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A Rákóczi Szövetség erdélyi támogatása

Az iskola a nemzeti öntudat alapja

Olvasóink
figyelmébe!
Következő lapszámunk
január 25-én, kedden
jelenik meg.

Tizennégy nehéz
sorsú családon
segítenek

A Rotaract Téka Klub jótékonysági
projektjének köszönhetően marosvásárhelyi és környékbeli településeken
élő rászorulók jutnak tűzifához.
Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Január 20-án Vámosgálfalvára látogatott a Rákóczi Szövetség elnöke és az
RMDSZ Maros megyei szervezetének
képviselői. A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztási kampányával egész évben
próbál tenni azért, hogy a Kárpát-medencében minél több olyan magyar család legyen, amely magyar nyelvű
iskolába küldi a gyermekeit.

Nagy-Bodó Szilárd
Ez a célkitűzés egybecseng az RMDSZ
Maros megyei és marosvásárhelyi szervezetének szemléletével, az összefogásra, kitartásra,
buzdításra és egymás támogatására pedig legfő-

képpen az asszimilálódás által leginkább veszé- tanulja mindazt, ami a múltjához, kultúrájához
lyeztetett szórványtérségben van szükség.
és közösségéhez köti. Ezzel együtt pedig a többségi nyelvet és kultúrát is. Így több lesz, és siCsáky Csongor, a Rákóczi Szövetség
keresebb felnőtt lehet belőle. Ezzel együtt a
elnöke: A magyar iskola a magyar
magyar iskola garantálja, hogy az a közösség,
közösség fennmaradásának záloga
amely az adott térségben él immár sok száz éve,
A cél az, hogy a magyar szülők megértsék: a megmarad, megőrzi a jövőjét. Ebben szeretne
magyar iskola választásával teszik a legtöbbet segíteni a Rákóczi Szövetség.
Csáky Csongor reményét fejezte ki, hogy az
a gyermekeikért, véli Csáky Csongor. A Rákóczi Szövetség elnökének véleménye szerint a kapocs, ami a szülőkkel létrejön, hosszú távon
azok a gyermekek, akik Maros megyében vagy megmarad, hiszen a Rákóczi Szövetségnek sok
a Kárpát-medence bármely pontján magyar olyan programja van, amely által később, aminyelven kezdik meg az iskolát, szinte biztosan kor a gyermekek már nagyobbak lesznek,
többlettudáshoz jutnak. Egy magyar iskolában
(Folytatás a 2. oldalon)
nem felejt el a gyermek magyarul, illetve meg-

____________2.
Ma ünnepeljük
a magyar kultúra
napját

Az 1989 óta tartott megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész
vetette fel 1985-ben. Szavai szerint
„ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből
meríthetünk, és van mire büszkének
lennünk.

____________3.
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A betelefonálók többsége tűzifát kért
22., szombat

Ma
VINCE
és
ARTÚR,
holnap ZELMA és RAJMUND napja.

A Nap kel
7 óra 57 perckor,
lenyugszik
17 óra 11 perckor.
Az év 22. napja,
hátravan 343 nap.

ZELMA: az Anzelma és a Szalóme
német alakjainak a beceneve. A török
Selma névből ered.
RAJMUND: germán eredetű férfinév, jelentése: isteni tanács, döntés +
védelem.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Tizennégy nehéz sorsú családon segítenek
Tizennégy hátrányos helyzetű családhoz,
köztük 7, 8, 11 gyereket nevelő szülőkhöz és
idősotthonokba kerül az elkövetkező két hétben az a fa, amiből a Marosvásárhely főterén,
a virágóránál felállított karácsonyfa állt
össze. A Rotaract Téka Klub jótékonysági
projektjének köszönhetően marosvásárhelyi
és környékbeli településeken élő rászorulók
jutnak tűzifához.

Menyhárt Borbála
Amint arról lapunk hasábjain beszámoltunk, december második felében zajlott a Rotaract Téka Club
jótékonysági projektje, amelynek keretében egy fahasábokból álló karácsonyfát építettek fel Marosvásárhely főterén, majd az ünnep lejárta után tűzifaként
adják oda rászoruló családoknak. Ezzel párhuzamosan pénzadományt is fogadtak, amit rászorulók számláinak a kifizetésére fordítanak. A nehéz helyzetben
lévők december végéig jelezhették ezirányú igényü-

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:

Több mint húsz köbméter tűzifát
adományoznak

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

Nem történt semmi helyett
Madárzsoké
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata biztonsági okok miatt a január 24-ére, hétfőre tervezett Nem történt semmi című
előadása helyett a Madárzsoké című legújabb produkcióját tűzi műsorra,
20:00 órai kezdettel.
A már megvásárolt jegyek előzetes helyfoglalással felhasználhatók a
Madárzsoké című produkcióra vagy az idei évad végéig bármely
(azonos értékű jeggyel rendelkező) előadásán. Kérik a közönséget,
hogy részvételi szándékukat az előadás napján 17 óráig a
pr.office.nemzetiszinhaz@gmail.com címen jelezzék.

Az iskola a nemzeti öntudat alapja
(Folytatás az 1. oldalról)
lehetőségük nyílik utazásra, táborozásra és egyéb közösségi
eseményeken való részvételre.
A Rákóczi Szövetség szerint a magyar iskola többletet ad,
hiszen más kultúrákba is betekintést kínál. Ezenkívül a kapcsolatrendszer adott, hiszen a magyar iskolába járó gyermek
számára adott mindaz, amit az az állam nyújt, ahol él, emelett
pedig megnyitja azokat a lehetőségeket, amelyeket a Kárpátmedencében és a világban szétszóródott magyarság nyújt. A
Rákóczi Szövetség minden programjával arra törekszik, hogy
ezt a teret kibővítse, és már tizenéves korban lehetőséget teremtsen a fiatalok találkozására, hogy egy marosvásárhelyi
tudjon találkozni egy kassai, budapesti vagy éppen Buenos
Airesben élő magyar fiatallal. Ezzel pedig a magánéleti kapcsolataikat is erősíteni tudják, de akár későbbi üzleti kapcsolatok is kialakulhatnak. A mai fiataloknak sok lehetőségük
van, hogy fenntartsanak egy kapcsolatot, hiszen az internet
segítségével el tudják érni a világ bármelyik pontján élő ismerősüket.
A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást ösztönző
programja 2004-ben indult a Felvidéken, ahol akkoriban az
volt a jellemző, hogy a magyar családok körülbelül 20%-a
nem magyar iskolába küldte a gyermekét. A szövetség minden évben megpróbálja elemezni a hivatalos szlovák statisztikákat, amelyekből kiderül, hogy a 2021–2022-es tanévben
mintegy 300 gyermekkel többet írattak magyar iskolába a
Felvidéken, mint egy évvel korábban. Továbbá a korábbi
20% lecsökkent 13-15 százalékra. Nagy összefogás váltotta
ki ezt a változást.
A szövetség Erdélyben 2012 óta van jelen, térségünkben
is számos olyan terület van, ahol elérhető a programjuk. A
legjobb eredményeket Temes megyében érték el, ahol robbanásszerűen megnőtt a magyar iskolát választók száma és
aránya is. Csáky Csongor szerint ez bizonyítéka annak, hogy

ket a Telefonos Szeretetszolgálatnál. A projektben a
Rotaract Téka Club partnere a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Solidaris Egyesület volt, a családok kiválasztásában a Telefonos Szeretetszolgálatot
is működtető egyesület segítségét kérték. A hátrányos
helyzetűek, illetve bárki, akinek tudomása volt ilyen
személyekről, a Telefonos Szeretetszolgálat 0265555-555-ös telefonszámán igényelhetett segítséget
december 15–30. között. A hívások nyomán adatbázis
készült a segítségre szorulókról. Tekintettel a jelenlegi
helyzetre, amikor jelentős árnövekedéssel kell számolni, megugrott a gáz- és vilanyszolgáltatás ára, erre
az igényre érkezett úgymond válaszként a projekt.
Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület vezetője lapunknak nemrég elmondta, hogy elsősorban magánházakban élő személyek hívták fel őket, és nem azt
kérték, hogy pótoljanak be a gázszámlájukba, hanem
tűzifát igényelt a 90-95 százalékuk. Kisebb arányban
keresték meg őket maguk a rászorulók, inkább közbenjárók fordultak hozzájuk, például pedagógusok,
szomszédok, akiknek tudomása van sokgyerekes családról vagy egyedül élő idős emberről, akinek szüksége van segítségre.

