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Maros megyében 1624 nyertes pályázat

Szerencsét hozott
a varázskő?

Kollégák voltunk az egykori Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola filológiai
fakultásának román–magyar szakán.
1965-ben végeztünk. Egy időben
gyakrabban találkoztunk az eltelt négy
és fél évtizedben, majd miután Vásárhelyről 1988-ban családostól áttelepültek Szombathelyre, ritkábban
hallottam róluk. Sűrűsödtek az információk, amint író fiuk, Dragomán
György egyre ismertebb szerzővé
kezdett válni. Nyilván érdekelt, hogy
az édesanya miképpen élte, éli meg
fia és menye, Szabó T. Anna sikereit…
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Fotó: Nagy Tibor (archív)

és Beszterce megyei gazdák támogatását követően tavaly három székelyföldi megyére – Hargita, Kovászna és Maros – összpontosított. A következő pályázati kiírással pedig Bihar, Szatmár és Szilágy megyei gazdákat
támogatnak majd. A nyertes pályázók már átvehették a mezőgazdasági
gépeket, egyebek mellett traktort, trágyaszórót, frontkaszát, forgóboronát, körkaszát, körbálázót, gyümölcspermetezőt stb. A koronavírus-járSzer Pálosy Piroska
vány miatt elmaradt az ünnepélyes keretek közötti átadás, de a
Az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program keretében a magyar kormány mezőgazdasági munka a járvány idején sem állt le, a gazdáknak szükséáltal finanszírozott pályázati rendszer lebonyolítója, a marosvásárhelyi gük volt a gépekre, hogy megművelhessék földjeiket.
székhelyű Pro Economica Alapítvány a maros-mezőségi, majd a Kolozs
(Folytatás a 2. oldalon)

A koronavírus-járvány már begyűrűzött Európába, amikor az
Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program nyertes pályázói megyénkben is átvehették azokat a mezőgazdasági gépeket,
amelyekre pályáztak. 1624 Maros megyei gazda részesült 6,5
milliárd forintos támogatásban.

Veszélyhelyzet váltotta fel
a rendkívüli állapotot

Péntektől az egyházak ismét tarthatnak istentisztePéntektől veszélyhelyzet váltotta fel a koronavírus-járvány miatt két hónapja meghir- leteket, de nem a templomokban, hanem a szabadban,
detett rendkívüli állapotot, de az iskolákat és a híveknek pedig maszkot kell viselniük, és be kell
tartaniuk a távolságtartási szabályokat. A templomoka határokat egyelőre nem nyitják meg.

Az országos vészhelyzeti operatív törzs erről hozott határozata pénteken jelent meg a hivatalos közlönyben.
A településeken belül megszűntek a kijárási korlátozások, kinyithatnak a fodrászatok, fogorvosi rendelők, a 15 ezer négyzetméternél kisebb
bevásárlóközpontok, a múzeumok, kiállítótermek és
a parkok – a játszóterek kivételével.
Háromnál több ember viszont nem gyülekezhet, továbbra sem nyithatnak ki a vendégeket helyben kiszolgáló vendéglátóhelyek, az ügyfélfogadás
megszervezésénél az intézményeknek legalább kétméteres távolságot kell biztosítaniuk az emberek között. Az ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató
munkahelyeken – ahol nem lehetséges a távmunka –
lépcsőzetes munkakezdést kell bevezetni.
Kötelezővé vált a védőmaszk viselése minden zárt
térben (tömegközlekedési járműveken, üzletekben,
munkahelyen), a települést pedig csak indokolt esetben, és az ezt igazoló írásos nyilatkozattal szabad elhagyni.

ban szabad családi egyházi eseményeket – esküvőt,
keresztelőt, gyászszertartást – szervezni, de legfeljebb
16 ember lehet jelen.
Romániába továbbra sem léphetnek be külföldi állampolgárok az ingázók, átutazók, diplomaták és rezidensek kivételével. A külföldről érkezőknek
továbbra is karanténba kell vonulniuk – ez alól a pilóták, teherautó-sofőrök, törvényhozók, a fegyveres
testületek tagjai és a szomszédos országba ingázók
képeznek kivételt, amennyiben nincsenek a koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik.
Aki nem tartja be az otthoni elkülönítést, azt hatósági karanténba helyezik, ahol ellátása költségeinek
fedezésére kötelezik. Azoknak a beutazóknak, akik
nem tudják elkülönítésüket lakhelyükön megoldani,
ingyenesen biztosítják az elhelyezést valamely hatósági karanténközpontban.
Az operatív törzs rendelete nem ad választ arra,
hogy milyen alapon korlátozzák az alkotmányos szabadságjogokat, miután az ezt lehetővé tevő rendkívüli
(Folytatás a 2. oldalon)

SZÖVEG NÉLKÜL

Lesz azért még
hetedik

Bízunk benne, hogy a kényszerkimaradás nem töri meg a BMC vásárhelyi
lendületét, a majdani válogatott anyag
hetedszer is bizonyítani fogja az itteni
művészek és meghívottjaik tehetségét, tudását, alkotói kiválóságát.
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2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2020.május16.,szombat
16.,szombat

A Nap kel
6 óra 47 perckor,
lenyugszik
20 óra 51 perckor.
Az év 137. napja,
hátravan 229 nap.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.210C
min.110C

Ma BOTOND és MÓZES,
holnap PASZKÁL napja.
PASZKÁL: görög eredetű, latin
közvetítéssel honosodott meg nálunk, jelentése: húsvét.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 15.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,8390
4,4768
1,3671

Veszélyhelyzet váltotta fel
a rendkívüli állapotot
1 g ARANY

249,8083

(Folytatás az 1. oldalról)

állapot csütörtökön éjfélkor lejárt, a koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet intézkedéseit részletező törvény pedig csak hétfőn lép
hatályba.
Klaus Iohannis államfő azonban csütörtök esti televíziós beszédében
cáfolta, hogy joghézag keletkezett volna, vagy hogy egy „szabályok és
megszorítások nélküli” hétvége következne Romániában. Az elnök szerint
lehetetlen azonnal visszatérni a világjárvány előtti helyzethez, és a hasznosnak bizonyult óvintézkedések elsietett feloldása súlyos hiba lenne.
Az államfő felelősségteljes magatartásra szólította fel a lakosságot,
és leszögezte: kész ismét bevezetni a rendkívüli állapotot, ha a lazítások
nyomán rohamosan rosszabbodna a járványügyi helyzet. (MTI)

Stúdium: minden, ami folk

A Hagyományok Háza
online műsora

Rendszeres műsorral indul szombaton a FolkStúdió. A Hagyományok Háza műsorfolyama színvonalas, szórakoztató
tartalmakkal, szellemi és lelki táplálékkal várja nézőit.

A táncháznapi kísérleti adást követően május 16-án indul a Hagyományok Háza online műsora, a FolkStúdió. A program élő koncertekkel,
kulisszák mögötti betekintésekkel, kézművestanfolyamokkal, interaktív
vetélkedőkkel, portréműsorokkal, beszélgetésekkel színesíti a Kárpátmedencében és a diaszpórában élő hagyományőrzők és a népi kultúra
iránt érdeklődők mindennapjait. A Média Műhely kezdeményezése egy
átgondolt folyamat része. YouTube-csatornáján az utóbbi két évnek köszönhetően számtalan ismeretterjesztő anyag, valamint közel száz
Folkudvar magazinműsor-részlet érhető el. Ugyancsak a nézőket szolgálják a hetvenéves Magyar Állami Népi Együttes értékes felvételei,
beleértve az Akkor és most – Élő néphagyomány összeállításokat. A
szervezők a FolkStúdiót egy olyan széles körű műsorfolyamnak szánják, amely tükrözi az intézmény sokszínűségét, napjainkhoz kötődő
empátiáját. A palettán a meséktől kezdve az amatőr együtteseket megszólító kvízműsoron keresztül számos program szerepel. A műsorfolyam egy része előre gyártott tartalom, így már hetek óta folynak az
előkészítő munkák. Az alkotók a napi műsorban az igényeket is figyelembe veszik, valamint számolnak a járványügyi helyzet enyhülésével
is.
A napi program a Hagyományok Háza honlapján érhető el. A szombati
adás fókuszában a Köszönjük, Magyarország projekt szerepel, valamint
a nézők megismerhetik a Virágoztam anno rajzpályázat győzteseit. Kalina Veronika az Egy emberöltőn át tematikus rovathoz kapcsolódó szokásokat és rítusokat osztja meg.
A hétfői nap mesével indul, s a Magyar Állami Népi Együttes mozijával folytatódik. A keddi Folkkvízben budapesti amatőr együttesek
mérik össze tudásukat.
Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/folkstudio

