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Nagy értékű adomány
a Szív-érrendszeri Intézetnek

Hetvenezer euró értékben vásároltak egészségügyi felszerelést

A Mester
és Margarita

A Magyar Állami Operaház szervezésében, az Opera otthonra sorozat keretében február 13-án, szombaton, ma
este 9 órától látható Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita című
opera-musicalje színpadi bemutatójának online közvetítése az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós terméből.

____________2.

Új albumban
a Vadárvácska
alkotótábor
A Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és
Transzplantációs Intézetnek juttatta
idei első adományát a Mentsétek Meg a
Gyermekeket Románia szervezet. A Libris.ro online könyvesbolt támogatásával
a múlt héten 70 ezer euró értékben adományoztak egészségügyi felszereléseket a dr. Horaţiu Suciu vezette
szívsebészeti részlegnek.

Menyhárt Borbála

A múlt heti eseményen elhangzott, hogy a dr.
Horaţiu Suciu vezette szívsebészeti részlegen
hosszú a várólista, és mindössze 13 intenzív terápiás ágy áll rendelkezésre. Jelenleg több
mint ötven gyerek vár sebészeti beavatkozásra,
akik műtéttel orvosolható rendellenességgel jöttek a világra, és ahogy telik az idő, mind
az állapotuk, mind a gyógyulási kilátásaik romlanak.
Romániában évente ezer gyermek születik

Fotó: Nagy Tibor

különböző szívrendellenességgel, tíz százalékukat azonnal műteni kell, a többieken egyéves
korig kellene elvégezni a beavatkozást. Erre viszont az országban nincs kapacitás. Romániában
évente 300-350 gyereken végeznek szívsebészeti beavatkozást, a fennmaradó 600-700 esetet
halasztani kell egyik évről a másikra, ami igencsak kedvezőtlen hatással van az érintettek életminőségére és gyógyulási esélyeire.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az első öt táborozást követően szinte
évente jelentettek meg ilyen sokfelé
eljutó, gazdag műmelléklettel rendelkező kiadványt. Ezekből is beszédesen kirajzolódik, mennyi érték született
a bükkfői telep boronaházainak műhelyeiben, tornácán és környezetében,
milyen színesen és sokféleképpen formálta műalkotássá az érzelmek, gondolatok, hitvallások sokaságát a
tehetség.

____________3.

Hétfőtől ismét karanténba
küldik a Magyarországról
érkezőket

Románia ismét karanténkötelezettséget vezetett be a
Magyarországról és másik
66 – járványügyi szempontból magas kockázatúnak minősített – országból érkező
utasok számára, kivételt képeznek azok, akik az utóbbi
három hónapban átestek a
fertőzésen, vagy már megkapták a koronavírus elleni
oltás mindkét adagját.

Románia azokat az országokat
sorolja a „sárga zónába”, ahol az
utóbbi két hétben a romániainál
magasabb volt a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma.
A listán korábban is szereplő államokból érkezőknek szombattól,
a listára újonnan felkerült országokból – köztük Magyarországról
– érkezőknek hétfőtől kell kéthetes karanténba vonulniuk.

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) az Európai Betegségmegelőzési
és
Járványvédelmi Központ (ECDC)
csütörtöki adatai alapján frissítette
a koronavírus-járvány szempontjából magas kockázati besorolású
országok listáját. Az ECDC táblázata szerint az előző tizennégy
napon Romániában 175,5, míg
Magyarországon 176,4 volt a százezer lakosra jutó koronavírus-fertőzések száma. A járványügyi
helyzet az utóbbi fél évben többször változott: Románia legutóbb
január 9-én oldotta fel a karanténkötelezettséget a Magyarországról
érkezők számára.
A CNSU mostani határozatának egyik újdonsága, hogy
karanténmentességet biztosít a
koronavírus-fertőzésen legfeljebb
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
17 óra 44 perckor.
Az év 44. napja,
hátravan 321 nap.

Ma ELLA és LINDA,
holnap BÁLINT és VALENTIN
napja.
BÁLINT: a latin Valentin családnévből vált kedvelt magyar keresztnévvé.
Jelentése: erős, egészséges.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Hétfőtől ismét karanténba
küldik a Magyarországról
érkezőket

(Folytatás az 1. oldalról)
kilencven, de – a pozitív teszttől
számított – legalább tizennégy
napja átesett utasoknak, illetve
azoknak, akik igazolni tudják, hogy
legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját is.
A korábbi rendelkezéseknek
megfelelően továbbra sem kerülnek
karanténba Romániában és negatív
koronavírustesztet sem kell felmutatniuk azoknak a külföldről érkezőknek, akik 24 órán belül
elhagyják az ország területét.
Nem szükséges karanténba vonulnia a CNSU „sárgalistáján” szereplő országokból érkező utasnak
akkor sem, ha 72 óránál nem régebbi koronavírusteszttel igazolja,
hogy nem fertőző.

A határon felmutatott friss negatív PCR-teszt is csak akkor mentesít
a karantén alól, ha az utas 72 órán
belül elhagyja az országot.
Románia tehát a negatív PCRteszttel rendelkezőket is tíznapos
karanténba küldi, ha a „sárga zónához” tartozó országból érkeznek.
Akinek nincs negatív tesztje, annak
14 napot kell karanténban töltenie.
Nagy-Britannia és Észak-Írország – az ott elterjedt fertőzőbb koronavírus-mutációk
miatt
–
szigorúbb besorolás esik: az innen
érkezőket mindenképpen 14 napra
elkülönítik, és eleve csak akkor engedik be az országba, ha negatív
PCR-teszttel, oltási igazolvánnyal,
vagy a korábbi fertőzésükről szóló
iratokkal igazolják, hogy nem fertőzők. (MTI)

Online bemutató ma este!

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Horaţiu Suciu osztályvezető
rámutatott, eddig lehetőség volt
külföldre irányítani azokat a betegeket, akiket kapacitás hiányában
nem tudtak ellátni, ugyanakkor
arra is, hogy külföldi szakembercsapatok segítségét kérjék az egyes
beavatkozások elvégzésében. Jelenleg, a járvány miatt, ezektől a
lehetőségektől elestek, így nagy
szükség van a fejlesztésre, hogy
minél rövidebb ideig tartsák a várólistán a műtétre szoruló gyerekeket. Romániában Marosvásárhelyen működik az egyetlen olyan
gyermekszívgyógyászati központ,
ahol a kivizsgálástól a műtéten át
az utókezelésig szakszerű ellátásban van részük a szív-érrendszeri
bántalmakkal született gyerekeknek, nagyon sok terhes nő – akinek
a magzatánál rendellenességet fedeznek fel – érkezik az ország különböző részeiből, hogy itt szülje
meg a gyermekét.
Mihai Gafencu gyermekgyógyász szakorvos, a Mentsétek Meg
a Gyermekeket szervezet elnöke
szerint égető szükség van a kórházak gyermekrészlegeinek felszerelésére, ugyanis a járvány miatt a
koronavírus-fertőzötteket ellátó
részlegek finanszírozása és felsze-

relése prioritást élvezett, a gyermekrészlegek háza táján azonban
hiányosságok vannak. A járványhelyzet miatt csökkent azon krónikus beteg gyerekek száma, akik a
jobb ellátás miatt a nagy egyetemi
központokhoz fordultak, a kisebb
városokbeli kórházak gyermekrészlegeinek a felszereltsége pedig
igen hiányos.
A Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet a továbbiakban
több mint 66 ezer euró értékben vásárol korszerű orvosi felszerelést a
Maros Megyei Sürgősségi Kózháznak, valamint több mint 13 ezer
euró értékben a Maros Megyei Klinikai Kórháznak. Az év első felében legalább tíz egészségügyi
intézménynek mintegy egymillió
euró értékben juttatnak eszközöket.
Ezt adományokból, valamint a jövedelemadó 3,5 százalékának a felajánlásából sikerül megvalósítani.
A pénzt évek óta a romániai szülészetek, gyermekklinikák felszerelésére fordítják, így próbálnak
hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekek jobb egészségügyi ellátásban részesüljenek.
A Libris.ro online könyvesbolt
több mint hat éve a szervezet egyik
fő támogatója ebben a törekvésében, a könyvvásárlók adományai-