Fotó: Menyhárt Borbála

A Solidaris Egyesület által rendelkezésre bocsátott
telefonszámra érkezett megkeresések 14 családra hívták fel a Rotaract Téka Club figyelmét Marosvásárhelyről,
valamint
a
környező
falvakból,
Mezőmadarasról, Backamadarasról, Marosugráról,
Ákosfalváról. Ezek a családok hátrányos anyagi helyzetben élnek, van, ahol 7, 8, 11 gyermeket nevelnek,
de van olyan személy is, aki munkabaleset miatt él
fogyatékkal, illetve olyan is, aki nemrég maradt özvegyen – számolt be a tapasztalatokról a projekt végéhez közeledve Ugron Gábor, a Rotaract Téka Club
képviselője.
A jótékonysági akció keretében a virágóránál elhelyezett faházikónál összegyűlt, illetve banki átutalás
útján érkezett adományok összege közel négyezer lej,
és mivel a segítségkérők közül csupán egyetlen család
igényelt támogatást a közüzemi számlák kifizetésére,
az összeg nagy részét további 12 köbméter tűzifa vásárlására használják fel, így a főtéri karácsonyfából
származó mennyiséggel együtt összesen mintegy 22
köbmétert juttatnak el a fent említett családoknak az
elkövetkező két hét során.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke:
Fel kell kelteni a magyar öntudatot a gyermekekben!

a közösség a jövőbe próbál kapaszkodni, és ha ehhez a RáA Rákóczi Szövetség programjába bekerült Maros megyékóczi Szövetség bármilyen keveset is hozzá tud tenni, az ből Szászrégen régió után Dicsőszentmárton és környéke,
elégtétel számukra.
Marosludas, Segesvár és Nagysármás is, a környező településekkel együtt. Tehát azok a települések és térségek is, ameBalog Elemér, Vámosgálfalva polgármestere:
lyek a szórványhoz tartoznak, vagy legalábbis nem él ott
Ha elmennek a fiatalok, kinek fejlesztünk?
tömbmagyarság.
Balog Elemér, Vámosgálfalva polgármestere elmondta,
Péter Ferenc rávilágított, nagyon fontos, hogy a magyar
hogy szerdán találkozott a Kis-Küküllő menti polgármesterek- gyermekek magyar iskolában tanuljanak tovább. Erre prókel és iskolaigazgatókkal. A térségben nagyon rossz a helyzet, bálják ösztönözni a szülőket. A megyei tanács elnöke úgy véegyre kevesebb a gyermek. Ezzel szemben Vámosgálfalván lekedett, ha a gyermekek már egészen kiskoruktól magyar
szerencsésen alakul a helyzet, hiszen az utóbbi időben nőtt a intézménybe járnak, szinte biztos, hogy azt akarják, hogy a
gyermekek száma. Az elöljáró kiváló lehetőségnek tartja a Rá- középiskolában vagy felsőoktatási szinten is magyarul tanulkóczi Szövetség programját, ezáltal meg lehet fogni a gyer- janak. Ezáltal pedig lehet motiválni őket, hogy itthon maradmekeket, és a szülőknek közvetíteni az üzenetet, hogy fontos,
janak, itthon alapítsanak családot és dolgozzanak, ezáltal
hogy magyar nyelven taníttassák a gyermekeiket.
A polgármester hozzátette, itthon kell maradni Erdélyben, pedig hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.
Ebben nagyon sokat segít a Rákóczi Szövetség, hiszen jahiszen ha ilyen rohamosan fogy a magyar népesség, fölöslevítják
az oktatás minőségét és feltételeit. Péter Ferenc szerint
ges új óvodát és iskolát építeni, mert nem lesznek gyermekek,
ez
nagyon
fontos szempont, hiszen ha a gyermekek megfeakik használják azt. Balog Elemér büszkén mondta, hogy az
elmúlt időben megduplázódott az óvodások száma a faluban, lelő oktatást kapnak korszerű és szép épületben, emellett
ami bizakodásra ad okot. Reményei szerint, ha nem is fog to- pedig különböző programokban vesznek részt, szívesen járvább növekedni ez a szám, legalább megmarad. Ezért min- nak magyar oktatási intézménybe a későbbiekben is.
A tanácselnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben
dent megtesznek, hogy a fiatal szülők itthon maradjanak. Az
nagyon
sokat csökkent a magyar lakosság aránya. Ennek oka
elöljáró elmondta, a közelmúltban Németországból költözött
haza néhány család, és elmondásuk szerint nem is áll szán- az elvándorlás okozta népességcsökkenés is. A csökkenés
dékukban újra elmenni. Ennek egyik miértje az lehet, hogy megállítása érdekében az első lépés az, hogy a gyermekek
az elmúlt években fejlődött a község, adottak azok a feltéte- hozzájussanak a megfelelő oktatáshoz az anyanyelvükön,
lek, amelyek városon is. Vámosgálfalván van óvoda, elemi ezáltal pedig a magyar öntudatot is beléjük lehet nevelni.
Péter Ferenc elmondása szerint a csütörtöki eseményen
és általános iskola, szennyvízhálózat és közvilágítás. A polgármester tudatában van annak, hogy ezek a minimális szük- egy jelképes ajándékot kaptak az óvodások a Rákóczi Szöségletek, de a fejlesztés itt nem áll meg. A község sorra nyeri vetségtől, de ez csak a kezdet. A közeljövőben kezdődik az
el az európai uniós pályázatokat, most az iskola felújítására iskolatáska program, a különböző szinteken különféle progkaptak közel 7 millió lejt. A tanintézmény felújítása február ramok lesznek. Az első esemény egyfajta bemutatkozás
volt.
elején kezdődik.

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból. 1823. Autográf kézirat.

A Hymnus kéziratát egy évszázadon át eltűntnek hitték

Ma ünnepeljük a magyar kultúra napját
Kaáli Nagy Botond
Éppen ma, a Múzsa e heti megjelenésének napján ünnepeljük a
magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823 telén e
napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és jelölte meg
dátummal a Himnusz kéziratát
Szatmárcsekén. Az 1989 óta tartott
megemlékezés ötletét Fasang
Árpád zongoraművész vetette fel
1985-ben. Szavai szerint „ez a nap
annak tudatosítására is alkalmas,
hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat
adott Európa, a világ kultúrájának.
Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a
mai gondok megoldásában is”.
Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos
Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, és 1989 januárjában ők szervezték meg az első
évfordulós rendezvénysorozatot is.
Marosvásárhelyen ez évben is
igencsak gazdag összművészeti
eseménysorozattal ünneplik e napot
különböző intézmények és civil
szervezetek, ezekről előzetesekben,
híradásokban, beszámolókban már
közöltünk és a továbbiakban is köz-