Újabb milliárdok erdélyi gazdák számára

(Folytatás az 1. oldalról)
A mezőgazdaságot a koronavírus sem gátolhatja
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke
megkeresésünkre kifejtette, hogy a 2017-ben meghirdetett maros-mezőségi, majd a 2018-as Kolozs és
Beszterce megyei program után 2019 májusában meghirdették a székelyföldi programot is. A mezőgazdasági
gépekre, ültetvényekre, az állatállomány bővítésére, a
feldolgozóipari nagyberuházásokat érintő, valamint a
szállodaprojektek kiírására Maros, Hargita és Kovászna megyéből összesen 5293 pályázat érkezett, és
4661 pályázatot bíráltak el kedvezően, és került kifizetésre. A vissza nem térítendő, úgynevezett de minimis, kis összegű mezőgazdasági támogatásban 1624
Maros megyei gazda részesült mintegy 6,5 milliárd forint értékben. A kis összegű mezőgazdasági támogatás
esetében a klasszikus konstrukció szerint 75 százalékot, legtöbb 15 ezer eurót adott az alapítvány, a pályázónak pedig 25 százalékos önrésszel kellett
rendelkeznie. Mezőgazdasági feldolgozóipari támogatásban a három megyéből 66 pályázó részesült, többek
között a gyergyóremetei tejporgyár korszerűsítésére
nyertek támogatást, valamint 14 szálloda felújítására
is sikeresen pályáztak.
Feltételek és engedmények
Arra a kérdésre, hogy előfeltétel volt-e a mezőgazdasági terület tulajdonjogát bizonyítani, az alapítvány
elnöke elmondta, hogy a nagy mezőgazdasági gépekre
és berendezésekre pályázóknak bizonyítaniuk kellett,
hogy saját földterülettel rendelkeznek, amit meg is művelnek. Az ültetvények telepítésére igényelt támogatáshoz nem kellett saját földterülettel rendelkezni,
elegendő volt, ha a pályázó okirattal bizonyította, hogy
valamelyik családtagjának megművelésre alkalmas
mezőgazdasági területe van. A terület nagysága sem
volt mérvadó, a max. 15.000 eurós támogatásból és az
önrészből kellett megfelelő méretű ültetvényt létesíteni. Az állatállomány bővítésére pályázók a tizenötezer euróból a jelenlegi valutaárfolyammal számolva
akár tíz szarvasmarhát is vásárolhattak, a tíz fölötti létszámbővítéssel pedig az APIA-támogatások magasabb
kategóriájába kerülhettek. Amint az alapítvány ügyvezetője hangsúlyozta, fontosnak tartják a mezőgazdasági ágazat támogatását, a fő cél pedig a hosszú távú
fenntarthatóság. Ezt a célt szolgálja annak a weboldalnak a létrehozása is, amely a virtuális piactérben támogatná a termelőket, hogy könnyebben értékesíthessék
termékeiket. A www.agro-mania.ro honlapon mindenekelőtt azokat a gazdákat regisztrálják, akikkel az alapítvány szorosabb kapcsolatban áll, de bárki
regisztrálhat.
Nyertes pályázók Radnóton
A Pro Economica Alapítvány által kiírt pályázatok
nyertesei közül egy fiatal pályázót, a radnóti 28 éves
Szakács István Árpádot kérdeztük a pályázattal kapcsolatos tapasztalatairól. A munkahelye mellett mezőgazdasággal és állattenyésztéssel is foglalkozó Szakács
István körbálázóra pályázott. Megkeresésünkre elmondta, hogy Radnótról négy gazdálkodó nyújtott be
tavaly pályázatot, és mind a négyet kedvezően bírálták
el a Hargita, Kovászna és Maros megye területén mezőgazdasági erőgépekre, felszerelésekre, ültetvények
telepítésére, korszerűsítésére, tenyészállatok beszerzé-

sének támogatására kiírt program keretében. Arra a
kérdésre, hogy esetében mi a mezőgazdasággal való
foglalkozás mozgatórugója, elmondta, hogy már kisgyerekként is kedvelte az állatokat. „Nagyszülőkkel
laktunk egy udvaron, akik állatokat tenyésztettek, így
nem volt nehéz hozzászokni. A gazdaság vezetését
nagytatámtól édesapám vette át, és én is egyre aktívabban kezdtem hozzáállni a gazdaság működtetéséhez.
2012-ben, 22 évesen már elegendő tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy átvegyem a három szarvasmarha,
tíz juh, két sertés és 2,5–3 hektár megdolgozott mezőgazdasági területből álló gazdaság irányítását édesapámtól, amit a testvéremmel azóta is folyamatosan
fejlesztünk.”
Amint kifejtette, fő tevékenységük a bikaborjak nevelése/hizlalása, a takarmányt maguk állítják elő. Jelenleg 15 hektár területen termesztenek kukoricát és
lucernát, 20–25 bikaborjút nevelnek, emellett juhok és
ló tartozik az állományhoz. A borjakat a környéken
gazdálkodó, szarvasmarhát tenyésztő gazdáktól vásárolják négy-öt hetes korukban. Egyik legfontosabb
gazdasági partnerük a szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó Agro Alpar Kft. A borjakat 5-6 hónapig nevelik, amíg elérik a 250 kg-os súlyt, a kifejlett
növendékborjakat az Ana Gic Trans Kft. vásárolja fel,
mely élő növendék-szarvasmarha forgalmazásával foglalkozik.
A Pro Economica által meghirdetett lehetőséggel
egy korszerű Maschio-Gaspardo Entry 120 típusú körbálázót vásárolt, ennek segítségével a takarmány betakarítása hatékonyabbá válik. A bálázó működtetéséhez
szükséges munkagép 50 lóerős, a tulajdonukban lévő
traktorral működtetik, hálós kötözőrendszert is használ,
ami a bálák egyenletes megkötését eredményezi, a
120x120-as méretű bálák mozgatását téli időszakban
két személy elvégezheti. A gép ára 80.000 lej volt,
ebből 30.000 lej az önrész, és a marosvásárhelyi Leco
Impex Kft. volt a beszállító.
„Ahhoz, hogy versenyképes gazdaságot hozzunk
létre, fejlődni tudjunk a takarmánytermesztés terén, és
növelni tudjuk az állatállományt, nagy szükségünk volt
a körbálázóra, amelynek használata jelentősen lecsökkenti a széna/lucerna betakarítására fordított időt, kevesebb munkaerőre lesz szükségünk a szállításhoz és
raktározáshoz” – hangsúlyozta a fiatal radnóti gazdálkodó.

Szerdán este hazaengedték a kórházból azt a két kibédi és makfalvi személyt, akiket múlt héten csütörtökön szállítottak el Marosvásárhelyre koronavírusfertőzés gyanújával. Amint arról lapunk keddi számában beszámoltunk, a kibédi illető tesztje pozitív lett,
ezt nyilvánossá is tette a község polgármestere. A hír
hallatán megbolydult a falu, sokan megijedtek, értesüléseink szerint volt olyan, aki kórházba készült, mert
az előző napokban az üzletben a fertőzésgyanús személy után vásárolt. Több teszt elvégzése után mind a
kibédi, mind a makfalvi személyt gyógyultnak nyilvánították, és hazaengedték. Mindketten ugyanabba az
egészségügyi intézménybe jártak dialízisre, és ugyanaz
az autó szállította őket rendszeresen.
Az egymásnak ellentmondó eredményeket mindenki értetlenül fogadta, de most mindkét személy hivatalosan is egészséges, így a településen
megnyugodhatnak a kedélyek, hiszen tömeges tesztelés hiányában senkit sem tartanak nyilván fertőzöttként.
Dósa Sándor polgármester nem kívánta értelmezni
a helyzetet, csupán annyit tett hozzá: május 7-én a

közegészségügyi igazgatóság a pozitív eredményt közölte vele, s mivel a faluban mindenféle álhír keringett, jobbnak látta a hivatalos közlést nyilvánossá
tenni. „Akkor, abban a helyzetben annak megfelelő
intézkedéseket kellett hozni, ha pedig a helyzet megváltozik, akkor ennek megfelelően intézkedünk” –
mondta az elöljáró.
A koronavírus-fertőzés hírére Korond önkormányzata hétfőn értesítette a kibédi községházát, hogy meghatározatlan időre nem fogadják e falu lakóit a heti
zöldségpiacon. Kérdésünkre Dósa Sándor kifejtette: az
új fejlemények tükrében megtette a kellő lépéseket,
hogy a tiltást feloldják, egyeztetett a korondi polgármesterrel. A székelyudvarhelyi piacon sem fogadták a
kibédi árusokat a héten, bár erről hivatalos értesítést
nem küldtek, de az elöljáró érdeklődésére azt mondták,
nem kimondottan kibédiek, hanem a más megyékbelieknek szólt a korlátozás. A kibédi polgármester felvette
a kapcsolatot a környező, piacokkal rendelkező önkormányzatokkal, hogy megoldódjon a gond, és a falubeli
gazdák továbbra is forgalmazhassák azokon a településeken is terményeiket, palántáikat. (grl)