nak köszönhetően csak tavaly 110
ezer euró értékben vásároltak
egészségügyi eszközöket. A hat év
alatt félmillió eurót adományoztak
az online könyvesbolt vásárlói,
akik átlagban 4,5 lejjel, a tavaly 5,2
lejjel támogatták a célkitűzést –
mutatott rá Virgil Onita, a Libris.ro
vezérigazgatója.
A Mentsétek Meg a Gyermekeket statisztikái szerint, ami az 14 év közöttiek halandóságát illeti,
a legmagasabb az arány Szilágy,
Tulcea és Neamţ megyében, a legalacsonyabb pedig Máramaros,
Brassó és Giurgiu megyében
(2019-ben). Maros megyében százezer lakosra számítva 38 1–4 év
közötti gyerek veszti életét, ez országos viszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el. Ha
megfelelő lenne a felszerelés a kórházakban, és ennek birtokában
gyors és szakszerű ellátásban részesülhetnének ezek a gyerekek,
sokaknak az élete megmenthető
lenne – szögezik le. Az Országos
Közegészségügyi Intézet adatai
szerint 2019-ben az 1-4 év közötti
gyerekek halálához vezető főbb
okok között a különféle sérülések,
a légzőszervi megbetegedések, a
daganatok, valamint a születési
rendellenességek voltak.

Gabriella Rea e.h. és Ruszó Alexandra látható. Közreműködnek a
Magyar Nemzeti Balett művészei,
a Magyar Légtornász Egyesület artistái. A Magyar Állami Operaház
zenekarát és énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) Hollerung

Gábor vezényli. Az érdekesnek
ígérkező előadás online bemutatójára jegyeket az online-operaotthonra.jegy.hu
linken
lehet
vásárolni, bővebb információk az
Operaház Facebook-oldalán találhatók. (Knb.)

A Mester és Margarita

A Magyar Állami Operaház szervezésében, az Opera otthonra sorozat keretében február 13-án,
szombaton, ma este 9 órától látható
Gyöngyösi Levente A Mester és
Margarita című opera-musicalje
színpadi bemutatójának online közvetítése az Eiffel Műhelyház Bánffy
Miklós terméből.
Amint azt a Mihail Bulgakov legendás regénye alapján készült előadás ismertetőjében olvashatjuk,
Moszkvában megjelenik a Sátán
egy bármire képes, beszélő macska
és más furcsa alakok társaságában. Egyesek rejtélyes módon eltűnnek, a levegőben boszorkányok repkednek, s egyik pillanatról
a másikra olykor bibliai időkbe
csöppenünk. Bulgakov A Mester és
Margarita című regényének szürreális története Gyöngyösi Levente
opera-musicaljében
különleges
zenei formában kel életre: „Régóta
szerettem volna írni egy olyan da-

rabot, amelyben a kortárs és könnyűzene különböző stíluselemeket
felmutató egységgé szintetizálódik.
Ami közérthető, alaposan kidolgozott és korszerű is: kísérlet
a határok lebontására, eltüntetésére.”
A színpadi ősbemutató különleges, a musicaleket is megidéző formában jön létre a zenés színházban
színészként és rendezőként egyaránt otthonosan mozgó Szente Vajk
rendezésében. Az előadás látványvilágát Kentaur díszlet- és jelmeztervező, Madarász ‘Madár’ János
világítástervező, Túri Lajos Péter
koreográfus és Vincze Tünde artista
koreográfus alkotja meg.
A főbb szerepeket Kálmán Péter
(Woland), Balczó Péter (A Mester
/ Jesua), Sáfár Orsolya (Margarita),
Kovács István (Sztravinszkij professzor / Pilátus) és Hábetler András (Berlioz / Kajafás) alakítják. A
további szerepekben Varga Donát,

Kiss Tivadar, Szakács Ildikó, Gavodi Zoltán, Likovics Alexandra,
Dékán Jenő, Kőrösi András, Kiss
András, Gulyás Bence, Várhelyi
Éva, Csémy Balázs, Erdős Róbert
e.h., Zajkás Boldizsár e.h., Farkas
András, Papp Balázs e.h., Fenyvesi

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1473. sz., 2021. február 13.
Farkas Árpád

Nomád

Szomorú hó hull; hallom, sussan
hajad e hökkent márciusban,
sötéten ringó jurtám, sátram,
ebben a nomád hófúvásban.
Föl-fölfehérlő arcod látom
átremegni az éjszakákon;
suttogó varázslat kél abban,
hogy nem rejtőzhetsz szabadabban –
Élni lenne jó messzi nyárban,
valahol délen – Veronában,
simulnánk egymásba ott ketten
sosemvolt erkélyjelenetben.
Megosztanánk a jót, a rosszat,
gyermeket nemzenénk, s a holdat
csörgőnek néki odaadnánk –,
gondot ne a tél viseljen ránk.
Hiába, hó hull, s hallom, sussan
hajad e romlott márciusban.
Maradjon immár óvó sátram,
rejtegetőm az elmúlásban.

(Forrás, 2020. október)

A borítón Miholcsa József szobra

Csönded vagyok… Nagy Edina munkája. A mai mellékletben a Sorsunk című album képanyagából válogatunk.

Új albumban a Vadárvácska alkotótábor

Az emlékévek a könyvkiadásban is
visszatükröződnek. Több kötet megjelenését a trianoni centenárium ösztönözte.
Az egyik Gyergyóalfaluban született
Sorsunk címmel. Impozáns kivitelezésű,
széles ölelésű, több mint kétszáz oldalas,
figyelemre méltó képzőművészeti album.
Kezdeményezője a Sövér Elek Alapítvány, illetve annak vezetője, Gál Mihály,
a Vadárvácska alkotótábor létrehozója,
házigazdája. 58 művész 130 művének
reprodukcióját kínálja föl az érdeklődőknek, nyilván a 16 éve alapított bucsini
művésztelepre koncentrálva. Lelkes öszszefogás, közös erőfeszítés eredménye a
helybeliek és a gyergyószentmiklósi
F&F International Kft. 2020-as keltezésű
kiadványa, létrejöttének előzményeit, körülményeit, az összeállítás sajátosságait
Gál Mihály, Nagy Miklós Kund művészeti író, Gáll Szabolcs polgármester és
Banner Zoltán művészettörténész bevezető írásai vázolják. A tizenöt alkalommal lezajlott bükkfői táborozások
résztvevőinek önvallomásai, legfontosabb életrajzi adatai követik a beajánló
szövegeket. Vargyas Ildikó, a kötet szerkesztője, műszaki mindenese természe-

tesen egy-egy reprezentatív alkotást is
társított a bemutatásokhoz, a műmelléklet második felében pedig még több
olyan festmény, szobor, grafika, textilmunka, kerámia látható, amelyek a virágzó Vadárvácska telepen születtek,
vagy onnan ihletődtek. Különböző nemzedékek, törekvések, stílusirányzatok
képviselői vannak jelen a helyszínen készült fotókkal is illusztrált albumban. Fiatalok, idősebbek, helyiek és távolról,
olykor a határon túlról érkezettek, törzsvendégek, illetve olyanok, akik csak egyszer kóstoltak bele az alfalvi táboréletbe.
Mindannyian jól érezték ott magukat,
gazdag, változatos, értékes a műtermés.
Sajnos néhányan már el is hunytak az alkalmi táborlakók közül. Major Gizella,
Petkes József, Szabó Vilmos neve mellett
már kereszt jelzi, hogy nincsenek közöttünk. Az album elkészülte után érkezett
a szomorú hír, hogy Vetró Bodoni Zsuzsa
is meghalt. Távozásukkal a tábort is fájdalmas veszteségek érték, az utánpótlás
szerencsére nem különösebb gond, sok a
tehetséges fiatal alkotó, van, akikre a
szervezők számíthatnak a továbbiakban,
amikor időszerűvé válik a fiatalítás, a