lünk anyagot, ezért most inkább a
Himnusz születésére, majd a mű azt
követő, kalandos útjára fókuszálunk. A nemzetikonyvtar.blog.hu oldalon találtunk rá arra a tíz évvel
ezelőtt készült, február 4-én közzétett interjúra, amelyből az alábbiakban idézünk, és amelyben Földesi
Ferenc, az Országos Széchényi
Könyvtár kézirattárának osztályvezetője beszélt nemzeti imánk kéziratának történetéről.
Mint mondta, a könyvtárban őrzött kéziratot 1946 decemberében
vitte el nekik Szenes Magda. – Azt
nem lehet tudni, hogy a hölgy milyen kapcsolatban állt a Miskolczy
családdal, akiknek ágán sok Kölcsey-kézirat öröklődött. A költő verseit külön lapokra írta és gyűjtötte,
így jött létre a kéziratcsomag, benne
a Himnusszal, amelyet két lapra írt.
Ez a kéziratcsomag valamikor szétszóródott, de hogy pontosan mikor,
azt nem tudjuk. Történt ugyanis,
hogy bizonyos lapok kikerültek belőle. Később, szintén a Miskolczy
családtól, újabb Kölcsey-kéziratokat
vásároltak, amelyek ugyanebből a
kéziratcsomagból származtak. Kölcseynek nem voltak egyenes ági leszármazottai, ezért a kéziratok a
rokonságon keresztül maradtak
ránk.
A kéziratcsomag sorsa annak

megszületését követően követhetetlenné vált. A csomagba Kölcsey folyamatosan másolta be a verseit.
Ezek azonban nem végleges változatok, hanem tisztázatok, amelyekben néhol javítások is vannak. A
csomag valamikor az 1830-as évek
végén eltűnt, és megkezdte száz
évig tartó lappangó útját. Kölcsey
1838-ban meghalt, és a Magyar Tudományos Akadémia már ennek az
évnek a végén tárgyalásokat kezdett
Kölcsey sógornőjével, Szuhány Josephine-nal (özv. Kölcsey Ádámné)
a kéziratok megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, Kölcsey
Kálmánra hagyta kéziratainak jelentős részét. Ő az a fiú, akihez a Parainesist írta, az ő édesanyja volt
Szuhány Josephine, Kölcsey fivérének felesége, ebben az időben már
özvegye. Kölcseynek volt egy ifjúkori barátja, Szemere Pál, akivel
Kazinczy pesti baráti köréhez tartozott. Szemere szívén viselte mind a
család, mind a kéziratok sorsát.
Mind Szemere, mind Szuhány Josephine úgy gondolták, hogy a kéziratok materiális értéket jelentenek
Kálmánnak, ami természetesen így
is volt. Valamiért elakadtak a tárgyalások az Akadémiával, talán, mert
közben ajánlatot kaptak a kor legjelentősebb kiadójától, Heckenast
(Folytatás a 4. oldalon)

Kölcsey Ferenc – Anton Einsle festménye
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A Carnegie Hallban lép fel Nagy Krisztina
Többször írtunk Nagy Krisztináról, a marosvásárhelyi Művészeti Líceum kivételes képességű egykori diákjáról, aki
tehetségének köszönhetően jelenleg
egy budapesti középiskolában folytatja tanulmányait, miközben a Liszt
Ferenc Zeneakadémia zongora szakán
képezi tovább zenetudását. Felkészülését némiképpen gátolta a vírusjárvány,
azonban
ez
újabb
lehetőségeket is nyitott, hiszen tavaly
több online versenyre is benevezhetett, ahol – kategóriájának megfelelően – díjazták. Az idén a legnagyobb
ajándék az lesz, hogy a 2019-ben
meghirdetett amerikai Progressiv Musicians zongora-, hegedű- és gitárverseny kategóriagyőzteseként részt
vehet a New York-i Carnegie Hallban
az élő gálaműsoron.

Vajda György

A téli vakációban itthon volt Nagy Krisztina, akkor számolt be tavalyi sikereiről és
idei terveiről. A fiatal zongoraművész elmondta, hogy egy kicsit áthúzta számításait
a járvány, hiszen számos élő koncertet, fellépési lehetőséget mondtak vissza, ezzel szemben benevezett online versenyekre. Ez külön
kihívást jelentett számára, ugyanis az élő produkciókban sokat segít a közönség jelenléte,
igaz, a pillanatnyi lélekjelenlét és állapot is
befolyásolja az egyszeri zongorajátékot, míg
felvétel esetén a versenyekre benevezőknek
lehetőségük van többször is felvenni a zeneművet, így a legjobb előadást küldik be, és ez
növeli a tétet is. Az online versenyek másik
előnye, hogy ezáltal olyan helyekre is „eljutott”, ahova fizikailag kevesebb lehetősége
lett volna, és olyan fiatalokkal méretkezhetett
meg, akikkel talán sohasem találkozik, így
megtapasztalhatta, hogy korcsoportjában milyen a zongoraművészek világszínvonala.

Nagy Krisztina 2020-ban
nyerte meg az amerikai versenyt, 2021. július 10-én lett
volna a New York-i gálaműsor,
azonban a járvány miatt elhalasztották a fellépést. A MOL
tehetségösztönző programjának
köszönhetően megpályázták a
támogatást a repülőjegyekre,
mivel azonban nem utazhattak
el, sikerült a pályáztatókkal
való tárgyalást követően az öszszeget az online versenyeken és
mesterkurzusokon való részvétel költségeinek fedezésére fordítani. Nagy Krisztina tavaly
Hódmezővásárhelyen, Nagykanizsán és Budapesten vett részt
mesterkurzusokon, amelyek
azért is hasznosak, mert különböző tanárok készítették fel, és
mindenki a saját stílusa
szerint javított a zongoratechnikán, illetve
hozzáadott valamit zeneileg is a művek értelmezéséhez.
Az online versenyekre hangszerek
szerint bárki kategóriánként benevezhet, a korcsoportnak megfelelően, bizonyos vetélkedők előírják,
hogy milyen zeneművet kell eljátszani, mennyi idő alatt, van ahol azt
is megszabják, milyen szerző művét,
milyen korban alkotott szerzeményeket kell eljátszani.
Nagy Krisztina 2021-ben több
online versenyen kiválóan szerepelt.
A nápolyi zongoramesterek versenyén, a felsőbb korosztályban 300
benevező közül a negyedik helyen
végzett. A moszkvai nemzetközi zeneversenyen második díjat kapott, a
budapesti Danubia Talents-en és
Belgrádban, a szerbiai Picolo Piano
Talents, a Fair Chance nemzetközi
zongoraversenyen, valamint az
olaszországi portobellói versenyen
első lett. Hazai pályán, a
Câmpinán tartott nemzetközi zongora- és hegedűversenyen is első
díjat nyert.
2021. szeptember 30-án részt vett
a Rákoshegyi Bartók Zeneház által
szervezett Kárpát-medencei nemzetközi zongoraversenyen, ahol első és
különdíjas lett. Sepsiszentgyörgyön
is élőben koncertezett az Egyenlő

Esélyek Alapítvány által szervezett előadáson, amelyen a Fair Chance verseny első díjasai léptek fel. Ugyancsak az említett
alapítvány által az év végén Marosvásárhelyen szervezett Csengőhang gálaműsorában
lépett fel, ami azért is volt nagyon jó, mert a
régi iskolájában zongorázhatott, és Gyarmati
Andrea volt tanárnőjével oszthatta meg élményeit, aki most is figyelemmel és sok szeretettel kíséri pályafutását.
Az idén az első koncert a Kárpát-medencei
zongoraverseny első díjasainak gálaműsora
lesz január 29-én a Rákoshegyi Bartók Zeneházban. Február elsején Nagyváradon önálló
zongoraestje lesz, 2022 legnagyobb kihívását
a Carnegie Hallban a Progressive Musicians
gálaestje jelenti. Édesanyjával, Nagy Andreával február 18-án repülnek New Yorkba, a
koncert február 22-én 14 órakor kezdődik.
Ezenkívül Nagy Krisztina fellép az Amerikai
Magyar Házban és Magyarország amerikai
egyesült államokbeli magyar nagykövetségén
is. Az államokból március 6-án térnek vissza.
Az óceánon túli turnét felkészülési időszak
követi, május közepén vizsgák és további
versenyek lesznek, így az előtte levő időt a
hiányzás miatti lemaradás behozása és a felkészülés tölti majd ki – mondta el Krisztina,
aki hozzátette, reméli, hogy Marosvásárhelyen is lesz majd újra alkalma fellépni a filharmonikusokkal együtt.