A leszállított vadonatúj körbálázó

Mégsem fertőzött a kibédi személy

SZERKESZTI:
NAGYMIKLÓSKUND

1436.sz., 2020. május 16.
Lászlóffy Aladár

Május 18

Páskándi Géza emlékére

Sz. Kovács Géza: Bölcső és környéke

Májusban Kolumbusznak lenni
s várni egy októberi estét.
Májusban sült szerelmet enni
s éhesen hinni: holnap lesz még.
Május a virághógolyótok.
Májusban hajlongnak az eszmék.
Májusban halnak ki a gótok.
Májusban bármi velem lesz még.
Májusban országot találtam,
regényes préselt múlt-virágot.
Májusban tudtam még hol álltam,
mióta célkeresztben állok.
Májusban kiírni a versenyt
a legutolsó lovagoknak,
akik még virágot és verset
és régi csókot tovalopnak.
Májusban kitűzni a zászlót
a klorofill ezer falára.
………………………
Májusban már előre látszott,
hogy eltűnök majd, mint a pára.

*1937. május 18-án született a költő, Lászlóffy Aladár. Páskándi Géza ugyanezen a
napon 1933-ban jött a világra. A sokoldalú alkotó 25 éve, 1995. május 19-én hunyt el.

Szerencsét hozott a varázskő?

Interjú dr. Dragománné Tiszai Katalin irodalomtanárral

Kollégák voltunk az egykori Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola filológiai fakultásának román–magyar szakán. 1965-ben
végeztünk. Egy időben gyakrabban találkoztunk az eltelt négy
és fél évtizedben, majd miután Vásárhelyről 1988-ban családostól áttelepültek Szombathelyre, ritkábban hallottam róluk.
Sűrűsödtek az információk, amint író fiuk, Dragomán György
egyre ismertebb szerzővé kezdett válni. Nyilván érdekelt, hogy
az édesanya miképpen élte, éli meg fia és menye, Szabó T. Anna
sikereit, de azért is küldtem el digitális kérdéseimet neki, mert
sok szépet, érdekeset olvastam saját tanári, pedagógusi módszereiről, eredményeiről is. Távbeszélgetésünk hosszabb lett a
szokásos napilapi terjedelemnél, de a későbbiekben valamikor
talán azt is közzétehetjük, ami az interjúból most kimarad.

Nagy Miklós Kund

Anya és fia: dr. Dragománné Tiszai Katalin és Dragomán György

– Aki nyomon követ a világhálón, irigykedhet, hogy elsőként, esetleg másodikként, frissiben ismerheted meg fiad és menyed legújabb írásait. Tényleg
élhetsz ezzel a lehetőséggel, van ilyen előjogod?
– Mielőtt erre válaszolnék, el kell mondanom, hogy a napokban többször
is arra gondoltam, vajon mikor nézhetem meg újra, „kék-e még az ég” Váradon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen… Így aztán örömteli volt számomra
jelentkezésed az interjúkérdésekkel, visszamehettem, ha csak gondolatban
is, Vásárhelyre, és folytathatjuk a budapesti könyvbemutatódon tavaly elkezdett beszélgetésünket, ami bizony rövidre sikeredett a nagyszámú érdeklődő miatt. Az első kérdésedre viszont egy kissé tágabban értelmezett választ
adok. Azt hiszem, a bennfentesség érzésével óvatosnak kell lennünk. A tanítás csodája rávezetett arra, hogy kiszámíthatatlan, mire lesznek képesek a
gyermekeink, milyen meglepetéseket okoznak. Mindenkiben rejtett tartalékok vannak, és a szülő dolga, hogy bízzon, higgyen, büszke legyen, de a
kellő időben a háttérbe álljon. Mégis elő-előfordult, hogy éltem az „előjogommal”. Történt egyszer, hogy előre tudtam, a Holmi folyóirat egyazon
számában egymás mellett fog megjelenni Szabó T. Anna két verse és Dragomán György regényének egy részlete, a Világvége. Menyem és fiam! Úgy
éreztem, sorsfordító pillanat lesz az életemben, igazi boldogság, hogy erről
(Folytatás az 5. oldalon)
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Lesz azért még hetedik

Ha nem is biztos, hogy még ebben az
évben, de jövőre talán mindenképp. Nehéz
meghonosítani egy hagyományt, következetesség, folytonosság mindenképpen szükséges hozzá. Ezt mindazok tudják, akik
kezdeményezték, majd esztendőről esztendőre megszervezték, megrendezték a marosvásárhelyi művészeti élet egyik népszerű
eseményét, a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportjának tavaszi bemutatkozását.

Gondolhatunk mindenekelőtt Kákonyi Csilla
festőművészre és szervező társára, Bálint
Zsigmond fotóművészre, akik a kezdetektől
felvállalták a májusi kiállítások megrendezését, de még sok nevet kellene sorolnunk, hiszen sokan segítették őket abban, hogy a
megnyitókra mindig minden a lehető legjobb,
az elvárásoknak a legmegfelelőbb legyen.
Idős és fiatal kollégák egyaránt bekapcsolódtak a szervezésbe, rendezésbe, ez a hozzáállás

Kákonyi Csilla festőművész és Nagy Dalma textilművész a megnyitón

Szobrászok a 2019-es tárlatnyitón: (balról) Hunyadi László, Kolozsvári Puskás Sándor és Kiss Levente
Fotó: Bálint Zsigmond

is oda vezetett, hogy évente bővült a tárlat
résztvevőinek névsora. A BMC égisze alatt
rang lett szerepelni. A Bernády Ház is készségesen bocsátotta a jeles festők, grafikusok,
szobrászok, textilművészek s a vizualitás
más képviselői rendelkezésére galériáját. Így
jutottunk oda, hogy a tavalyi, hatodik kiállítás mindenik korábbinál több marosvásárhelyi, szovátai, szászrégeni, segesvári és más
helységbeli alkotót vonultatott fel, és a félszázat is meghaladta a bemutatott munkák
száma.
Hasonló folyamatra lehetett számítani az
idén is. A Barabás Miklós Céh megyei csoportja szokás szerint most májusban állhatott
volna újra közönség elé, ezekben a napokban
is meg lehetne még tekinteni a műveket az
említett helyen, de közbeszólt a járvány és a

Láng Zsolt és a Bolyai a győztes

Május 13-án döntött a Libri irodalmi díj zsűrije: a 2020as győztes Láng Zsolt Bolyai című regénye. A Libri irodalmi közönségdíjat Grecsó Krisztián Vera című regénye
nyerte el.
A kiadó által felkért bírálóbizottság, illetve a közönség
tíz döntős közül választotta ki a nyerteseket. Az idén 51
könyvkiadó 179 kötetéből szűkítették a díjazandók listáját.
A 10 döntős névsora: Babarczy Eszter: A mérgezett nő,
Barnás Ferenc: Életünk végéig, Bodor Ádám: Sehol, Darvasi László: Magyar sellő, Grecsó Krisztián: Vera, Láng
Zsolt: Bolyai, Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt, Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint, Tóth Krisztina: Fehér farkas, Závada Pál: Hajó a ködben.
Mindannyian kimagasló szerzők, és kitűnőek az alkotásaik.
Annál nagyobb elismerés illeti a marosvásárhelyi írót, Láng
Zsoltot, akivel regényéről a február 22-i Múzsában jelen-

tettünk meg hosszú interjút. A többi jelölt is népszerű, nálunk is jól ismert író. Mondhatni valamennyien voltak már
a város olvasóközönségének a vendégei.
Károlyi Csaba irodalomkritikus, a zsűri tagja így nyilatkozott a Bolyairól: „Van benne élet és halál, élet és szerelem, élet és tudomány, élet és irodalom. Van egy író, és van
egy tudós, mindketten a világról akarnak megtudni valami
alapvetően fontosat. Világtanon dolgoznak ugyanis a
maguk módján mindketten. Szóval tudósregény is ez, aparegény, művészregény, útirajz, történelmi regény, és még
krimi is van benne. Izgalmas, nagyon olvasmányos, rejtélyes, sőt humoros és erotikus. Bravúros dialógusokat is kapunk. Burkolt önéletrajz s egy regény arról, hogyan születik
a regény. Mindez egyetlen szóban összefoglalva: Bolyai.”
Gratulálunk a szerző Láng Zsoltnak, a Látó szerkesztőjének!