megújulás. Csak múlna már el a járvány,
ne kelljen kihagyni még egy nyarat, mint
tavaly, amikor érthető okokból a táborozókat nem lehetett összehívni!
A kötet valóban örömet szerezhet a
könyv- és művészetkedvelőknek. Egy kis
ízelítőt nyújtunk belőle Nagy Miklós
Kund Bátorítsa szívünk álmát! című méltató írásának részletével.
„Tizenöt év a százból? Ezerből? Elenyésző, de sikertörténet a maga nemében, és felmutatja az eltelt évezredet, a
még messzebbre visszanyúló régmúltat
is. Persze magában hordozza a jelent,
amiben felsejlik a jövő záloga is. Ezért is
érdemel figyelmet, méltatást a Vadárvácska alkotótábor. Többször írtunk róla,
elemeztük, dicsértük kötetekben is, fölösleges újra górcső alá helyezni Gál Mihályék bő termésű kezdeményezésének
másfél évtizedét. Ez a krónikás szándék,
a művésztelepi munka és jelenlét könyves megörökítése is olyan sajátossága a
gyergyóalfalvi létesítménynek, amely kiemeli a hasonló erdélyi táborok hálózatából. Párját ritkítja az a komoly anyagi
(Folytatás a 5. oldalon)

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ______________________________________________ 2021. február 13., szombat

Búcsú Farkas Árpádtól

Elekes Ferenc

Tudományos értekezés
egy családfa lehulló leveléről

Még mielőtt anyám betöltötte volna a száz
esztendőt, egy napon megkérdeztem tőle,
mama, miféle rokonságban vagyunk mi a költő
Farkas Árpáddal? – Fiam, ezt már tisztáztuk
egyszer. Most elmondom ismét, te pedig jegyezd le, hogy ne felejtsd el. Én pedig lejegyeztem. Még címet is adtam neki, hogy biztos legyen:
FARKAS ÁRPÁD EREDETE
Farkas Árpád nagyapja Deák Elek. A te nagyanyád Deák Ida. Ida és Elek testvérek voltak.
Mondom mamának, mama, ez tudományos
értekezés egy családfa lehulló leveléről! – Az
fiam, az! Ennyi maradt a mi tudományunkból,
néhány sor emlékezés – felelte anyám, s ment,
hogy valami zöldet aprítson a tyúkoknak. A
minap olvasom a Káfé főnix című portálon,
hogy Farkas Árpád Székelyudvarhelyen született ekkor s ekkor. Azonnal írtam egy röpke levelet Cseke Gábornak, hogy itt nem stimmel
valami. Itt a levél:
Drága Gáborom,
A Káféban megjelent Magyari-vers végén ott
az Antológia. Átolvastam néhány költő munkáit, s mit gondolsz, mit találtam Farkas Árpádról? Azt, hogy két helyen született! Először
Udvarhelyen, aztán Siménfalván. Na erre varr-

Egyszemélyes színpad III.

jál gombot, ahogy mondani szokták! Nem vagyok biztos abban, hogy valamelyiket ki kellene javítani vagy az egyikre, vagy a másikra.
Ha már két helyen is lehet születni, az a költő
kiváltsága. Az pedig a Te kiváltságod, hogy
ilyen szépen és nagy gonddal összehoztad ezt
az egész Antológiát!
Ha most írnám azt a levelet, azzal toldanám
meg, hogy Farkas Árpádnak újjászületni is anynyiszor lehet, ahányszor megteheti és kedve
van hozzá!
Utószó a tudományos értekezéshez: Farkas
Árpád és én a rokoni kapcsolatainkat szorgalmasan ápoljuk. Legutóbb, úgy negyven évvel
ezelőtt, mentünk ketten egy autóval valamerre,
s amint elhagytuk Sepsiszentgyörgyöt, azt
mondtam, te, Árpi, azt a cigarettát nem kellene
elhagyni? Állítólag árt az egészségnek… Ő azt
felelte, hogy de. El kellene hagyni.Nem tudom,
azóta ő elhagyta-e, én ebben a pillanatban is
szorgalmasan szívom. Megérdemlem, ma van
a születésnapom. A nyolcvanegyedik!
Ez egy öt évvel ezelőtti történet. Most jött
a hír, hogy meghalt Farkas Árpád. Lehullott a
levél. Nincs már semmi, amit tisztázni kellene.
Legyen könnyű neked a föld, Farkas Árpád!
(Forrás: ujkafe.website)

Részletek Éltető József búcsúgondolataiból

Hitetlenkedve hallgatom a hírt, hogy
életének 77. (Arany János baljós megfogalmazása szerint kétkaszás) évében
Sepsiszentgyörgyön meghalt Farkas
Árpád. Töprenghetek annak különös
okán, hogy miért nem jelenik meg idebent őrzött emlékképeim között a Másnapos ének dalnoka öregúrként vagy
akárcsak korosodó férfiúként. Miért maradt ő számomra mindig Cinka, a kamaszkorból éppen kiférfiasodó ifjú
költő? Miért tekintek, mint valami kuriózumokra, kései fényképeire? Farkas
Árpád ugyanis kamaszkora óta költő
volt, méghozzá kétségbevonhatatlanul.
Nemcsak az volt – annak is látszott. Volt
a lényében, habitusában, modorában és
hanghordozásában valami, ami nem hagyott kétséget e tekintetben. Számtalan versíró embert ismerek, akik
évtizedhosszan bizonygatták-bizonygatják, hogy költők lennének: sokat
írnak és igen költőien, s a dolog nem
működik. Előbb nézik őket gazdálkodónak vagy pedellusnak, mint költőnek.
Farkas Árpádnak – aki számomra ma is
Cinka – soha nem volt erre szüksége.
Nyilvánvaló volt, hogy költő. A költő

Bálint Márta, Erdélyi György, Szabó András műsorai

Szokatlan kiadvány a Hungarovox
Kiadó Tompa Mária szerkesztette
könyve*, három előadóművész egyéni műsorait viszi olvasóközelbe. Már a borítólapról kiderül, hogy a marosvásárhelyi
közönséget is kiemelten érdekelheti a
kötet, hiszen az egyik „főszereplő”, Bálint
Márta Kossuth-díjas színművész éveken át
az itteni Nemzeti Színház ünnepelt tagja
volt, a közelmúltban megjelent kötetben
megismerhető Egyedül című nagy sikerű
előadását pedig a helybeli vers- és színházbarátok élőben is megtapsolhatták. A megszólaltatott lírikus is a város nagyja, a
közel két évtizede elhunyt Székely János,
akinek 677 sorából állított össze és adott
elő nagyszerű válogatást az 1988-tól Budapesten élő művésznő.
A több mint kétszáz oldalas könyv
másik két szereplője, Erdélyi György és
Szabó András szintén a vers, az irodalom,
a szép szó bűvöletében bontakoztatta ki tehetségét. Ők két-két egyéni estjük rejtelmeibe is betekintést nyújtanak. Erdélyi
György Rónay György költészetét tárja az
olvasók elé A kert című összeállításában.
Kegyelem című műsorával 1956 halott fiataljaiért szólaltat meg rekviemet a ma élők
számára. Makkai Ádám, Ignácz Rózsa, Faludy György, Thinsz Géza írásai és korabeli dokumentumok képezik a montázs
alapját. A szerzők neve már eleve sejteti,
hogy Erdély irodalma, szelleme sem maradt ki a produkciókból. A Szabó Andráséiból sem. Balassi Bálint lírájára és a kor
költészetére is gondolhatunk, de a kijelentés elsősorban az Hommage à Mikes Kelemen – Mikestől Mikesről című műsorra
vonatkozik. Az előadó Mikes levelei és
XX. századi írók, költők szövegeit tolmácsolva rajzolja körül a törökországi szám-