Ma ünnepeljük a magyar kultúra napját
(Folytatás a 3. oldalról)
Gusztávtól, aki szintén meg akarta
vásárolni a kéziratokat. A kéziratcsomag végül nem lett az Akadémia
tulajdona, de másé sem, a család tulajdonában maradt. Különböző leszármazások folytán a Miskolczy
család tulajdonába került, és így
öröklődött egészen László Magdáig,
akinél 1944 nyarán bukkant fel. A
kézirat előkerüléséről Papp Viktor
adott hírt az Új Magyarság hasábjain, majd a hírt a Nagyvárad című
lap is közölte. Az újságban beszámolt arról a történetről, hogy hogyan került a látókörébe a Himnusz
kézirata. Papp Viktor zeneesztétaként Erkellel foglalkozott, ennek
kapcsán egyszer egy társaságban beszélgetve egy hölgy megkérdezte
tőle, vajon miért nem közli a Himnusz eredeti kéziratát. Papp Viktor
azt felelte: a válasz egyszerű, hiszen
nincs meg, majd hozzátette, Kölcsey

kortársait kivéve senki nem látta a
kéziratot. A társaság egy lelkes tagja
megjegyezte, ő bizony László
Magda úrhölgy lakásán látta az eredeti kéziratot. Papp Viktor felkereste
a hölgyet, megnézte a kéziratot,
amelyről kiderült, hogy valóban az
eredeti Himnusz. A kutatás – és itt
Szabó G. Zoltán kitűnő könyvére
utalnék, mely a Kölcsey-szövegek
filológiai leszármazását és a kéziratok vándorlását rekonstruálta – nagy
valószínűséggel feltételezte, hogy a
kéziratcsomag ezen a szálon öröklődött, az egészen biztos eredményt
azonban Lakatos Évának, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott
olvasószolgálatos
munkatársának köszönhetjük: ő
bukkant rá szerencsés kézzel a fent
említett sajtóhírekre.
A történetben ekkor megint kis
törés következett be, ugyanis nem
tudjuk, hogyan került az irat László

Magdától Szenes Magdához. Még
az sem lehetetlen, hogy a két hölgy
azonos személy. Tény azonban,
hogy a kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi
Könyvtár Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további kisebb
kéziratcsomagrészeket is, amelyeket külön jelzet alatt, külön őrzünk.
De filológiailag pontosan rekonstruálható, hogy valaha ezek is a nagy
kéziratcsomagban voltak – mondta
Földesi Ferenc, aki a kéziraton látható sérüléssel kapcsolatosan megjegyezte, hogy azt nem égés okozta.
– Nem klasszikus égésről van szó.
A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem úgyneTámogatók:

vezett tintamarás. Az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor szakembereinek véleménye szerint
savas tinta ömlött a papír szélére.
Magának az írásképnek szerencsére
semmi baja nem lett. Nem Kölcsey
tintája okozhatta a bajt, hanem valamikor ezt a két kéziratlapot véletlenül savas tintával önthették le.
Feltehetően ezt a két lapot mint
„ereklyét” kiemelhették belőle,
talán megmutatni barátoknak, illusztris vendégeknek, és ekkor véletlenül ömölhetett rá tinta.
Fizikailag a jelenség pontosan
ugyanúgy néz ki, mintha a papír
megégett volna. A kéziratcsomag
többi része nem sérült, műtárgyvé-

delmi tekintetben semmi probléma
nincs vele. A papír jó állapotban
van, nincs rajta penész vagy gomba,
a kézirat különös bánásmódot nem
igényel, ám amikor kiállítjuk, akkor
megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat, valamint viszonylag alacsony fényerőt kell biztosítanunk –
olvashatjuk az interjúban.
A január 22-i emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális
értékekről. Kiállításokat, könyvbemutatókat, koncerteket, irodalmi esteket,
színházi
előadásokat
szerveznek, valamint e naphoz kapcsolódva adnak át számos, a magyar kultúrával kapcsolatos díjat.
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A földön nem csak állunk, élünk is…

Beszélgetés a 90 éves Jakab Sámuel talajtanossal, földrajzi szakíróval
Székely Ferenc
– Szásznádason, az egykor zömében szászok lakta faluban született. Mondjon néhány
szót a családjáról.
– Anyai ágon a Székelykeresztúr melletti
Szentábrahámra nyúlnak vissza a gyökereim.
Apai felmenőim Homoródalmásról származnak. Az 1602-es Basta-féle összeírásban szereplő Jakab Péter nevű ősöm a legkorábbi,
akiről írásos emlékem van. Az ő utódai Homoródszentmártonba és Gyepesre kerültek,
onnan pedig a Nyikó mentére. Jakab János,
gyepesi ősöm, 1679. április 16-án kapott
Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet. Apai felmenőim attól kezdve használták a homoródalmási előnevet. A Nyikó
menti Tordátfalván, Jakab János oskolamester és Kiskadácsi Marosi Márta fiaként
született
1804-ben
az
ugyancsak
homoródalmási Jakab János nevet viselő dédapám, aki marosvásárhelyi ügyvéd, széki
hites táblabíró, marosvásárhelyi háztulajdonos, a Bolyaiak családi ismerőse volt. A 19.
század második felében szerzett birtokot
Szásznádason, de csak élete utolsó időszakában költözött oda, ott is halt meg 1880-ban.
Kora elismert jogásza volt. A Stylionarium
nonulla stylorum curialium exempla (A törvénykezés rendén elő forduló stylusok magyarázatáról és elosztásáról) című könyvének
második, 1838-as, bővített kiadása megtalálható a marosvásárhelyi Teleki Tékában. Fia,
ifj. homoródalmási Jakab János, nagyapám,
ügyvédi diplomája megszerzése után, tehát
1865-nél nem korábban költözött Szásznádasra, amely 1722–1876 között járási székhely volt, 16 falu tartozott hozzá. Ő volt a
járás utolsó főszolgabírója. Dédapám a nádasi birtokát és bennvalóját végrendeletileg
nagyapámra hagyományozta, aki 1877-ben
párbajban megvakult, és így élt 1916-ig. Halála után a birtokot és bennvalóját az 1891ben született Jakab Sámuel édesapám
örökölte, aki a hatodik gimnáziumi osztály
befejezése után abbahagyta a tanulást, hogy
a megvakult, tehetetlenné vált apja mellett segítse édesanyját a gazdaság irányításában.
Édesapám már kora gyermekkoromtól kemény munkára fogott engem is. Tizenkét évesen szántottam, tizenhat évesen a
napszámosokkal egy sorban kaszáltam. Nemegyszer mondta féltve óvó édesanyámnak:
„Tán nem ablakdísz virágot akarsz nevelni
belőle? Hadd szokja meg idejében az élet nehézségeit! Ki tudja, mit szán neki a jövő?”
Milyen igaza volt!
Feleségem, Varga Éva természetrajz-földrajz szakos tanár, hatvan éve vagyunk házasok. Két fiunk született: András
villamosmérnök, környezetszakmérnök, Zoltán építőmérnök. Sportoltak, versenyszerűen
úsztak, vízilabdáztak. Magyarországon élnek,
három unokánk és egy dédunokánk van.
– Erzsébetvároson, a járási székhelyen
kezdte a gimnáziumot, majd a marosvásárhelyi 2-es számú fiúlíceumban (a mai Bolyai
Farkas Elméleti Líceum) fejezte be. Milyen
emlékei vannak a két iskoláról?
– Szülőfalumban nem volt magyar iskola.
Édesapám szerette volna, ha az elemit német
nyelvű felekezeti szász iskolában járom ki,
ott azonban kétévenként indítottak osztályt.
De szüleim nem vártak, beírattak a román
nyelvű állami iskolába. Itt fejeztem be a négy
elemit 1943-ban. Szülőfalum a kettészakított
Erdély déli részéhez, Romániához tartozott,
ahol csak két magyar középiskola volt: a
nagyenyedi református kollégium és a brassói római katolikus líceum. Enyeden abban
az évben, valamilyen oknál fogva, nem indítottak I. osztályt, Brassóban pedig unitárius
vallásom miatt nemkívánatos voltam. Így az
erzsébetvárosi Timotei Cipariu líceumba felvételiztem, természetesen románul. Nem
éreztem semmi hátrányát a falusi iskolás előéletemnek. Az osztályban egyedül voltam
magyar, mégis végig az éltanulók között tanyáztam. Némi nehézséget csak az 1948-as
tanügyi reformkor éltem át. Kilencévi román
osztályba járás után – édesapám nem minden
ok nélküli aggodalma ellenére – magyar
tannyelvű iskolába merészkedtem felvételizni, a marosvásárhelyi Református Kollégi-