Tavaszi muzsika öt szólamra

Kiss Székely Zoltán

szükségállapot, a Bernády Ház is kénytelen
volt bezárni kapuit, elmaradt a tárlat. Bízunk
benne, hogy a kényszerkimaradás nem töri
meg a BMC vásárhelyi lendületét, a majdani
válogatott anyag hetedszer is bizonyítani
fogja az itteni művészek és meghívottjaik tehetségét, tudását, alkotói kiválóságát. Kétségtelen, hogy egy ilyen sorozat szüneteltetése
kedvezőtlenül befolyásolhatja a kialakított
tradíció további alakulását, de bízunk benne,
hogy a képző- és díszítőművészek csak azért
is megmutatják, hogy a koronavírusnak nincs
akkora ereje, mint az alkotás, a művészetszeretet „lassú vírusának”, és a jövőben tovább
éltetik majd ezt a joggal várt rendezvényt.
Emlékeztetőül mai mellékletünkben felidézünk néhány felvételt a tavalyi kiállításról.
(nk)

Búcsú Baglyomtól

Nagy Attila

Szia, Uhukám!
Én mostmár költözöm –
Nem látlak, lehet, hónapokon át,
De hallgatni fogom idebent
Elnémult, dús tollú éjszakád.

Búcsúzni jöttél?
Hallom most a hangod,
Két ág között sejtem
Sötétlő alakod...
Itt maradsz, Uhukám, és csupán nekem
Hiányzol majd hosszú, álmatlan éjjeleken.
Drága Éji Madár,
Antik görögök mindent látó, éber szeme!
Suhogd át kiürült, szenesült éjszakám!
...
Várlak, mint kinek nem maradt egyebe.
2020. április 15.

Madárdal. Zeng a hajnali zenit.
Tavasz nyitja szendén virágait.

Friss illatok igéznek szüntelen.
Flóra repül át most a kertemen.

Ujjbegyen talajmorzsa. Porhanyó.
Ébredő vetésben arany csikó.
Ínyemre tavaszi ízek gyűlnek.
A szellők motettát hegedülnek.

Érzék-varázs. Lágyuló akkordok.
Itt vagy otthon, csak itt lehetsz boldog.

2020. április 3.

Primavera… Hunyadi Mária alkotása
az Ariadne online textilművészeti kiállításról

Szétnézek. A barna avar alatt
a szárba szökkenés egy pillanat.
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Szerencsét hozott a varázskő?

(Folytatás a 3. oldalról)
beszélhetek majd a diákjaimnak. Volt időm
felkészülni rá, nap mint nap benéztem az újságoshoz, és már nem is kellett kérdeznem,
hogy megjelent-e a folyóirat, az elárusító
csak a fejével intett, hogy nem, még nem jött
meg a Holmi. Amikor aztán a friss, nyomdaszagú példánnyal rohantam vissza az iskolába, tudtam, hogy több „pedagógiai”
szempontnak is eleget tehetek. Megismertetem őket egy pompás irodalmi folyóirattal,
másodszor pedig, és ez volt a legfontosabb,
beszélhetek nekik a kortárs magyar irodalomról. Hiszen ha bemutatunk egy-egy frissen
megjelent könyvet, folyóiratot, beleolvasunk,
vagy együtt elmegyünk író-olvasó találkozóra, elnyeri tetszésüket, kikölcsönzik, elolvassák,
posztolják,
lájkolják…
És
harmadszor, talán így semmiképpen sem
lehet „személyi kultuszként” értelmezni, ha a
Pillanatképekből felolvasom Anna sorait:
„Akár egy finom, régi pasztell./ Belül vagyok
a kereten./ Az öröklétet félve méri/ szívverésem, lélegzetem”. Megéreztem, hogy ők ketten együtt az én gyermekeim, összetartozva,
de mégis külön-külön művelik azt a csodát,
ami sokaknak jelenthet varázslatos pillanatokat.
– Talán nyugodtan mondhatom, hogy családotok irodalomközpontú. Korán elhunyt
fogorvos férjed, az általunk ma is gyakran
emlegetett dr. Dragomán Pál, Pali barátunk
sok egyéb mellett írt is, az irodalom megszállottja volt, te hivatásként a magyartanári pályát választottad. A fiaitok beleszülettek ebbe
a miliőbe. Mikor jöttetek rá, hogy Gyuri, a világon ma már egyre elismertebb Dragomán
György, nálatok többre viheti?
– Azt hiszem, hogy az otthon, a családi
környezet, a mindennapjainkat körülvevő különböző tárgyak, a bokályok, kancsók, köcsögök, szilkék, mozsarak, kulacsok, figurális
kályhacsempék, sétapálcák, könyvek és
képek, ebéd közbeni beszélgetések meghatározóak lehetnek életünkben. Mélyebbre ásva,
a Dragomán név jelentése, tolmács, tevehajcsár, az örmény gyökerek és az én anyai ági
messziről hozott gyökereim gazdagon keveredtek. Hogy mindez milyen hatással lehetett
a gyermekeimre, ki tudja... Hiszen a két fiam
két egészen különböző egyéniség lett. De azt
is gondolom, hogy Dragomán „Palika”, mindenki Palikája annyira színes egyéniség volt,
hogy sokan őrzik emlékezetükben tanárként,
barátként, orvosként és igen, szenvedélyes
irodalmárként! Most is hallom, ahogy nevetve, dragomános túlzással és vehemensséggel azt mondja, hogy a fél várost apósom
tanította, a másik felét pedig ő. Imádott mesélni, történeteket felkerekíteni, és mi a fiúkkal élvezettel hallgattuk, de összekacsintva
tudtuk, hogy a fele sem igaz annak, amit
mesél. Ez a játékosság meghatározta a mindennapjainkat, imádott főzni, és ha ízlett, ha
nem, azt dicsérni kellett, ha el akartuk kerülni
a dragomános hangulati robbanást. Reggelente mily örömmel tépett ki a hajamból egy
hosszú hajszálat, hogy klinikai záras szekrényét megjelölje vele, és másnap biztonsággal
tudja, hogy illetéktelenek kikutatták vagy
éppen nem. És ebben a hangulatban Gyuri
fiam csak olvasott és olvasott. Sokat és mindent, amihez csak hozzájutott. Hosszan és izgalmasan lehetne erről az időszakról is
beszélni, ő maga gyakran tesz említést mindezekről. Azonban mi akkoriban tudatosan a
természettudományi pálya felé irányítottuk.
Pali azt magyarázta, hogy a diktatúrával
szemben könnyebb az egyenes gerincet megőrizni az egzaktabb tudományokat művelve,
mint íróként, irodalmárként. Aztán az áttelepülésünk után már a maga útját járhatta, hiszen igazi szellemi felszabadulást éltünk meg
mindannyian, a kisebbik, Andris fiammal
együtt. Érdekes volt azt is megfigyelni, hogy
a két fiam, akik között hat év különbség van,
milyen másképpen élte meg az otthon és az
itthon felcserélődését, amit mindannyian
megszenvedtünk a magunk módján. Többet
azonban nem volt beleszólásunk jövőjük
alakulásába, csak figyeltük, támogattuk, aggódtunk, hittünk, csak bíztunk és bíztunk,
most is ezt tesszük… én még itt, Pali már
fent...
Támogatók:

– Regényeiben, rövidprózáiban is gyakori
szereplő az édesanya. Magadra ismersz a
könyvbeli anyákban?
– A regény az regény. Ha van is valóságmagva egy történetnek, szereplőnek, helyszínnek, legyen ez a szerző titka, és talán egy
kicsit az enyém is. Mit sem érne az életünk
az apró titkaink nélkül, amelyeket őrzünk, és
magunkkal is viszünk majd örökre. Az a fontos, hogy az olvasó ráérezzen, a realitásban
gyökerező tények átlényegülnek, titokzatos
erőként hatnak, életünk során sokszor felmerülő kérdéseinkre gyakran választ adnak,
nehéz döntéseinkben esetleg segítenek. Azt
azért elmondom, hogy számomra Gyuri fiam
legmegrázóbb írása így kezdődik: „Anyám a
berlini fal romjai előtt áll a Potsdamer
Platzon, kézen fogja a hatéves fiamat, és sírsír-sír...” (Anyám Európa). Emlékszem, 2006
augusztusában Gyuri fiam berlini ösztöndíjat
kapott, és családjával felkerekedtek, Berlinbe
utaztak, én is velük mentem, bár kezdetben
nem akartam velük tartani. Az unokáim még
kicsik voltak, magam nehezen viseltem az
egyedüllétet, Palim éppen elment, de sietve
meg is érkezett a kicsi Palika. Gondoltam, a
tanév kezdetéig jól jön majd a nagymamai segítség. Meghökkentő élmény volt. Most is
összeszorul a torkom, görcsbe rándul a
gyomrom, ahogy ott bolyongok a szürke betonoszlopok között Berlinben. Hullámzik a
lábam alatt a talaj, émelygek, és már egyensúlyomat vesztem, amikor meghallom az ötéves unokám felszabadult, gurgulázó
kacagását, aki a labirintus oszlopainak tetején
ugrándozva hirdette, hogy van tovább! (Holokauszt-emlékmű, 2005, tervező Peter Eisenman). Hosszan folytathatnám, hogy
hogyan éltem meg Berlint, de azt hiszem, érdemesebb a Gyuri fent említett írását elolvasni annak, aki még nem ismeri.

ha volt még idő, gyakran tettem egy kis kitérőt a Fürdő utcán, a Borsos Tamás utca felé,
így jutva ki a Bolyaiak terére, ahol az utca
sarkán balra egy nagy, fehér épület állott, boltozatos zöld kapuján egy nagy, fekete kovácsoltvas bagollyal. Cziprián bácsi, aki már
érettségiző diák volt, amikor én kis elemista,
azt állította, hogy a bagoly éjszakánként elrepül a kapuról, és csőrével megcsipkedi azokat a kisdiákokat, akik nem hajlandóak sört
hozni neki az Oroszlánhoz címzett vendéglőből” (Dragomán Pál: Gróf széki Teleki Sámuel, a könyvtáralapító). Hát valahogy így
folytatódott ez hosszú évtizedeken át. Ebben
a játékos, évődő, halálomig haragszom hangulatban nőttek fel a gyerekek is. Persze Kolozsvár, az egyetemi éveim városa
kihagyhatatlan a harcból, annál is inkább,
mert családunkba Anna menyem magával
hozta rajongását a szülővárosa, kincses Kolozsvár iránt. Ő azonban, azt hiszem, kezdetben döbbenten állhatott a hirtelen kirobbanó
parázs vita közepén, de szerintem beletanult.
Imádom, hogy Gyuri honlapján ez áll: Harcostársam Szabó T. Anna.
– Szombathely számodra is meghozta a
szakmai kiteljesedést. Ott már sok elégtétel
érhetett oktatóként, irodalmárként. Kérlek,
részletezd ezt egy keveset.
– Nevetve szoktam mondani, hogy életemnek három fontos állomása volt, van. Marosvásárhelyen én voltam Dragomán Pali
felesége, most én vagyok Dragomán Gyuri
mamája. Közben ott volt Szombathely. Sorsszerű volt a találkozásom a várossal, ahol azt
és úgy taníthattam, ahogy csak akartam.
1988-ban egy kora reggeli órában érkeztünk
Palival Szombathelyre. Állást kerestünk. Az
ismeretlen város főterén körbejártunk, majd
a Szily János utcába keveredtünk, és az utca
legelején megláttam Szaniszló Ferenc püspök
emléktábláját. Ebben a pillanatban tudtam,
hogy ez lesz a mi városunk az elkövetkezőkben. Nagyváradon a Stern-palota, ahol gyer-

Három nemzedék: Dragomán Gábor, dr. Dragománné Tiszai Katalin és Dragomán György

– Rád is olyan erős hatással volt a szülőföld, mint a fiadra? Az itthoni évtizedek bőven
kínáltak megpróbáltatást. Lehet, hogy városonként más és mást. Nagyváradot, Marosvásárhelyt, netán Kolozsvárt felidézve
élednek fel inkább a nosztalgiák benned?
– Ha azt kérdeznéd, volt-e komoly nézeteltérés a családunkon belül, hát akkor azt válaszolnám, hogy igenis. Ha harc, akkor
legyen harc! Vérre menő! Érvek és ellenérvek kifogyhatatlan tárházát felvonultató pillanatok, robbanásig feszült percek határozták
meg életünket. Várad vagy Vásárhely?
Kinek-kinek melyik város a világ közepe.
Már ismeretségünk kezdetén mérhetetlen haragra gerjedtem, mert csak mi, váradiak
mondhatjuk, hogy a „peceparti” város az európai szecesszió fellegvára, gyöngyszeme,
ékszerdoboza. De aki visszaél a szóval,
készakarva gúnyolódik a pecén, no annak le
is út, fel is út! Úgy elrohantam, hogy utol is
ért, és a továbbiakban mondhattam én, hogy
Stern-palota és annak a kapuja egy csoda,
meg hasonlókat. Ott nőttem fel, Váradé is
Komor Marcell és Jakab Dezső, Janus Pannonius… „Hőforrás-vizeink, az Isten áldjon”… De hogyan is vehettem volna fel a
versenyt Palimmal, aki így tudott írni szeretett Vásárhelyéről: „Kisdiákként, amikor a
Vár mellett elhaladva a Sáros vagy Kazinczy
utcán a Református Kollégium felé mentem,