űzetésben élők keserves sorsát. A szövegkönyvben többek közt
Sütő András két írásával, Szőcs Kálmán
egyik, Mikesnek szentelt költeményével is
találkozunk.
Természetesen enynyivel még csak érzékeltetni sem tudjuk
igazán mindazt, amit a
Tompa Máriának köszönhető kiadvány felkínál. Azon túl, hogy
felvázolja a három művész előadói pályáját,
versmondó erényeit,
színpadi jelenlétük sajátosságait, kiváló vers- illetve műsorszerkesztő érzéküket és műsoraik fogadtatásának széles körű visszhangját, mélyen
humánus üzenetű, élményteljes irodalmi
anyaggal is megajándékozza a könyvbarátokat. Sajnos az előadóestek szellemi izzását, érzelmi töltetét, az élőszó varázsát, az
előadói egyéniség szuggesztivitását, az
előadóműsorok látványát, zeneiségét az olvasóknak nélkülözniük kell, de olvasmányként is megkapó, elgondolkodtató az
összeállítás. El tudnánk képzelni, hogy legalább egy hanghordozót lehetne csatolni a
kötethez, amellyel ízelítőt adnának az estek
hangulatából. Persze ez még inkább megnehezítené a kiadást, de talán érdemes
lenne ezt is megpróbálni. A kezdeményező
Tompa Mária, maga is sikeres versmondó
és emlékezetes pódiumműsorok létrehozója, nyilván enélkül is dicséretes, hasznos,
hatásos munkát végzett. A római hármas a
kötetcímben arra vall, hogy egy elkezdett

sorozat újabb darabjának örülhetünk. Erről jobb lesz őt
magát idéznünk:
„2001-ben Jancsó Adrienne, Bánffy György, Galán
Géza műsorait örökítettem
meg könyvalakban, 2004-ben
Csernus Mariann, Illyés
Kinga, Pálfy Margit, Sellei
Zoltán előadásait. És most itt
a harmadik kötet, három előadó: Bálint Márta, Erdélyi
György és Szabó András műsorainak bemutatásával.
Elhivatott előadóművészek
előtt tisztelegnek a kötetek,
hajdani népszerű, klasszikus
előadóesteket örökítenek meg.
A gazdag irodalmi anyag mellett tartalmazza a kötet a művészek vallomásait pályájukról és a versmondás
műhelytitkairól. A kritikákkal és a fotókkal
az előadói stílust és a hatást igyekeztem érzékeltetni. (…) Reményeim szerint a kötetek megjelenése küldetést tölthet be az
előadóművészet rangjának megőrzésében.
Szükségünk van olyan példaképekre, akiket mestereinknek tekinthetünk. (…)
Bízom benne, hogy ezek a kötetek kellő
szellemi feltöltődést adnak az olvasóknak,
és biztatást azoknak a fiataloknak, akik
vállalkoznak arra a nehéz és felelősségteljes szolgálatra, melyet egy előadóest szerkesztése és előadása jelent.”
Elképzelhető, hogy a kötetek sora nem
zárul a III. számnál. Kívánjunk kedvet, kitartást hozzá. (N.M.K.)
*Egyszemélyes színpad III. Bálint
Márta, Erdélyi György, Szabó András műsorai, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2020,
szerkesztette Tompa Mária

Bálint Márta Egyedül című CD-jének megjelenésekor

Éltető József

1966 őszén az erdélyi Marosvásárhelyen a
leszálló alkonyatban tart hazafelé a költő, az
elvitathatatlanul igazi nagyok közé való
Székely János, arcán árnyakkal, ajkán undorokkal. Egy iszonyú évszázad alig lépte át a
delelőjét, de a foga fehérjét már jócskán kimutatta. S a költő már jól ismeri a századot:
tudja, hogy fog ez még iszonyúbbat is mutatni. Ám, ahol véget ér a köznapi erő, ott
kezdődik a magasabb lényegű segítség. A
meggyötört poéta egy ablakból váratlanul
zenét hall: enyhet adón és vigasztalón meg-

Gyászhír után

érinti őt, és arca árnyait elhessenti Johann Sebastian Bach századokon átnyúló szellemujja.
Bálint Márta 1966-ban Marosvásárhelyen
még kisleány. Abban az öröklétté táguló pillanatban – ki tudja – talán pár száz méternyire
az ihletett helyszíntől már elszenderedett, és
azt álmodja, hogy viharos tapsok ünnepelte
színésznő szülővárosában, forró sikerek boldog asszonya.
Aztán utoléri őt is a zaklatott század, mely
különös kegyetlenséggel tudott elbánni legérzékenyebb gyermekeivel, kivált azokkal,
akik valamely múzsa szolgálatába szegődtek.

pedig egyrészt szép és fiatal, másrészt
bátor és szabad. Ezt mindenki láthatta.
Ezzel az érzelmes lírikussal egy testben
és harmóniában élt az egyenes gerincű
lázadó is, aki fiatalos természetességgel
és indulattal nézett farkasszemet mindenféle kisebb-nagyobb potentátokkal, és
vágott a szemükbe gyakran olyan igazságokat, melyek miatt azok legszívesebben egy kanál vízben megfojtották volna.
De – és itt megint egy rejtélyesnek tűnő
jelenség bukkan fel – megbosszulni igazán mégsem merték igazmondásait.
Talán jó ösztönnel megérezték, hogy
annak ellenében, amit ő képvisel, csak
vesztesek lehetnek. Jól tudom, hogy életének jelentős részét az általam kevésbé ismert közéleti és szervezői munkája
töltötte ki. Ebben is sikeres volt, hiszen
ott is a költészetéből kiolvasható értékrendje szerint cselekedett. Költő volt ott
is, a közéletben. Nagy kísértést érzek,
hogy kimondjam: a mai fiatalok szemében valószínűleg a régi vágású költők egyike ment el most. Vagyis az
igaziak közül egy – tenném hozzá én.
(Forrás: Helyőrség portál)

Szőcs Kálmán

Rodostó,
19 novemberis 1724

Imént írott levelemhez csatolom ezt a toldást,
kedves néném.
S csak annyi lenne, hogy hírrel jött egy ügynök,
most már bizonyos: hazamegyünk.
Üzenje szét otthon, aki nem menet férjhez eddig,
most még ne is menjen, s aki a Fejedelmet
el nem feledte, az hát leköpheti
az első labanc katonát.
Most jött a hírrel egy ügynök,
hazamegyünk.
Én innen viszek kédnek némi török holmit,
s a hazaiaknak egy igaz történetet
arról, miként ment száműzetésbe a győző,
s hogy nem császári kegy menté meg,
nem is csoda,
csak a dolgok azon egyszerűsége,
hogy mindenki ott élhessen, ahol áll otthona.
Hát megyünk, néném.
Azt hiszem, már nem is írok többet,
talán még e hó végén otthon leszünk.
Forraljon tejet, s várhat a kapuban, aki várt,
bár hát cifraság nélkül, azt nem szeretem.
S még e hó végén, labancok mérgén
otthon leszek,
üzeni zágoni Mikes Kelemen.
hogy testet ad a gondolatnak, élő, remegő
szubsztanciát az üzenetnek. Hogy maga válik
a Jellé: létezik ez a mindeneken átívelő mágiája az együttérzésnek, az egylényegűségnek.
Ez már egy másik század, a huszonegyedik. Nem ismerjük, nem tudjuk, milyen lesz.
Abban azonban bizton reménykedhetünk,
hogy e fényben szikrázó korongról a vigasztalón simogató hang – a Bálint Mártáé – valahol valakit, akinek ez nagyon fontos lesz,
majd szellemujjként megérint. E varázslathoz
pedig nem kell okosodó magyarázat. A megfelelő pillanatnak kell megérkeznie csupán.
Talán épp ez az a pillanat.