umból a 2-es számú magyar tannyelvű fiúlíceummá vált tanodába. Életem legszerencsésebb lépésének tartom, hogy akkor nem
hallgattam jóságosan szigorú apám aggódó
intelmére. Kiváló tanárok, jó osztálytársak
segítettek magamba szívni a több évszázados
iskola különleges szellemét. Lelket nemesítő
három éven át tanultam anyanyelvemen, s ezt
még az sem árnyékolta be, hogy az osztályharc éleződése miatt XI.-es, végzős osztályos
koromban már nem élvezhettem az intézet
bentlakása nyújtotta előnyt. Az iskola szellemére jellemzően maga az igazgató szerzett
nekem kintlakást, ahol egy nehéz felfogású
kisiskolás tanításáért teljes ellátást kaptam a
jómódú szülőktől.
– Húszévesen, 1951-ben érettségizett, de
csak később, 1955-ben került a kolozsvári
egyetemre.
– Valóban, ’55-ben iratkoztam be a kolozsvári Victor Babeș Tudományegyetemre, mert
ott volt az a szak, amelyet választottam. Hogy
miért kerültem későn az egyetemre? Mert
„egészségtelen” voltam. Úgy értem, származásilag. Ugyanis apám kulák volt, tehát akkori értelmezés szerint kizsákmányoló,
osztályellenség. Nem volt keresnivalóm az
egyetemen. Tanító sógorom közbenjárásával
a mezősámsondi általános iskolához kerültem, ahol szaktanár hiányában román nyelvet
tanítottam 1952 májusáig, amikor megkaptam a katonai behívót 3 éves munkaszolgálatra a lupényi szénbányászati vállalathoz.
Ezt a „röpke” időt később megtoldották még
egy negyedévecskével, mert közben a minket
felváltandó újoncokat három hónapi mezőgazdasági munkára irányították. Így a lupényi
föld alatti „szanatóriumban” és fölötte 39 hónapot tölthettem. Katonáskodásom idején hat
hónapos tanfolyamon kitanultam a villanyszerelői szakmát, és esti szakon elvégeztem
egy egyéves mesteri iskolát. Mindvégig sportoltam, röplabdáztam és bírói jogosítványt
szereztem. Ezek ellenére egy pillanatig sem
mondtam le az egyetemi továbbtanulási szándékomról. Leszerelő kiskönyvembe ezt írták:
Leszerelt kiképzetlen baka ranggal. Időközben az egyetemi felvételiken enyhültek a
származási feltételek. Az éppen soron levő
felvételi vizsga idején hátravolt még három
hét a katonáskodásból. Elkéreztem feletteseimtől, s szürke munkaszolgálatos „katonafrakkban” jelentem meg Kolozsváron a vizsgabizottság előtt. Hidrológiára felvételiztem,
de tanévkezdéskor már a természeti földrajz
szakon találtam magam. Egyedüli magyar
voltam az évfolyamon, amiből még hasznom
is származott: a geomorfológiát előadó tanszékvezető professzorom velem fordíttatta
magyarról románra egy akkoriban nagymenő
szovjet-orosz szerző 400 oldalas egyetemi
jegyzetét. E munkámért a fizetség az volt,
hogy nem kellett a professzorom előadásaira
járnom, vizsgáznom sem kellett, a maximális
jegy került az ellenőrzőmbe, s ami a legfontosabb: fordítás közben alaposan elsajátítottam a magyar szaknyelvet. A kontinensek
természeti földrajzát előadó tanáromnak fordítottam – ugyancsak román nyelvre – gróf

Széchenyi Zsigmond Afrikára vonatkozó írásaiból. Ezért a fáradságomért már komoly fizetséget kaptam, pénzben. Jól is jött, mert a
származásom miatt nem lehettem bentlakó,
és nem részesültem állami ösztöndíjban, csupán havi 50 lej tanulmányi érdemdíjat kaptam. A szállásomat, étkezésemet és egyéb
kiadásokat óraadásból és vasárnaponkénti
röplabda-bíráskodásból fedeztem. A szüleimtől nem vártam támogatást, mert a kuláksággal teljesen padlóra kerültek. Harmadév
végén a talajtan-geomorfológia szakirányt
választottam, s államvizsga-szakdolgozatomat talajtérképezési témakörből készítettem.
Így már egyenes út vezetett a talajkutatói
pálya felé. De hogy az út ne legyen épp olyan
sima, néhány hónappal az államvizsga előtt
hazaküldtek. Meg kellett győznöm édesapámat, hogy álljon be a kollektív gazdaságba,
különben nem mehettem vissza az egyetemre. Így vált a kulákká „kiáltott” jó apám
kollektivistává, én pedig az ötödév utolsó
három hónapjában még állami ösztöndíjnak
is „örvendhettem”.
– Egyetem után két évet töltött talajkutatóként Kolozsváron, s 1962-ben Marosvásárhelyre került.
– Kacskaringós út vezetett a révbe jutásig.
Előbb egy fél tanévet tanárkodtam Szentgericén, következett egyévi földtani térképészet
a kolozsvári bányavállalatnál, s csak azután
kerültem igazi szakmai felkészültségemnek
megfelelő munkahelyre, a kolozsvári területrendező központ talajtani osztályára. Négy
ilyen intézmény volt az országban, amelyeket
1951-ben hoztak létre. Munkakörük több tartományra terjedt ki, szakmailag jól átgondolt
és megszervezett intézmények voltak. Később ezeket át kellett szervezni, és 1962-ben
helyettük tartományi talajtani és területrendező hivatalokat létesítettek ‒ ezekhez irányították a szakembereket. Tetszés szerint
választhattunk. Nem volt nehéz döntenem.

foglalkoztak a kérdéssel, egyéves ösztöndíjat
ajánlott nekem. De hát itthon ismét „egészségtelennek” minősültem… Nem élhettem a
lehetőséggel. 1982-ben meghívtak az akkor
létesült marosvásárhelyi gyümölcstermesztő
kísérleti állomásra meliorációs (talajjavító)
főmunkatársnak. Nyugdíjazásomig ott dolgoztam.
– Miért jó az, ha falvanként, vidékenként
tudjuk, hogyan is állunk talajösszetétel, talajgenetika, erózió, orvosföldrajz szempontjából?
– A mezőgazdasági termelés legfontosabb
munkatárgya, ha úgy tetszik, munkaeszköze
a termőföld. Az emberiség talán egyik legfontosabb, feltételesen megújuló erőforrása,
természeti környezetünk alkotóeleme, életterünk. Talaj nélkül nincs növényzet, nincs mezőgazdaság, nincs élelmiszer, nincs élet.
Élelmiszertermékeink zöme a talajból származik. Senki sem lehet közömbös a termőföld mindenkori állapota iránt. Alapvető
tulajdonsága a termőképesség, de amint említettem, csak feltételesen megújuló természeti erőforrás, ami azt jelenti, hogy a
növényi termés előállításához szükséges ökológiai feltételek biztosításával termőképessége fennmaradhat, akár fokozható is. A
fokozás felső határát az éghajlati viszonyok
szabják meg. A csak a mában gondolkodó
gazdálkodás esetén és az egyre terjeszkedő
építkezések miatt rövid idő alatt elfogyhat,
lepusztulhat a termőföld. Észszerű, termőképességet megőrző, jövedelmező gazdálkodás
csak alapos talajismerettel lehetséges. Ezt hivatottak szolgálni a vidékenként, falvanként,
gazdaságonként végzett felmérések, tanulmányok, laboratóriumi elemzések.
– Több mint 100 éve, a 20. század elején
volt Erdélyben a tagosítás, a kis, ún. nadrágszíj parcellák összevonása. Fontos volna újra
tagosítani Erdély fölszabdalt, jócskán fölaprózott termőföldbázisát?

