely, Forradalom (Re-
voluţiei) utca 27. szám – nyújthatják be 2020. január 23-ig. Tel.
0265/215-628. (21888)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat



TÁJéKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

Várjuk Önöket!

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. január 16-án kelt
16. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) be-
tűje, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) betűje előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1): Rendkívüli ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát 2020.
január 20-án 13 órára.
(2): A rendkívüli ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező
mellékletben található.
2. cikkely: Jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
illetve elküldjük a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Ta-
nács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. január 16-án kelt 16. sz. 
rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács januári rendkívüli ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Cristina-Mara Togănel megyei tanácsos mandátumának megszű-
néséről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a 615/2019-es és a 617/2019-es elnöki rendelet érvényesítésére,
amelyek Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a csökkentésére, illetve
növelésére vonatkoznak;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a 2020-ban a Maros Megyei Tanács rendelkezésére álló, helyi
fejlesztések támogatására fordítható alapot illetően a hozzáadottérték-adóból vissza-
osztott pénzek elosztására vonatkozóan, amit a megyei és községi utak javítására
lehet fordítani, valamint a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január
és június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összeg leosztásáról, to-
vábbá azoknak az összegeknek a meghatározásáról, amelyeket  2021-ben, 2022-ben
és 2023-ban ezekre a célokra szánnak;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet az alapfizetéseknek az 1/2020-as számú pénzügyi-költségvetési
intézkedésekre vonatkozó – ami bizonyos jogszabályok módosításáról és kiegészíté-
séről rendelkezik – sürgősségi kormányrendeletben megszabott kerethez való igazí-
tásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet Maros megye speciális oktatási iskolahálózatának jóváhagyásáról
a 2020-2021-es tanévre; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK
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