Megy tehát hazafelé, immár a Gellérthegy
alatt, a század alkonyatában a színésznő, sok
fény és ború érintette arcán árnyakkal, sok
messze csengő szót kimondott ajkán undorokkal. Megy, és utoléri őt az utca iszonyata,
úgy, hogy már menekül valami fészek melegébe. Kifulladva érkezik, s egy különös véletlen folytán kezébe kerülő könyvből kinyúl
felé a messzi halhatatlanságba költözött nagy
költő Székely János szellemujja. Vigasztalón
megérintve arcát elhessegeti arról az árnyakat, Johann Sebastiant idézve.
Most a pódium művésznőjének szívében
*Az Egyszemélyes színpad III. című kötetnő öröklétté a pillanat, amint elhatározza, ből

2021. február 13., szombat ______________________________________________ MÚZSA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Új albumban
a Vadárvácska alkotótábor

Gáll Szakács Eszter: Remény holnapra

(Folytatás a 3. oldalról)
és szervezési erőfeszítést igénylő
igyekezet, amellyel működtetői
nemcsak alkalmi tárlatokon és állandó kiállításokon viszik közönség elé a Vadárvácska szépen gyarapodó műgyűjteményét, hanem átfogó, igényes albumokban is
megörökítik, népszerűsítik. Az első
öt táborozást követően szinte
évente jelentettek meg ilyen sokfelé eljutó, gazdag műmelléklettel
rendelkező kiadványt. Ezekből is
beszédesen kirajzolódik, mennyi
érték született a bükkfői telep boronaházainak műhelyeiben, tornácán és környezetében, milyen
színesen és sokféleképpen formálta
műalkotássá az érzelmek, gondolatok, hitvallások sokaságát a tehetség.
Idősek és fiatalok alkotnak itt
nagy egyetértésben, példás az a
lendület, amellyel az egyhetes táborozás során munkálkodnak, lenyűgöző, mekkora odaadással és
szakmai elhivatottsággal dolgoznak a művészek azért, hogy aránylag rövid idő alatt maradandó

műveket hozzanak létre. Ez a szobrászok esetében különösen hangsúlyozandó. Nekik köszönhető a
Vadárvácska egy másik jellegzetessége: a náluk született plasztikák
jelentős hányada, továbbfejlesztve,
köztéri szoborrá nemesedett. Nem
csupán Gyergyóalfalu gyarapodott
ekképpen fontos jelkép- és üzenethordozó kül- és beltéri művekkel,
távolabbi kisugárzása is van az itteni foglalatosságoknak. Márton
Áron püspök bronz mellszobra, Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászművész ihletett alkotása
például már nem csak a gyergyóalfalviak főhajtását tanúsítja, Marosszentgyörgyön és Lövétén is új
változatban fejezi ki a hívek tisztelgését.
A városiasodó gyergyói nagyközség hírneve művészetteremtő,
művészetpártoló törekvéseinek köszönhetően folyamatosan nő. Az
innen származó képzőművészek ki
nem hagynák a táborozást, pedig
ők igazán magukénak tudhatják, és
jól ismerik ezt a szépségekből és
követendő hagyományokból ki-

fogyhatatlan
vidéket,
vagy éppen ezért jönnek,
ha tehetik, de a Marosvásárhely, Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár,
Brassó, Kézdivásárhely,
Gyergyószentmiklós,
Nagyvárad környékéről,
illetve Magyarországról
érkező törzsvendégek is
mintha haza járnának
ide. A Sövér Elek Alapítvány, az alfalvi művészeti események kovásza
a névadó hagyatéka mellett már több mint félszáz
festő, grafikus, szobrász,
textil- és keramikusművész munkáit őrzi és kínálja fel időről időre a
nézőknek. Sok műfajú,
még több stílusú, másmás fogantatású az öszszegyűlt anyag, szellemiségében, érzelmi töltetében, lelki beállítottságában alkot egységet, és
tükrözi az összetartozást.
Ebben
meghatározó
szerepe lehet a tábor alfalvi születésű művészeti mentorának, Márton Árpád festőművésznek, a székely festészet csíkszeredai vezéregyéniségének és a
ma is Gyergyóalfaluban élő és számos helyi tehetséget művészeti pályára irányító Balázs József
festőművésznek. Azon túl a táj romantikája, amely mindenkit megérint, aki felkeresi a Gyergyói-medencét, s a bucsini erdei
szállás vendégeire különösképpen
hathat, ontja magából a megfestenivalót, a megmintázni, kifaragni,

Bálint Károly: Szeretet

megszőni kínálkozó témákat. A
meglátogatható falvak építészeti
öröksége, ősi népművészete, az itt
lakó és helytálló emberek élete,
sorsa, jellegzetes karaktere, példázatteli legendáriuma ugyancsak
azonos ihletforrásokat buzogtat.
Mégsem vált egysíkúvá, monotonná a Vadárvácska-kollekció.
Van egy másik jellemzője is az
itteni alkotó együttlétnek, ami a Vadárvácskát megkülönbözteti a többi

Török Bíró Erzsébet: Szülőföld
Támogatók:

Dávid Júlia: Lélekmadarak

5

erdélyi alkotóteleptől: számos itt
keletkezett mű a szakralitás jegyeit
viseli magán. Ez természetes
módon visszatükröződik az albumból is, hiszen Gyergyóalfaluban
a hit mondhatni mindenben jelen
van. Hogyne lenne akkor egy olyan
összeállításban, amely az összetartozás jegyében tekint vissza az
eltelt évtizedekre, évszázadokra,
és vall képi metaforákban a
máról?!”
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Látó – 2021. januári szám
Láng Zsolt ajánlója a Látó-blogról

Vajon mi az izgalmasabb: kérdésekre választ találni, vagy
a válaszokhoz a megfelelő kérdéseket odailleszteni? Miközben tisztafejként végigolvastam a számot, hol ez, hol az tűnt
annak.
Mi a szerelem (az égi)?
„Ahogy erdőmélyben a sérült állat / csörtet, s próbál megmenekülni, futok / feléd, te vagy rejtekem, az üresség / sortüze közben” (Babiczky Tibor: Szapphó-paradigma. 25).
Mi a szerelem (a földi)?
„vágj le magadról mielőtt felsírok / könnyem megtölti a
hézagokat / szánk megtelik sós vízzel / fejünkre homokot
szórnak / amint kimászom innen / úgyis megvakít a napfény”
(Biró Sára: Félbe)
Mi a művészet (geometrikusan)?
„Kívülről nézd, / hogyan tépik szét — / széttépve magad.”
(Mészöly Miklós: Ars poetica)
Mi a művészet (teologikusan)?
„bár egy kőmondatot rebegni szélbe, / néhány gondolatjelt,
lázragos pontot, / hogy mégis megérte, megérte, érte…” (Eszteró István: A Halál völgyében)
Mi a művészet (kataklizmatikusan)?
„A végső időkben nem számolnak. / Harangoznak…”
(Halmosi Sándor: A 10. vers)
Van-e túlvilág (folklorisztikusan)?
„A kriptából zaj hallatszott. Józsi látta, ahogy megfiatalodott anyósa könnyedén eltolja a márványból készített sírfedőt, anyaszült meztelenül kimászik a sírból, felpattan a huszár
mögé, és gyöngéden átöleli.” (Miklóssi Szabó István: Huszárvágás)
Van-e túlvilág (pszichoanalitikusan)?
„akik ma halottak / visszatérnek a szerelembe” (Debreczeny György: Kollázs Thomas Bernhard verseiből. Jöjj el
ó jöjj el)
Mi a boldogság?
„egyik kézzel ad másikkal élvez / akkor ad gázt ha más satufékez” (Ozsváth Zsuzsa: Óévi kedélyes)
Miért vagyunk a világon?
„Nem a boldogságra születtünk, és nem / is a fájdalomra,
de egymásért csak, / s arra, mi majd megszületik belőlünk, /
kezdet a végben.” (Babiczky Tibor: Szapphó-paradigma. 25)
Van-e remény?
„Megszüntetni a hideg, távoli némaságot benned / csak