mekként éltem, a főutca és a Szaniszló
Ferenc püspökről elnevezett utca sarkán áll a
mai napig is. Sorsszerű volt a találkozás. Így
találtunk választott hazánkban, Szombathely
városában otthonra. Azt hiszem, a génjeimben hordozom a menekülést. Én menni akartam, Pali maradni. Mindig azt hangsúlyozta,
hogy majd ő fogja leoltani a villanyt. De nem
így történt. Pali gyökértelennek érezte magát
ebben a barátságos, kis városban. Kezdetben
senkit sem ismert, és az utcán járva mégis
úgy érezte, hogy akik vele szembemennek,
mind marosvásárhelyiek. Az is előfordult,
hogy köszönt nekik. Hiányzott neki az a kultúrközösség, amelyben Erdélyben élt. Így
aztán úgy döntöttünk, hogy megteremtjük
magunknak a szellemi menedéket. Izgalmasan szép időszak volt. Pali azt mondta, hogy
a fát nem lehet közel ötvenévesen gyökértelenül átültetni. Trébely néven galériát nyitottunk. Tíz kép a falon. Marosvásárhelyhez
kapcsolódik a galéria elnevezése is. A kiállításokat rendszeresen Pali nyitotta meg, és
mindig elmondta, hogy a név Vásárhelyhez
köthető: Orbán Balázs által rögzített szájhagyomány szerint egy XVIII. századi francia
utazót felvittek a város melletti szőlőhegyre,
hadd gyönyörködjék a csodás panorámában.
A franciának tetszett a vidék, mondogatta is
gyakran: trés belle! Trés belle! Ebből magyarították aztán a derék vásárhelyiek a máig
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megmaradt Trébely elnevezést. Menedék volt
ez számára, számunkra. Többek között kiállított ott Péterfy Laci, Dienes Attila, Nemes
Laci, Somogyi Győző, Bencsik János és a
mindenki drága Lalója, Erdélyi Lajos… Itt
most fejet hajtok egy pillanatra… És sokan
mások is szerepeltek, otthoniak és itthoniak.
Szellemi menedék volt ez, nyitott ajtó a művészetnek… Magam pedig szenvedélyesen
belevetettem magam a tanításba. A Kanizsai
Dorottya Gimnázium tanára lettem. Bizonyítani akartam. Meghódítani. Elvarázsolni. Elkápráztatni. Alattvalóvá tenni. Ez a napi
tanári feladat. Hódítani akkor lehet, ha van
hódítható. Varázsolni akkor lehet, ha a varázslás birtokában vagy. Kápráztatni akkor,
ha brillírozó a tudásod, ha azt nap mint nap
gazdagíthatod. Ha nincs nálad tankönyv, régi,
elsárgult jegyzet, ha soha nem ülsz le, csak
járkálsz, a tanári asztalon táncolsz, vezényelsz, táncoltatsz. Alattvaló? Te magad leszel. Alázattal szolgálod a diákjaidat, akikben
bízol, és mindenkiben azt keresed, amiben
nagyszerűen kiteljesedhet. A tanítás apoteózis: menny és megfeszülés, megvilágosodás
és föltámadás, de lehet pokolra szállás is.
Nekem a tanítás játék, játszottam a tanítványaimmal, és ők játékos partnerekké, cinkostársaimmá váltak a tanítás – tanulásban.
Megajándékozott a jó sorsom azzal, hogy
hosszan, sokáig tanítottam, 70 éves koromig,
amikor elköltöztem fiaim közelébe, Budaörsre.
– A nevedhez kapcsolható egy hasznos és
rokonszenves kezdeményezés, a lyukaskődíj
is. A mi olvasóink erről nemigen tudhatnak.
Ajánlanád az erdélyi kollégáidnak, hogy hozzanak létre ők is ilyen ösztönző elismerést?
– A lyukaskődíjról beszélhetek röviden, de
hosszabban is.
Azzal kezdem, hogy nem szeretek feleltetni. Nem szeretek feleletet értékelni. Sokszor a felelő kiválasztásánál különböző
játékos trükkökkel éltem. Már régóta ismert
az a babona, hogy egy olyan kő, amelynek a
természet okozta, tengervíz kimosta lyuk van
a közepén, szerencsét hoz a megtalálójának.
Ezeknek a varázsköveknek a neve: tyúkisten.
Az 1960-as években a Nagyvilág című folyóiratban, ami mellékesen csempészáru volt Erdélyben, olvastam erről a varázserőről egy
Jevtusenko-novellát.
Azóta megszállottan gyűjtöm, vízfestékkel
kiszínezem, hajlakkal fixálom a festéket,
majd boldogan elajándékozom ezeket a szerencsét hozó varázsköveket. Remek szórakozás a köves tengerparton sétálva lyukas
köveket keresgélni, meghökkentve a fürdőzőket, hiszen érthetetlen, miért emelek fel
egy-egy követ, forgatom, tartom a nap felé,
belenézek, megvizsgálom, hogy átlátok-e a
lyukon, látom-e a kék eget, mert csak akkor
értékes a kő, ha akár fel is fűzhetjük, nyakláncként, karkötőként is hordhatjuk. Előfordult, hogy bevittem órára egy-két lyukas
követ, megkérdeztem, hogy ki vágyik erre a
szerencsét hozó kőre, és esetleg aki jelentkezett, annak oda is adtam, feleltettem is, mondván, hogy egy jó jegy a kővel együtt még
örömtelibbé teheti a diák napját. De az is
lehet, hogy felajánlom, ha nem tökéletes a felelet, nem kéri a jegyet, akkor örüljön csak a
kőnek, nincs jegybeírás, majd máskor. A gyerekek imádták a „tyúkisteneket”. Sokszor
írnak nekem, hogy évek teltével is őrzik ezeket. Dórikám, aki már húsz éve érettségizett,
Londonból írta, hogy sok-sok költözés után
most is ott a kő a könyvespolcán, és továbbra
is hozza a szerencsét… Hát így alapítottam a
Tyúkisten díjat, és a tizenévesek közül azokat
jutalmaztam, akik a játékot kedvelő, szabadon szárnyaló szellemüket próbálgatva egy
általuk választott irodalmi műfajban „nagyot
alkotnak”. Nem véletlenül használom a jelen
időt, mert egy kedves fiatal kolléganőm,
Helga Pinezits ma is folytatja ezt a már hagyománnyá vált díjkiosztást, amihez minden
évben járt és ma is jár egy általam festett kő,
egy Szabó T. Anna dedikált verseskötet és
Annának egy, az alkalomhoz írt verse.
– A mi „veszélyeztetett” korosztályunk a
világjárvány idejére szobafogságba kényszerült. Sokan a kreativitásukat próbálják mozgósítani ebben a kényszerhelyzetben. Te mivel
töltöd a meghosszabbodott szabadidőt?
– Az utóbbi években sokszor azt gondoltam, hogy Márqueznek igaza van, amikor azt
írja a Szerelem a kolera idején c. regénye 43.
oldalán, hogy „akkor jutunk a tudás birtokába, amikor már semmire se megyünk
vele”(Magvető Kk. Bp. 1985). Most, a koronavírus-járvány idején azt mondom, hogy
nem, ez nem így van, mert a tudás birtokába
sosem jutunk. Meg kell küzdenünk ezért.
Szóval „tanulni, tanulni, tanulni...” Én most
angolul tanulok, mert szégyenszemre angolul
bizony nem tudok.
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KZST-visszatekintő

Sebestyén Mihály

1929. március 3. Nevezetes napja az erdélyi magyar irodalomnak, vagy legalábbis Marosvásárhely magyar irodalmi
életének, ugyanis ezen a napon fogadja soraiba, illetve hangzik el négy székfoglaló a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság felolvasóülésén. A négy új tag: Dsida Jenő, Berde
Mária, Szentimrei Jenő és Bánffy Miklós gróf. Négy közismert erdélyi író, költő, újságíró-szerkesztő, egykori és jövendő politikus. A Társaság elnöke az előző évben
megválasztott Kemény János. Személyével pedig a KZSIT
„leggyümölcsözőbb és leghosszabb korszaka kezdődik el”,

Vasárnapi gondolatok

Mintha a csüggedt és anyagi gondok parttalan tengerében fuldokló erdélyi közönség
lelkén a közelmúlt hetekben új érdeklődési
hullám csapott volna át néha büszkén emlegetett, néha lekicsinyelt, néha fagyos közönynyel mellőzött irodalmi mozgalmaink iránt.
Az Erdélyi Irodalmi Társaság a magyar líra
kimagasló képviselőiről rendezett előadássorozatát hétről-hétre növekvő hallgatóság látogatja. Marosvásárhelyen a Kemény
Zsigmond Irodalmi Társaság rendezett a múlt
vasárnap tagavató felolvasó ülést olyan fényes közönség előtt, mintha nem is „unalmas“ irodalmat kellett volna végighallgatni,
hanem valamely külföldi nagyhírű énekes
vagy színészattrakció vendégszereplését. Volt
akkora közönsége az erdélyi irodalomnak,
mint aznap este a Miss Marosvásárhely-választásnak, hogy a legdivatosabb mai „esemény“-nyel is meg merjem kockáztatni az
összehasonlítást. Mély és maradandó benyomást gyakorolt ez az irodalmi délután nemcsak a közönségre, de a pódiumon szerepelt
előadókra is. Gondolatokat ébresztett, melyek
közül néhányat érdemes továbbadni az erdélyi magyar közönség szélesebb köreinek is.
Már maga a város külön egyéniség a sok érdekes helyi színt kihangsúlyozó erdélyi város
között. Ennek a városnak nemcsak színei vannak, de egyéni karaktere is, melyben furcsa
adagolásban keverednek történelmi és modern
kultúrértékekkel történelmi és modern parlagiságok. És együtt e két összetevő valami belülről
hevített lendülettel tört előre a szebb, a jobb, az
európaibb életszint felé. Innen magyarázható,
hogy ez a háttal Keletnek, a székely vármegyék
homogén tömegeinek támaszkodó „főváros“
arccal mindig egy kicsit nyugat felé fordult.