Marosvásárhelyre kerültem, ahol az újonnan
létesített hivatal talajtani osztályát kellett
megszerveznem. A munkatársak verbuválására csaknem teljesen szabad kezet kaptam.
Országosan elismert, jó csapat jött össze. Fő
feladatunk a tartományi termőföldek tanulmányozása, feltérképezése, felleltározása, valamint az új gyümölcs- és szőlőtelepítések
terén a talaj alkalmasságának részletes vizsgálata és laboratóriumi elemzése volt. Húsz
évig dolgoztam az osztályon, irányítottam a
munkát. Közben a bukaresti tudományegyetem földtan-földrajz karán doktoráltam.
– Mi következett ezután?
– Az 1960-as évek végétől tíz esztendeig
tagja voltam a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen a dr. Málnási
Géza vezette kutatócsoportnak, amely a gyomorrák földrajzi elterjedése kérdéskörét tanulmányozta. Az én feladatom a környezeti
tényezők vizsgálata volt. Az e témakörből készült egyik tanulmányunkat bemutattam az
1971-es európai nemzetközi földrajzi konferencián. Ennek nyomán a pennsylvaniai Slippery Rock egyetem, ahol ugyancsak

– Egy roppant fontos dolgot hozott szóba,
a tagosítást. A többezernyi apró parcella öszszevonása, a domborzati adottságokhoz igazodó nagy táblák és mezei úthálózat
kialakítása Erdély mezőgazdaságának fejlődését, a talajtakaró megőrzésének alapfeltételét jelenti. Ez évekbe telő, bonyolult
tulajdonjogi kérdéseket felvető, az érdekelt
felek meggyőzését, egyetértését, beleegyezését kiharcoló munka. Érdekszövetségeket,
összefogást igénylő, egyáltalán nem könnyű
folyamat, de elkerülhetetlen.
– ’89-ben, szinte 60 évesen érte meg az ún.
forradalom hozta változásokat, és aktív szerepe volt a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Maros megyei szervezetének
megalapításában. Mi volt a fő iránypont, célkitűzés a ’90-es évek elején?
– Elsőként vetettem fel néhány mezőgazdásznak, agrármérnöknek a II. világháború
után megszüntetett EMGE (Erdélyi Magyar
Gazdasági Egyesület) újraélesztésének ötletét. Néhány nap múlva a kísérleti állomási
irodámban tíz alapító taggal megszületett
(Folytatás a 6. oldalon)
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A Tompa Miklós Társulat mai premierjéről és februári műsoráról
Ma délután 5 órától, a magyar
kultúra napján mutatja be legújabb,
Madárzsoké című előadását a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata, amely idei
ünnepi műsorával a költő, író, intermediális grafikus Tandori Dezsőre
emlékezik. Életműve maga a játék
– játék a nyelvvel, a szavakkal, a
formákkal, játék az irodalommal és
a művészettel, egyben gyakran
játék a halál gondolatával is. Ez az
életmű a posztmodern jegyében épp
sokszínűségében egységes, újra és
újra megragadva az „ittlét“, az evilági létezés esszenciáját. Szereplők:
Bálint Örs, Bokor Barna, Henn
János, László Csaba, Rózsa László,
Varga Balázs.
Rendező: Keresztes Attila; zeneszerző: Boros Csaba; dramaturg:
Szabó Réka; videó: Sebesi Sándor;
sound design: Oláh Vince, Trucza
Samu; ügyelő: Rigmányi Lehel.
Közzétette továbbá 2022-es, 77.

Madárzsoké

évadának februári műsorrendjét is a Nagyterem. Az előadást 14 éven feTompa Miklós Társulat. A tél utolsó lülieknek ajánlják.
hónapjában az alábbi produkciókat
Február 13., vasárnap 18:00 óra
láthatja az érdeklődő közönség.
– Molnár Ferenc – Kellér Dezső –
Zerkovitz Béla: A doktor úr. Zenés
Február 1., kedd 18:00 óra – vígjáték. Rendező: Keresztes Attila.
Molnár Ferenc – Kellér Dezső – Nagyterem. Az előadást 14 éven feZerkovitz Béla: A doktor úr. Zenés lülieknek ajánlják.
Február 14., hétfő 18:00 óra –
vígjáték. Rendező: Keresztes Attila.
Nagyterem. Az előadást 14 éven fe- Keresztes-Szabó – Demény – Apostolache: Egy római tragédia.
lülieknek ajánlják.
Február 5., szombat 18:30 óra és Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes
február 6., vasárnap 18:30 óra – Attila. Nagyterem. Az előadást 16
Bartis Attila: A nyugalom. Dráma. éven felülieknek ajánlják.
Február 17., csütörtök 18:30 óra
Rendező: Radu Afrim. Kisterem.
Az előadást 18 éven felülieknek – Boris Vian: Piros fű. Tragikomikus emlékutazás. Rendező: Fehér
ajánlják.
Február 9., szerda 18:30 óra – Balázs Benő. Kisterem. Az előadást
Olt Tamás: Abszint. Derűs zuha- 12 éven felülieknek ajánlják.
Február 19., szombat 18:00 óra
nás sanzonokkal. Rendező: Olt
Tamás. Kisterem. Az előadást 14 – Agatha Christie: A láthatatlan
hóhér „…és már senki sem!”
éven felülieknek ajánlják.
Február 12., szombat 18:00 óra Krimi. Rendező: Gáspárik Attila.
– Georges Feydeau: A hülyéje. Bo- Nagyterem. Az előadást 14 éven fehózat. Rendező: Sebestyén Aba. lülieknek ajánlják.
Február 20., vasárnap 18:30 óra
– Dálnoky Réka – Székely Csaba –
Elise Wilk: Nem történt semmi.
Ballada a #metoo mozgalom témájára. A Yorick Stúdió és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közös
produkciója. Rendező: Sebestyén
Aba. Kisterem. Az előadást 16 éven
felülieknek ajánlják.
Február 21., hétfő 18:00 óra és
19:30 óra – Tandori Dezső: Madárzsoké. Performance. Rendező:
Keresztes Attila. Kisterem. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Február 25., péntek 18:00 óra –
Radu Afrim: Grand Hotel Retromadár. Színmű. Rendező: Radu
Afrim. Nagyterem. Az előadást 16
éven felülieknek ajánlják.
Február 27., vasárnap 18:00 óra
Fotó: Bereczky Sándor – Molière: Scapin furfangjai. Int-