úgy lehet, mint láthatatlan tárgyat az erdőn, / mint
fekélyt a lovon…” (Sánta Miriám: Contra Silentio)
Milyenek a magyarok?
„A ragály kitöréséig a lakosság java nemigen törődött embertársai politikai nézeteivel, sőt, sokuknak
efféle nézetei, netán meggyőződése nem is volt.”
(Horváth Péter: Bongo la)
Milyenek a spanyolok?
„…túl élénk fantáziával rendelkeznek, ezért fordulhat elő, hogy madridi házak és épületek tömkelegében szellemek kószálnak vagy éppen
sóhajtoznak…” (Magyary Ágnes: Madrid sötét titkai. IV. fejezet)
Mi marad a gyerekkorból?
„A ganédomb nem volt büdös, csak amikor utánpótlás / érkezett…” (Pál Sándor Attila: Körtefa)
Ment-e a világ előre (historikusan)?
„Ahogy régen a gróf is ki-kinézett az aratókhoz,
és vállon veregetett egy-két izzadt kaszást vagy marokszedőt, ahogy a vicispán is tréfálkozott a nagy
őszi vadászatokon a hajtókkal, ahogy a gyáros is
adott hébe-korba egy-egy szivart a proliknak, úgy a
népi-szocialista-kádárista hatalom is szereti élőben
és újsághíradásokban is bizonyítani, milyen megbonthatatlanul jó a vezetők és a vezetettek viszonya.” (Csabai László: Kihívás)
Ment-e a világ előre (hisztérikusan)?
„Egyáltalán / valaki megmondaná, / mi ez az ismételgetés?!” (Bozsik Péter: Anyai telefon. Ott,
ahol)
Mit tudunk?
„»Úszik a földben egy ember« – mondja egyik
szép versében Balla Zsófia. »Mész a csontban, derékig« – írja Halmosi Sándor…” (Demény Péter:
Költői zónák)
Mit tudhatunk?
„A Kaleidoszkópban [Bozsik Péter] ezt írja: »A fogalmak
hideg / vasak, melyeket / csak messziről / szemlélni jó«”
(Benkő Gitta: A vannak nincsen lessze)
Mit látunk?
„A varjúkirály világa pasivilág, hagyományosan kiosztott
szerepekkel.” (Amik Annamária – György Andrea: Fátum és
fejsze)

Jót „merítettek” – vásárhelyiek
az élen

Nagy Attila

Sikeresek az internetes közösségi oldalakon létrehozott könyvnépszerűsítő oldalak, mind többen csatlakoznak hozzájuk. Az egyik legismertebb a
moly.hu, amely a kortárs magyar irodalomnak igyekszik híveket szerezni.
A honlap kezdeményezte Merítés díj is ezt a célt szolgálja. Az oldal felhasználói által létrehozott irodalmi díjat a zsűri választotta szerző kapja, de a
közönségdíj is komoly elismerés a kitüntetett számára.
Friss hír, hogy a széppróza kategória zsűrije kiválasztotta az elmúlt évtized szerinte legjobb magyar szépprózai művét. Az egykori és mostani zsűritagok szavazatának győztese Vida Gábor Egy dadogás története című
könyve lett. Az olvasók leadott voksai alapján Dragomán György 2014-ben
megjelent regénye, a Máglya nyerte el a közönségdíjat.

Alant a Maros zsummogott,
S köpött nagyot a halász –
Zsenika kompján billegett,
Míg zajlott az ősz, a banyanász.

Mátray László Attila alakjában a budapesti Nemzeti Színház előadásán

„Számtalan kiváló tehetségű előadóművész, alkotóközösség és szakember dolgozik a színházakban,
akik megérdemlik a lehetőséget,
hogy filmre vigyék történeteiket és
megmutathassák magukat a szélesebb közönségnek is” – tájékoztatta
a közvéleményt Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI
Igazgatóságának elnöke. A készülő

produkciók a színházak és a filmesek együttműködésének új fejezetét
nyithatják meg. Külön öröm, hogy a
fővárosi és vidéki színházak mellett
egy határon túli színház alkotói is
bekapcsolódtak a filmezésbe –
hangsúlyozta Káel Csaba.
Az NFI ősszel 16 streaming szolgáltatásra és televíziós forgalmazásra
készülő
produkciónak
szavazott meg gyártási támogatást.

Hat vidéki, egy határon túli és kilenc
fővárosi színház, valamint a filmesek együttműködéséből készülnek
„crossover” művek. A színházak
filmterveikkel magyarországi filmgyártók közreműködésével pályázhattak.
Az Aradi Kamaraszínház és a
Mythberg Films együttműködésében, Pozsgai Zsolt rendezésében
készül a Magyar Golgota című tévéfilm, írja az MTI. Az alkotás
Török Ignác aradi vértanúnak állít
emléket. A kivégzés előtti éjszaka
története valós eseményekre épül,
valós szereplőket sorakoztat fel, de
Török Ignác volt szerelme és lánya
látogatása az aradi várbörtönben
már az írói képzelet szüleménye –
olvasható az NFI tájékoztatójában.
A készülő filmet Pozsgai Zsolt írórendező Nemescsói Tamásnak, a
közelmúltban elhunyt magyar operatőr emlékének ajánlja, aki Török
Ignác legközelebbi leszármazottja
volt. Az eredeti színdarabot az
Aradi Kamaraszínház 2019-ben, a
vértanúk kivégzésének centenáriumán mutatta be. A filmben Szabó
Máté, Lux Ádám, Pap Kati, Janik
László, Békefi Viktória és Tapasztó

Mit láthatunk?
„…Mészöly intuitívan érzi, hogy ő maga íróként nem tud
Közép-Európa történelmi felbomlásával egy hagyományos,
koherens és kompakt, nagy regényformát szembeállítani…”
(Adriana Babeţi: Szócikk a Volt egyszer egy Közép-Európáról. Fordította Codău Annamária)
Mit mondhatunk?
„Valakinek egyszer akkor is oda kell adnod magad / ha
nem akarod” (Biró Sára: Húsvét-szigetek)

Maros-Bogát, anno

Kobra,
A szomszéd cigány fehérnép
S a folyton ugató kutyája,
Egzotikus, már szinte míves
Foltként vetült a tájra.