állapítja meg egybehangzóan Marosi Ildikó és Dávid Gyula
(A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. B., Kriterion, 1973, 37-39.).
A résztvevők egyike, Szentimrei Jenő egy héttel később a kolozsvári Ellenzék vasárnapi mellékletében – saját
állandó rovatában, a Vasárnapi gondolatokban – néhány
érdekes, Vásárhely szellemi életéről több mint hízelgő,
sokkal inkább biztató megjegyzést fűz az eseményhez az
újjászülető irodalmi társaság hivatásáról és jövendő feladatáról.
Magáról az eseményről egyfelől ott van az Ellenzék március 6-án megjelent tudósítása (52. sz.) és Marosi Ildikó
könyve, melyben Kemény János elnöki megnyitóját tette

A marosvásárhelyi példa

Talán keletről kapta a fényt és nyugatról – a
praktikumot, melyek együtt addig keresték,
amíg meg is találták a kivezető utat a város
helyi problémáiból s néha egy országrész számára jártak elől példamutatással.
Bánffy Miklós gróf székfoglalójában
erre a bölcsességgel párosult gyakorlati érzékre tapintott rá nehány jellemző szóval,
melynek legmarkánsabb megtestesítői kétségkívül a várépítő Borsos Tamás és a modern várost kiformáló Bernády György
voltak, de a két név mellé még két szót is
mondott, melyek elsikkadtak a tudósításokból. „Magunk erejéből” – így hangzott ez a
két szó, melyek annyiszor hangzottak el Erdélyben az impérium megcserélődése óta.
Csak éppen Marosvásárhely, talán éppen a
múltjából merített bizalommal tudta e két szót
tettekkel megtölteni, hogy ezzel is példát mutasson többi várostestvérei számára. Emlékezzünk: nem is olyan régen országszerte
fuldoklott a színészet, Marosvásárhelyen nem
volt egyetlen felhős napja a színigazgatóknak. A vásárhelyi katolikus gimnáziumot a
megsemmisülés fenyegette és a város és a
vármegye lakói egy emberként siettek a düledező falak megtámasztására.
Komoly kulturális esemény nem végződhetik fiaskóval ebben a városban. Valami
benső fegyelmező erő csodákat művel léptennyomon, pedig ez a város sem gazdagabb,
mint a többi, nem is nyugodtabb életű, mint
a többi. De fel kell jegyeznünk, hogy két hét
alatt összedőlt ebben a városban a legfrissebb klub, amelyet pinkára alapítottak Idegenből oda tévedt hazardőrök.
Jellemzően marosvásárhelyi az a mód
is, ahogyan az ötvenhárom esztendős Kemény

Zsigmond Társaságot újjászervezték. Ez a
tiszteletreméltó, nagy múltra visszatekintő
intézmény, mely Tolnay Lajosokat és Petelei Istvánokat ünnepelhetett tagjai sorában,
a mai viszonyok között régi alapszövetében
nem tölthetett volna be érdemleges hivatást. Ezek a hajdan vidéki feladatkörre rendelt társaságok elmerevedtek az idők
folyamán. Alapszabályaik bizonyos exkluzivitást kényszerítettek rájuk s ebből folyólag
már
puszta
létezésükből
tekintélykérdest csináltak, s tagjaik számára valami halhatatlanság-illúziót előlegeztek. Ezenközben azonban elveszítették
kapcsolataikat az élő élettel, sajtóval, közönséggel és a nép életének elevenen sajgó
kérdéseivel.
Ezt a fényűző elzárkózást megengedheti
magának valamely nagy nép fővárosában
működő és rideg szaktudománnyal foglalkozó, akadémia-jellegű egyesület, de a kisebbségi sorsban, minden legkisebb
eredményért, minden erejének megfeszítésével harcbaszólított erdélyi magyarságnak az
irodalom területén is kombattáns erőkre van
szüksége. Élő és ható, szüntelenül pezsgő és
pezsdítő irodalmi élet lüktetése öntudattal és
bizakodással kell, hogy eltöltse a megfáradtakat, a csüggedőket, a közönybe süppedőket
is, hogy ez az eleven vitalitás tiszteletre kényszerítse az uralmon levő többségi nemzetet.
Ez az alapgondolat jut kifejezésre a Kemény Zsigmond Társaság újjászervezésében
is. Komoly számba menő hivatásos írója alig
van több Marosvásárhelynek, mint amennyit
félkezünkön össze tudunk számolni. Ha kizárólag ezekből kerülnének össze a társaság
tagjai, egészen nevetséges játék lenne az

Csíky András a kritikusok életműdíjasa

Csíky András

Fotó: Kántor László, 1989

közzé (i.m. 453-454.). Ez a cikk teljes egészében – tudomásunk szerint – itt lát napvilágot másodszor.
Csakis filológiai szőrszálhasogatás, (irodalom)történészi
beidegződéseknek engedve kérdőjeleztük meg a cikk szignóját – sz. – , de megnyugtatásunkra mind az idézett mű bevezetőjét jegyző Dávid Gyula, mind a kötetet összeállító és
gondozó Marosi Ildikó, sőt Szentimrei Jenő unokái, H. Szabó
Gyula és Szabó Zsolt barátaim megerősítettek abban, nincs
tévedés, az sz betű Szentimrei Jenőt takarja, ui. ő a lap belső
munkatársa, ott volt Vásárhelyen, és a Vasárnapi gondolatok,
mint már feljebb is írtuk, Szentimrei állandó heti rovata volt.
Az alább újraközlendő írás lelőhelye tehát az Ellenzék,
1929. 50. évf., 57. sz.

Újabb díjjal gyarapodott a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag György Társulata és a
Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös
tagja, Csíky András elismeréseinek sora. Az
1930. augusztus 25-én született kolozsvári színművész lett a Színházi Kritikusok Céhének idei
életműdíjasa. Csíky András a 20. század második felének egyik legmarkánsabb erdélyi magyar színházi alkotója, színházalapító,
színészpedagógus kapja a Színházi Kritikusok
Céhének életműdíját – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.
A közleményben felidézik, hogy a Színházi
Kritikusok Céhe 2011 óta évente ítéli oda életműdíját olyan, a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó, lezárt pályával vagy
pályaszakasszal rendelkező 65 év feletti művésznek, aki dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért,
színvonalának emeléséért, és közvetve vagy
közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színházművészet jövőjének alakításához, a
fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. Az eddigi életműdíjasok között van
Törőcsik Mari, Senkálszky Endre, Zsámbéki
Gábor, Fodor Tamás, Molnár Piroska, Székely
Gábor, Radnóti Zsuzsa, Lázár Kati és Pogány
Judit.

egész alakulat. De a székely fővárosnak, mely
százezres tömegekre támaszkodik, jussa van
országos jelentőségű irodalmi társaság kiépítésére.
Tervszerűen tagjai sorába választotta
tehát az országrész valamennyi számottevő
magyar tehetségét, de az országos jelleg mellett arra is tudott gondolni, hogy a helyi talajba minél mélyebb és szélesebben
szerteágazó gyökereket bocsásson. Szerencsés ötlettel lemondott az exkluzívitásról
anélkül, hogy tekintélye csorbát szenvedett
volna. Ma minden kultúra iránt érdeklődő és
a kultúrszínvonal emelése érdekében tevékenykedő jószándékú embernek helye van a
Kemény Zsigmondról elnevezett irodalmi társaságban – hirdette az elnöki székből Kemény
János, és bölcsen hirdette.
Az írók nem fogják magukat kényelmetlenül érezni a szép iránt lelkesedő kultúremberek társaságában, sőt ezeknek szeretetteljes
érdeklődése újabb feladatok megoldására
fogja sarkalni őket. A kultúremberek közül
pedig, aki teheti: anyagi támogatással,
akitől nem telik: lelkesedéssel és propagandával fognak segítségére sietni a társaságnak. A két tényező összefogásából így
lesz termékeny és termékenyítő munka,
melynek végeredményében legnagyobb
hasznát a nagyközönség, a magyarság öszszessége látja. Máris lüktető elevenségű
irodalmi centrummá nőtte ki magát Marosvásárhely, s ha a többi erdélyi városok
továbbra is monoton egyhangúsággal morzsolhatják napjaikat, fiatalságával és tettrekészségével mihamar a vezetőszerepet is
magához fogja ragadni a város és ez az
egyesület Erdély kulturális életében. (sz.)

Országos elismerés
Csíky Boldizsárnak

Az Erkel Ferenc- és George
Enescu-díjas marosvásárhelyi zeneszerző újabb elismerést tudhat magáénak. A Romániai Zeneszerzők
és Muzikológusok Szövetsége
(UCMR) kóruszenei kategóriában
neki ítélte (ex aequo) 2019. évi díját
Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenesaljától című versére írt művéért.
A darabot az 1999-ben Berzsenyidíjjal is kitüntetett szerző a budapesti Angelica leánykar számára

komponálta. A román szakbizottság
külön méltatta a megszólaltatás
magas színvonalát. A 2010-ben írt
kórusművet az Angelica 2016-ban
kéziratból énekelte „karvezetőjük
hozzáértése és türelme árnyékában”
(a szerző akkori megjegyzése),
nyomtatásban 2019-ben jelent meg
Csíky Boldizsár korális műveinek
gyűjteményes kiadásában. Hasonló
újabb sikereket kívánva gratulálunk
a díjazottnak!