Madárzsoké

Fotó: Bereczky Sándor

rikus komédia. Rendező: Albu István. Nagyterem. Az előadást 16
éven felülieknek ajánlják.
Február 28., hétfő 18:30 óra –
Pappa mia. Az M Studio vendégelőadása. Táncelőadás. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc. Kisterem.
Az előadást 14 éven felülieknek
ajánlják.
A hatályban lévő intézkedések
értelmében a színház épületébe a 12
év feletti személyek a következő,
névre szóló, dátummal ellátott dokumentumok egyikének felmutatásával léphetnek be: SARS-CoV-2
elleni, QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek érvényessége a
teljes oltási program befejezésétől
számított 10 nap után kezdődik); 72
óránál nem régebbi negatív SARSCoV-2 fertőzésre vonatkozó RTPCR teszteredménnyel; 48 óránál
nem régebbi, a SARS-CoV-2 fertőzésre vonatkozó, igazoltan negatív
antigéngyorsteszt-eredménnyel; a
SARS-CoV-2 fertőzésen való át-

esésről szóló igazolással (amely a
megfertőződéstől számított 15. nap
és 180. nap közötti periódusban érvényes); 90 napnál nem régebbi, a
szervezetben igazoltan jelen lévő
(>10) SARS-CoV-2 fertőzésre
vonatkozó antitestteszt-eredménynyel.
A járvány terjedésének megfékezése érdekében a nézők az előadások teljes ideje alatt kötelesek
maszkot viselni, illetve csak a kijelölt székeket foglalhatják el, betartva az előírt távolságot.
Jegyek és bérletek személyesen
kizárólag a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegypénztáránál (nyitvatartás hétfőtől péntekig
9:00-18:00 óra között, tel. 0365806.865), a helyszínen előadás előtt
egy órával, valamint online a
https://teatrunational.biletmaster.ro
/?lang=hun honlapon válthatók. Az
előadásokra érvényesek a tavalyi
évad szabadbérletei, előzetes helyfoglalással. (Knb.)

A földön nem csak állunk, élünk is…
(Folytatás az 5. oldalról)
a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének
Maros megyei szervezete. Fő célkitűzésnek
a mezőgazdasági szakismeretek terjesztését
tartottuk, továbbá a magyar gazdák támogatását, a kapcsolatteremtést külföldi, főképpen
magyarországi szervezetekkel, szakemberekkel.
– Beszéljünk az oktatási tevékenységéről
is...
– Felsőfokú oktatói munkám 1993-tól datálódik, amikortól tíz éven át a marosvásárhelyi
Dimitrie
Cantemir
ökológiai
magánegyetemen talajföldrajzot és biogeográfiát adtam elő történelem-földrajz szakos
hallgatóknak, román nyelven. 1994–2004 között a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem
Földrajz Kara magyar részlegén talajföldrajzot, térképezést és meliorációt, a BiológiaGeológia Karon geológusoknak általános
talajtant, ökológusoknak pedig ökológiai
alapú talajtant tanítottam. 2001 júliusában a
Sapientia Alapítvány kuratóriuma felkért,
hogy december végéig állítsam össze a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Műszaki és
Humántudományok Karán indítandó kertészmérnöki szak létesítési engedélyezéséhez
szükséges dokumentációt. Jóváhagyás esetére a szak irányítására is felkértek. December közepére elkészült a jóváhagyást
kérvényező dosszié, és 2002 szeptemberében
beindult a kertészmérnöki oktatás. Két évig
irányítottam a szakot, 2002–2013 között
pedig talajtant és agrokémiát tanítottam az I.
éveseknek.
– 1993-ban megalakította a gödöllői Szent
István Egyetem nyárádszeredai kihelyezett
kertészeti tagozatát, amelynek 2016-ig volt a
vezetője.
– Nem a gödöllői Szent István Egyetemről
(SIE), hanem a budapesti, akkori Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetemről van szó, amely
csak később vált a SIE, majd a Budapesti
Corvinus Egyetem részévé. A nyárádszeredai
kertészmérnöki képzést nem én alapítottam,

nem is az én ötletem volt. Csak megszerveztem, és 23 éven át vezettem azt, amit mások
indítványoztak és rám bíztak. Ennek előzményeként említem, hogy az 1989. decemberi
események után halaszthatatlan szükségként
jelentkezett Erdélyben az anyanyelvű felsőfokú oktatás újbóli felélesztése minden téren,
hiszen kiöregedett, kihalófélben levő szakembergárdával, fiatal elitértelmiség nélkül lehetetlen korszerű, versenyképes gazdálkodást
folytatni. Az erdélyi magyarság igyekezett
melegében kihasználni a változás utáni – valójában túlbecsült – lehetőséget. Már az első
napokban megszületett a Bolyai egyetem újraindításának a gondolata, ami mindmáig áttörhetetlen falba ütközik. Voltak, akik már
kezdetben felismerték – ezek közé tartoztunk
mi, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
akkori vezetőségében tevékenykedők ‒, hogy
nem várhatunk a romániai magyar felsőfokú
oktatás teljes körű és jogú engedélyezésére.
Lépni kellett. Léptünk is, a kishitűek aggályoskodása, a „nemzetféltők” riogása elle-

nére, mellőzve minden dobra verést. Tudtuk:
olyan felsőfokú képzési formák szervezésére
kell törekednünk, amelyek az adott politikai
légkörben, gazdasági helyzetben megvalósíthatóak; olyan területen, ahol a legnagyobb a
szakemberhiány, s amely megélhetést biztosít
a végzetteknek itthon, a szülőföldön. A legjárhatóbb útnak, s talán a legszükségesebbek
egyikének a kertészszakember-képzés mutatkozott. Ezt ismerte fel az RMGE akkori országos vezetősége, most már tudjuk –
helyesen. Mivel én voltam a szervezet oktatási felelőse, engem bíztak meg a Nyárádszeredába kihelyezendő kertészmérnöki tagozat
megszervezésével, irányításával. A feladatot
megtisztelőnek, igazi magyar ügynek tekintettem. Igyekeztem becsülettel szolgálni. Valamennyire talán ennek is köszönhetem a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésemet. Diákjainknak keményen meg kellett
dolgozniuk a kertészmérnöki oklevélért. Öszszesen 1075 jelentkezőt vettünk fel, de csak
461-nek sikerült diplomát szereznie. Az

anyaintézet nem kockáztathatta jó hírnevét
azzal, hogy érdemtelenül juttat bárkit is diplomához. Végzettjeinknek több mint 90 százaléka itthon maradt Erdélyben, mintegy 75
százaléka a szakmájában dolgozik, többségük
igen sikeres vállalkozó.
– Számtalan szak- és ismeretterjesztő írást
közölt, több hiánypótló kötete jelent meg pályafutása alatt.
– Száznál is több szakdolgozatomnak a negyede külföldi kiadványokban és konferenciáskötetekben, zömmel angol nyelven jelent
meg; s persze a hazai lapokban, gyűjteményes kötetekben magyarul és románul, kis
részben angolul látott napvilágot. Az ismeretterjesztő és közérdekű írásaimat – mintegy
275-öt – a hazai lapok közölték: A Hét, Bekecsalja, Erdélyi Gazda, Erdélyi Gyopár, Falvak Dolgozó Népe, Falvak Népe, Făclia,
Hargita, Hargita Népe, Igazság, Korunk, Krónika, Művelődés, Népújság, Romániai Magyar Szó. Önálló köteteim: Életünk és a
termőtalaj (1985); Talaj és környezet (1998);
Termőföldünk az őstelevény. Talajismertető
(2004); Életünk forrása, a termőföld. Talajtan és környezettudomány-népszerűsítő írások (2009); A szükség parancsa – Az erdélyi
magyar kertészképzés szolgálatában (2016);
10 éves a nyárádszeredai kertészmérnöki oktatás (2003, szerk.); Iskola a szakadék fölött
– 20 éves a nyárádszeredai kertészmérnöki
képzés (2013, szerk.). Társszerzőként jegyeztem: Ismerjük meg a talajt (1995); Maros
megye (Barangolás a Székelyföldön sorozat
2. kötete – 1999); Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története (2001). Környezetvédelem. TALAJ. Többnyelvű fogalomtár
(2004).
Egyetemi jegyzeteim: Talajföldrajz
(1966); Geografia solurilor cu baze de pedologie (1977); Biogeografie (2000); Talajtan
(2002).
– Mit üzen a mai fiataloknak?
– Sohase tévesszék szem elől: a termőföldön nem csak állnak, hanem élnek is.