Újabb színházi előadások kerülnek képernyőre

Brassai Nagy Zsuzsanna: Az emlékezet lenyomata

A diófa sirült levelén
Kukkolt a rozsda és a harmat –
A Csöndben áztunk, te meg én…
Az emlék arra vakkant,
Hol egzotikus foltként állott
Kobra a kerítés mellett –
Szemüvege és arca a név itt –
Elszállt, mint hűs lehellet…

Ernő, a színházi előadás szereplői
játszanak.
A székesfehérvári Vörösmarty
Színház alkotóival Szikora János
rendezésében, a tervek szerint március 15-én lesz látható az Ítélet és
kegyelem című alkotás, amely az
1848-as szabadságharc leverésének
időszakából elevenít fel egy megtörtént, de kevesek által ismert epizódot.
A Győri Nemzeti Színház Egressy Zoltán Kék kék kék című tragikomédiájából készít filmet Szűcs
Gábor rendezésében egy családi vállalkozásként működő vándorcirkuszról és az előtte álló nagy
lehetőségről.
Mátray László és Mikecz Estilla
főszereplésével forgatnak majd Vidnyánszky Attilának a Pécsi Országos Színházi Találkozón is díjazott
Isten ostora című előadásából filmet, amely egy végzetes szerelem
„vadromantikus” története és két civilizáció, a Kelet és a Nyugat drámai találkozása lesz.
Készül az Ecc-pecc a Thália Színház társulatával Madarász Isti rendezésében, Szervét Tibor, Pindroch
Csaba, Csőre Gábor és Szabó Erika
főszereplésével. A Kolibri Színház a
több mint 400 előadást megélt Bors
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néni című sikerdarabból készít kisgyerekeknek szóló zenés családi filmet Novák János és Novák Emil
rendezésében. A forgatás február közepén kezdődik.
A kaposvári Csiky Gergely Színház társulatával Olt Tamás és Vékes
Csaba rendezők február végétől forgatják a Korai menyegző című filmet, amely egy érzelmes, humoros,
rendhagyó házassági történet. A
Móricz Zsigmond Színház alkotócsapata márciusban Odegnár Róbert és Horváth Illés rendezésében
Lélekpark címmel forgat vígjátékelemekkel tarkított krimit egy nyomozásról, amely váratlan fordulatot
vesz a Nyíregyházi Állatparkban.
Karinthy Frigyes és írótársai, feleségeik és szerelmeik izgalmas élete
elevenedik meg a márciusban készülő Frici és Aranka című filmben,
melyet Juhász Anna rendez a Karinthy Színház társulatával.
Március közepén kezdődik a Budapesti Operettszínház csapatával
Iványi Marcell cannes-i Arany
Pálma díjas alkotó rendezésben a
Szétszakítottak című magyar történelmi film forgatása, amely hétköznapi huszonévesek sorsán át mutatja
meg a trianoni békediktátum következményeit.
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Február 14-e Szent Bálint,
avagy Valentin napja, a szerelmesek ünnepe, amikor az
emberek világszerte virággal,
apró ajándékkal lepik meg
kedvesüket, szeretteiket. Az
MTVA
Sajtóarchívumának
összeállítása:

A Bálint-nap pontos eredete a homályba vész, a pogány természetkultusz, a római életszeretet, a
népszokások és a keresztény hit hagyománya egyaránt nyomot hagyott
rajta. A korai társadalmakban a termékenység ünnepe szorosan kötődött a természeti jelenségekhez.
Február közepe a madarak párosodási időszakának kezdete a mérsékelt égövön, talán ez a megfigyelés
szolgálhatott a hiedelem alapjául,
hogy ez a nap kedvez a házasságjóslatoknak és a szerelmi varázslatoknak. Az ókori Rómában február
15-én tartották a Lupercaliát, a mezőkön legelésző nyáj istenének
szentelt termékenységi, engesztelési és tisztulási ünnepet. Ezen az
éjszakán a fiatal nők felírták és egy
kerámiakorsóba helyezték nevüket,
a férfiak húztak, és az így kialakult
párok az ünnepség idejére vagy
egész életükre együtt maradtak.

A Bálint-napról

A katolikus egyház legalább
három különböző Bálint (Valentin,
Valentinus) nevű szent vértanút tart
nyilván. A legismertebb Bálint az
ókori Rómában volt pap, amikor II.
Claudius császár (268-270) megtiltotta a fiatal férfiaknak a házasodást, mert úgy vélte, hogy az
egyedülállók a családosoknál jobb
katonák. Bálint megtagadta a rendelet teljesítését, titokban továbbra is
esketett, amiért kivégezték. Egy
másik legenda úgy tartja, hogy azért
kellett meghalnia, mert segített a
keresztényeknek elkerülni a biztos
halált hozó börtönt. A legelterjedtebb legenda szerint a börtönben
visszaadta a foglár vak lányának látását, majd kivégzése előtt levelet
küldött neki ezzel az aláírással: „A
te Valentinod.” (A közhiedelemmel
ellentétben egyik Valentinus személye, élete sem hozható közvetlen
kapcsolatba a Bálint-napi szokásokkal, az viszont feltehető, hogy megünneplésében szerepet játszhatott a
pogány Lupercalia „keresztényesítése”.) Bálintot 489-ben Gelasius
pápa avatta szentté, ünnepét február
14-re tette, egyben betiltotta a Lupercaliát, és helyébe Szűz Mária
megtisztulásának, Gyertyaszentelő

Farsangi online forgatag

Boldogasszony napjának megünneplését rendelte el.
Bálint napját igazolhatóan először az angol Geoffrey Chaucer
költő kötötte a romantikus szerelemhez 1382-ben Madárparlament
című költeményében. Néhány évtizeddel későbbről datálódik egy
újabb, a Valentin-naphoz kötődő
börtönüzenet, ezt a verset a százéves háborúban angol fogságba esett,
a londoni Towerben raboskodó
Charles orléans-i herceg küldte feleségének 1415-ben. Hat évvel később V. Henrik király már költőt
fogadott fel, hogy Bálint napján
versbe szedett üzenetet írjon feleségének, Valois Katalinnak. Ezt a
napot Angliában 1446-tól széles
körben megülték: a lányok nevét
szív alakú papírra írták, edénybe
tették, majd a fiatalemberek kihúzták leendő kedvesük nevét, és a szíveket néhány napig kabátjukra
tűzve hordták. Az első angol nyelvű
Bálint-napi levél 1477-ből származik, ma a The British Library őrzi.
Valentin-napra hamarosan verseskötetek jelentek meg, a fiatalok
úgynevezett „valentine”-okat, szerelmes levélkéket küldözgettek egymásnak. Ezek tekinthetők a mai

Tematikus nap a Hagyományok Házában

E szürke időszakban a Hagyományok
Háza február 14-én farsangi vigasságra
invitál. A tematikus napon a nézők felidézhetik az egykori szokásokat, valamint
köcsögduda készítésével és fánk sütésével maguk is aktív részesei lehetnek az
ünnepnek.

Az ünnep kitüntetett része életünknek, hiszen
ez a jól megérdemelt pihenés, az öröm, az együttlét és a jóleső visszatekintés ideje. A hagyományos falusi társadalomban a jeles napokra
mindenki felkészült, és felkészítette környezetét
is. Az emberek testben és lélekben megtisztulva,
a szűkebb és tágabb környezetet rendbe szedve,
feldíszítve, a legszebb ruhát előkészítve lesték a
hétköznapokból kilépés pillanatát. Az egész család várta otthonába a vendégeket, a mulatságokat,
a felvonulásokat, az ünnepi misét és a bőséges lakomákat is.
Idén a kerek évfordulóját ünnepli a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes,
ezért a tematikus nap középpontjában a régi idők
ünnepei állnak. Az érdeklődők megismerhetik,
hogy elődeink miként élték meg a jeles napokat,
mi volt a titka annak, hogy ezeket a kitüntetett pillanatokat az egész közösség, a falu apraja-nagyja
epekedve várta. Az izgalmas napok alkalmat
A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(10457)

MINDENFÉLE

IDŐSGONDOZÁST vállalok, anyagi
segítséget is nyújtok lakás ellenében.
Tel. 0747-831-681. (10489-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

adtak a meditációra: hogyan lehet ilyenkor kicsit
hátrahagyni a hétköznapokat, testileg, lelkileg felkészülni és felkészíteni a környezetünket az önfeledt vigasságra. A vízkereszt és húshagyókedd
közé eső, hosszabb-rövidebb farsangi időszak a
lakodalmak, a nagy mulatságok, a maszkos felvonulások és a bőséges ételfogyasztás ideje. E hetek
bővelkednek szokásokban, s tele vannak szimbólumokkal, hiedelmekkel, praktikákkal és önfeledt
nevetéssel. Az együttlét alkalmat adhat az elvégzett munka számbavételére, és mód nyílik a jövő
feladatainak átgondolására is.
A Hagyományok Háza idei első tematikus napján arra invitálja a vendégeit, hogy nyissanak be
virtuális termeibe, fedezzék fel a régi idők farsangi szokásait, tárgyait, tegyék próbára tudásukat
online játékokkal, készítsenek köcsögdudát, csörgőt, és fonjanak egyedül vagy családi körben. A
sikerélmények lázában menjenek ki a konyhába,
süssenek fánkot, visszatérve nevessenek a BaHorKa társulatán, a válogatott hazugságmeséken
és… feledkezzenek el a télről és a kijárási tilalomról a Poklade fergeteges koncertjén.
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/
hu/program/farsangi-forgatag
A honlap a programokkal február 14-én 11 órától elérhető, s folyamatosan bővül.