Fiam születésnapjára

Nagy Székely Ildikó

Köszönöm, Uram, rózsaszép
gyermekem szirom-álmait,
tengerhullámú, idegen,
hűs bársony kamaszvágyait.

Köszönöm, mikor átölel,
és azt is, hogyha eltaszít,
s hogy kezed őrzi szüntelen
létünk apró lámpásait.

Köszönöm, hogy van visszaút,
mikor úgy érzem: elfogyott,
csatáink fölött átragyog,
s igazságot tesz mosolyod.

Köszönöm, Uram, gyermekem,
a szép kamaszt, a lázadót,
s hogy 14 éve odafent
hittek bennem a csillagok.

A készenléti állapot péntektől érvényes szabályai
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Kidolgozta csütörtök este a péntektől 30 napra kihirdetett készenléti állapot
idején érvényes szabályokat és az emberek egészségét védeni hivatott intézkedéseket az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU). A testület döntéseit
Marcel Vela belügyminiszter, Nelu Tătaru egészségügyi miniszter és Raed
Arafat belügyi államtitkár ismertette. A fontosabb előírásokat a maszol.ro
portál foglalta össze.

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Péntektől a településeken és metropolisz övezetekben korlátlan a közlekedés, nem
kell nyilakozatban megnevezni a lakhelyelhagyás célját.

A településről csak indokolt esetekben lehet elutazni. Az elutazás csak a település elhagyásának célját megnevező, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat birtokában engedélyezett.

Az üzletekben, tömegközlekedési eszközön, a munkahelyen és más nyilvános, zárt
térben kötelező a védőmaszk viselése.

Ahol lehetséges, az alkalmazottak távmunkában dolgoznak; ahol ez nem kivitelezhető, a munkahelyre érkezésükkor járványtani szűrésnek vetik alá az alkalmazottakat, az 50-nél több személyt alkalmazó munkaadók pedig eltérő
idősávokban szabják meg a munkaidőt.

•

•
•
•
•
•
•

A vásárlókat/ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló gazdasági egységek (pl. üzletek) és
intézmények tevékenységét úgy szervezik meg, hogy minden betérő személyre
legalább négy négyzetméter jusson, betartható legyen közöttük a legalább kétméteres távolság, elkerülhető legyen a torlódás a pénztáraknál/ablakoknál; a
37,3 fokosnál nagyobb hőmérsékletű személyeket nem engedik be; rendszeresen fertőtlenítenek ezekben a gazdasági egységekben/intézményekben.

•

Kinyitnak a parkok, de a játszóterek zárva maradnak.

•

A helyközi és a távolsági személyszállítás bizonyos szabályok betartásával zajlik.

A vendéglők, kávézók és a teraszhelyiségek zárva maradnak. A catering típusú szolgáltatások továbbra is engedélyezettek.

•

Kinyitnak a szépségszalonok, működésüket a gazdasági és a munkaügyi miniszter
közös rendelete szabályozza.

Kinyitnak a múzeumok, működésüket az egészségügyi és a kulturális miniszter közös
rendelete szabályozza.

Továbbra is szünetel a légi közlekedés Románia, illetve Ausztria, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Spanyolország, az Egyesült Államok, Törökország
és Irán között.
Június elsejéig nem indulhatnak nemzetközi buszjáratok Olaszországba, Spanyolországba, Németországba, Franciaországba és Törökországba.

Nyitnak a szakorvosi rendelők és a fogászatok, de a pácienseket csak időpontfoglalás
alapján fogadhatják; működésüket az egészségügyi miniszter rendelete szabályozza.

A koronavírus-fertőzött páciensek az erre a célra kijelölt rendelőkben részesülhetnek
fogászati kezelésben.

A járóbeteg-rendelők ezután ellátják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, de
csak előzetes időpontfoglalással fogadják a betegeket, és a váróteremben nem
tartózkodhatnak páciensek.

A kórházak is fogadhatják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, a látogatási tilalom azonban továbbra is érvényben marad, az egészségügyi intézményeknek
meg kell találniuk a módját, hogy tájékoztassák a hozzátartozókat a beutalt
páciens állapotáról.

A külföldről érkező személyek kötelezően 14 napos otthoni elkülönítésbe vonulnak.
Akik nem akarják a fertőzés veszélyének kitenni a hozzátartozóikat, választhatják a hatósági karantént is, de az ellátásukat ki kell fizetniük.

Zárva marad a magyar–román határon a tornyai, a székelyhídi, a nagyszalontai és az
érmihályfalvi határátkelő; utóbbin engedélyezett a teherforgalom. Zárva maradnak más szomszédos országokkal közös, további határátkelők is.

Engedélyezett a szabadtéri misék, istentiszteletek megtartása; a belügyminiszter ígérete szerint elképzelhető, hogy június elsejétől a templomokba is beengedik a
híveket. (Forrás: korona.rmdsz.ro.)
A 15 ezer négyzetméteresnél nagyobb bevásárlóközpontok zárva maradnak, de nyitA települések elhagyására feljogosító nyilatkozat formanyomtatványa a következő címről
tölthető
le: https://korona.rmdsz.ro/wp-content/uploads/2020/05/Felelosegvallalasi-nyilathatnak az ezekben a központokban lévő élelmiszerüzletek, optikai üzletek, rukozat-2020-05-15-form.pdf
hatisztítók és az utcára nyíló kereskedelmi egységek.
Kinyitnak a szállásadó egységek (pl. szállodák, panziók, motelek), működésüket az
egészségügyi és a gazdasági miniszter közös rendelete szabályozza.

•
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Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben,anepujsag.roweboldalonlevőonline
felületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MAROSVÁSÁRHELYICÉGMUNKATÁRSAT keres azonnali
kezdéssel. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, lakatosismeretekkel rendelkezők előnyben, betanítást is vállalunk. Érdeklődni a 0744-520-095-ös telefonszámon. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615527. (7474)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0746-981288. (7474)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616. (7482)

LAKÁS

KIADÓ egyszobás vagy másodosztályú kétszobás lakást keresek Marosvásárhelyen, hosszú távra. Tel.
0741-276-993, 0757-318-239. (p.-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)
HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, vállalunk külső javításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)
VÁLLALUNK tető-, csatorna-, teraszkészítést, csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést, festést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, ácsmunkát, szigetelést, sürgős javítást. Tel.
0758-585-281. (7483-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Házhoz röpítjük a legjobb könyveket.
A Kobak Könyvesbolt házhoz szállítja
azokat a könyveket, melyeket
a szobafogság előtt nem sikerült
beszerezned.

• 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
- 0265/929
• 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

MEGEMLÉKEZÉS
„Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból megmaradt.
Fájdalom és űr, a szív nem felejt,
Csak tűr és remél, hátha a múlt
csodája egyszer visszatér.
Szívünkben helyedet nem pótolja
semmi,
Míg a földön élünk, nem fogunk
feledni.”
Fájó szívvel emlékeztünk május
14-én BORDI SZILÁRDRA, a
drága gyermekre, aki már 7 éve
búcsú nélkül örökre itthagyta
szeretteit.
Emlékét őrzik bánatos szülei,
testvérei, nagymamája, valamint
fia, Roland. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7441-I)
Egy év telt el azóta, hogy itthagytál minket, szívünk tele fájdalommal. Hiányodat nem pótolja
semmi.
Fájó
szívvel
emlékezünk
KÁNTOR FERENCRE halálának
első évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
örökre őrzi gyászoló családja.
(sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától
és dédnagymamától, az erdőcsinádi születésű
NAGY OLGÁTÓL
szül. Szász
aki életének 83. évében kegyetlen betegség áldozataként május
14-én itthagyta a földi létet.
Búcsúzik tőle bánatos fia, Ernő
és családja, veje, Feri és családja, valamint az egész rokonság. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Temetése református szertartás
szerint a református temetőben
lesz május 18-án 15 órakor, szűk
családi körben. (7484-I)
• 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.