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel.
0770-621-920. (10712)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
február
13-án
INCZE
MIHÁLYRA halálának harmadik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk.
Nyugalmad legyen csendes,
emléked áldott! Felesége, Ica,
fia, László és családja. (10760)
Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, míg élünk, szívünkben
őrizzük őket.
Fájó
szívvel
emlékezünk
február 13-án a nyárádszentbenedeki BUKUR PÉTERRE
halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei.
(10781)

Bálint-napi képeslapok és általában
az üdvözlőkártyák őseinek, amelyek küldése a 19. századra vált szokássá.
Nagykereskedelmi méretekben
elsőként 1840-ben az amerikai Esther Holland dobott piacra e napra
szánt képeslapot, ezért nevezik őt „a
valentine-ok anyjának”. Az érzelmek kimutatását fölöttébb rosszalló
viktoriánus korban a szerelmesek az
előre gyártott kártyákkal üzentek, a
szokás elterjedését az alacsony postai díjszabás is elősegítette. Hamarosan már a gyerekek is küldtek
üzeneteket szüleiknek, tanítóiknak,
a felnőttek hozzátartozóiknak, barátaiknak.
Jóllehet a Bálint-napot ma már a
világ szinte minden országában
megünneplik, legnagyobb kultusza
angolszász és francia nyelvterületen
van, ahol Bálintot, avagy Valentint
a különböző hiedelmek összemosódása révén a szerelmesek védőszentjének tartják. Ezen a napon
Amerikában egymilliárdnál több
kártya indul útjára, ez a karácsony
utáni második legnagyobb forgalmú
időszak a postán. (Érdekesség, hogy
az üzenetek többségét a tanárok
kapják tanítványaiktól.) Ezen a

napon számtalan ajándék is gazdára
talál, a legnépszerűbb a virág, a csokoládé szív alakú dobozban és az
ékszer. Az internet elterjedésével
természetesen már digitális üdvözlőlapok és kuponok millióit küldik
az emberek szeretteiknek.
A szerelmesek napjáról szerte a
világon megemlékeznek: Dél-Koreában és Japánban például csak a
nők adnak ajándékot, a férfiak
mindezt a „fehér napon” viszonozzák. 2011-ben Peruban munkaszüneti nappá nyilvánították február
14-ét. Az olaszországi Terni városában hagyomány, hogy a szerelmesek napjának előestéjén egész
Itáliából érkeznek ide párok, és a
város bazilikájában, San Valentino
(azaz Szent Bálint) sírjánál jelentik
be nyilvánosan jegyességüket. Magyarországon az egyetlen Szent Bálintnak szentelt, 1771-ben emelt
barokk stílusú kápolna a Baranya
megyei Bólyban található.
Ami világszerte hasonló: a szerelmesek ünnepén a virágárusok és
az ajándéktárgy-kereskedők engesztelhetetlen harcot vívnak a
vevők pénztárcájáért. Ebben az
évben azonban a koronavírus-járvány miatt vélhetőleg ez az ünnep
is visszafogottabb lesz, számos kulturális és sportesemény elmarad
vagy az online térbe költözik.

A szeretet több oldalról – az Erdély TV
vasárnapi műsoraiban

A héten a házasságot, február 14-én,
vasárnap pedig a szerelmesek napját
ünnepli a világ. Az Erdélyi Magyar Televízió vasárnapi műsoraiban ennek
megfelelően a szereteté a főszerep. Vasárnap délután fél 2-től a kedves üzenetek és a szerelmes dalok mellett a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
legújabb produkciójának, William Shakespeare Rómeó és Júliájának két címszereplőjét, Kiss Tamást és Román
Esztert látják vendégül az Üzenet szeretettel műsorban, de Béres Ildikó és
Barabási Tivadar műsorvezetők erdélyi, kárpátaljai és magyarországi szín-

művészeket is felkértek arra, hogy egyegy szerelmes verssel, szépprózával fokozzák a Bálint-napi hangulatot. A 17
órától követhető Pszichotrillákban a
testvéri kapcsolatról, annak különleges
összetartó erejéről, illetve a kapcsolat
ápolásáról beszélget Badics Petra és dr.
Kádár Annamária. Délután fél 6-tól a
Hitélet műsorban a fiatalkorúak kábítószer-függőségéről és a szeretetteljes
segítségnyújtásról beszélget Balázs Attila műsorvezető Horváth Mária szociális munkással és Bartha Éva klinikai
szakpszichológussal. Kellemes tévénézést kíván az ETV!

Újabb vasúti járat
Marosvásárhelyről

Február 15-étől újabb, magánvállalkozók által működtetett (régió közötti) személyvonat közlekedik Marosvásárhely és Maroshévíz között és vissza. A szerelvény 17.52-kor indul a Marosvásárhelyi nagyállomásról és 20.48-kor érkezik
Maroshévízre. Onnan visszafelé 4.30-kor indul és 7.08 órakor Marosvásárhelyen
van. A viteldíj ugyanaz, mint a Román Vasúti Társaság által közlekedtetett vonatokon.

Fájó szívvel emlékezünk február 14-én
szeretett testvérünkre,
FERENCZI KLÁRÁRA

halálának 3. évfordulóján.

Emlékét örökre megőrizzük.

Lánya, unokái, három testvére: Nusi,

Magdi, Ica. (10764)

„Az ő szíve megpihent,
a miénk vérzik,

a halál fájdalmát

csak az élők érzik.”

Fájó szívvel emlékezünk a nyomáti születésű KOVÁCS GYÖNGYIRE

halálának 11. évfordulóján. Férje, István, lánya, Adél és családja, fia,
István és családja. (10765)
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Fájó
szívvel
emlékezem
február 13-ára, drága jó
testvérbátyám,
id.
BIRÓ
ZOLTÁN halálának 7. évfordulóján.
Bánatos öccse, Laci. (10441-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, sógornő, anyós,
rokon, szomszéd,
BREJA MÁRIA
február 11-én, életének 80. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése február 13-án, szombaton 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10782-I)
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Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi stúdiója állást hirdet híradós szerkesztő-műsorvezetői
feladatkör ellátására, meghatározatlan idejű teljes
munkaidőre. A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje: 2021. február 17.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet.
Elvárások:
• felsőfokú végzettség (szakirányú végzettség előny)
• fejlett szövegalkotási, beszéd- és íráskészség
• számítógép-felhasználói ismeretek
• felsőfokú románnyelv-tudás

Előnyt jelent:
• médiában szerzett releváns szakmai tapasztalat
• magabiztos, kellemes megjelenés
• felsőfokú idegennyelv-ismeret
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
Amit kínál:
• fiatal, dinamikus munkaközösség
• jó munkakörülmények
• végzettségnek és szakmai tapasztalatnak megfelelő
bérezés
• megbízható, stabil munkahely

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre
való tekintettel felhívjuk hirdetőink figyelmét,
hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben,
a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