2022. január 22., szombat ______________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Állásfoglalás a székelyek magyar nemzeti
önazonosságáról
A Székely Nemzeti Tanács a fenti címmel
2011. október 13-án tette közzé álláspontját
a tíz évvel ezelőtti romániai népszavazás
kapcsán. Álláspontunk, mint ahogy helyzetünk sem, azóta nem változott, ezért a 2022ben
esedékes
népszámlálás
előtt
megismételjük azt.

„A Székely Nemzeti Tanács legfontosabb dokumentumának, Székelyföld autonómiastatútumának
első szakasza kimondja: »Történelmi azonosságának
kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, a magyar nemzeti önazonosság védelmében Székelyföld lakossága önkormányzati
közösséggé alakul.« Ennek a törvényjavaslatba foglalt, és abban kiemelt helyet elfoglaló célkitűzésnek
fontos elvi jelentése van. Székelyföld autonómiáját
azért kell kivívnunk, hogy ezzel létrejöjjenek a székelység magyar nemzeti önazonossága megőrzésének
intézményi biztosítékai.
Ennek tudatában hozták létre a székely falvak és
városok közösségei a Székely Nemzeti Tanácsot,
amely már alakuló gyűlésén, az autonómia igénylésére vonatkozó kiáltványban kimondta: »A történelmi
Székelyföld őshonos, ma is többségben élő magyar
nemzetiségű lakóiként ragaszkodunk évszázados autonómiahagyományainkhoz. A belső önrendelkezés
útjára lépve a települések székely tanácsai révén kinyilvánítottuk ezt a jogot és akaratot, igényeltük a területi autonómia törvényerejű statútum általi
szavatolását.«
Szintén az alakuló ülés fogalmazza meg Székelyföld autonómiájának lényegét: »Meggyőződésünk,
hogy Székelyföld autonómiája, az autonóm területen
a magyar nemzeti közösség önazonossága védelmére
szolgáló többlethatáskörök elismerése, ezen hatáskörök és jogosítványok autonóm régióra, ennek hatóságaira való átruházása a polgárok közötti teljes és
tényleges egyenlőséget szavatolja.«
Ezek az egyhangúlag elfogadott határozatok megkerülhetetlen kötelezettséget rónak a Székely Nemzeti
Tanács küldötteire, a települési és széki tanácsokra,
ami a magyar nemzeti önazonosság vállalását és másoknak ugyanilyen értelemben vett ösztönzését jelenti
a hivatalos népszámlálás alkalmával is.
Ez az erkölcsi kötelezettség következik még az
1941-ben Marosvásárhelyen megtartott székely nagygyűlés határozatából is, amely harmincezer székely
akaratából mondta ki: »Ha mi magunkat székelyeknek mondjuk – vagy valaki csak így emleget minket
–, ezzel csak arra az erkölcsi, nemzeti és népi jelentésre teszünk külön hangsúlyt, amelyet nekünk ez a
szent név jelent: magyar.«
A székelységnek pontosan meg kell értenie azt is,
miért jelenik meg külön nemzetiségként a romániai
népszámlálás során a székely. Már a két világháború
között megfogalmazták a román nacionalizmus ideológusai azt az igényüket, hogy a székelyeket a népszámlálás során külön nemzetiségként tüntessék fel,

ilyen módon törölve Románia térképéről azt az egy
tömbben élő magyar közösséget, amely az ország közepén, Magyarország trianoni határától több száz kilométerre él. Második lépésként a székelyek román
eredetét szerették volna bizonyítani, ezzel helyezni
más megvilágításba a trianoni döntést, és biztosítani
annak hosszú távú érvényességét. Ezekre az áltudományos kísérletekre volt méltó válasz a marosvásárhelyi székely nagygyűlés fent idézett határozata.
Az 1930-as romániai népszámlálás szervezői viszont úgy tekintették, hogy nincs külön székely vagy
csángó nyelv, következésképp nincs székely vagy
csángó nemzetiség sem. Végül a Nicolae Iorga és követői által erőltetett, a történelmi valósággal ellentétes
elméletet, amely szerint a székelyek nem magyarok,
Nicolae Ceauşescu próbálta átültetni a népszámlálások gyakorlatába 1977-ben. Ebben az időszakban épp
a romániai magyarok helyzete miatt kezdett egyre feszültebbé válni Románia és Magyarország viszonya,
és ilyen körülmények között szerette volna üzenni a
román diktátor, hogy a székelyeknek nincs közük Magyarországhoz. A próbálkozás azonban megtört a székelyek hűségén, magyarságuk tudatos vállalásán, és
az akkor még több mint 1.700.000 erdélyi magyarból
ezernél alig többen vallották magukat székelynek.
A rendszerváltás utáni Románia épp a nemzeti kérdésben őrzött meg sok olyan örökséget a múltból,
amely tehertétel a demokráciának és akadálya az állampolgárok közötti teljes és tényleges egyenlőségnek. Ezek között az örökségek között kell
számontartani Románia alkotmányba iktatott nemzetállami meghatározását, még inkább ennek a meghatározásnak a nemzetközi joggal szembenálló,
magyarellenes értelmezési gyakorlatát, de azt a kísérletet is, amely a népszámlálás során leválasztaná a
székelységet a magyar nemzetről.
A székelység mindig tudatában volt annak, hogy ő
a letéteményese a legősibb és legtisztább magyar hagyományoknak, hogy történelmi küldetése védelmezni a nemzetet és Magyarországot, hogy ő a
legmagyarabb törzse a magyarságnak.
Mi, székelyek, ennek megfelelően fogjuk magyarnak vallani magunkat, ha ma megkérdeznek, akár a
népszámlálás alkalmával, és ezt fogják tenni utódaink
is minden időkben.”
Ami tíz év alatt változott, az a székely/székelyföldi
személyi kártya adta lehetőség, amely minden, magát
székelynek valló számára nyitott lesz, és arra szolgál,
hogy kifejezhessük székely önazonosságunkat, s
büszkén vallhassuk magunkat székelynek a magyar
nemzet részeként. A székely személyi kártya ugyanakkor egy összetett informatikai, jogi, műszaki rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mi, székelyek
számoljuk meg és szervezzük meg önmagunkat, és
nem a román állam hatóságai. Ez az autonómia felé
vezető út.
Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Közlemény
a kerelőszentpáli, nem veszélyes hulladéklerakó és
a mechanikai-biológiai kezelőberendezés integrált környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálati döntéséről
A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség értesíti az érdekelteket, hogy meghozta
a döntést az MS 3/2016.03.22. sz., a Maros megyei Kerelőszentpál település területén
levő, nem veszélyes hulladéklerakó és a mechanikai-biológiai kezelőberendezés számára kibocsátott integrált környezetvédelmi engedély felülvizsgálatáról szóló döntés
meghozataláról, amelynek titulárisa a Maros Megyei Tanács. A döntést 2022. január
11-én, a műszaki elemzőbizottsággal való konzultálást követően hozták meg.
Az integrált környezetvédelmi engedély felülvizsgálati döntése megtekinthető a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán (http://apmms.anpm.ro), a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.), a
Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatal, valamint a Maros Megyei Tanács székhelyén.
Az integrált környezetvédelmi engedély tervezete megtekinthető a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán (http://apmms.anpm.ro).
Az érdekeltek megjegyzéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám, vagy e-mailen az
office@apmms.anpm.ro címre a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
közügyintéző

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• 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

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

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• 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
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Kegyelettel emlékezünk január
23-án a holtmarosi születésű
BAKOS

ANDRÁSRA

(Bíróra)

halálának 30. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

MINDENFÉLE

Nyugodj békében, Bakos tata!
(sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, festést, bármilyen javítást. Tel.
0759-467-356. (14480)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (14591-I)

ELHALÁLOZÁS

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST
vállalok. Tel. 0746-638-960. (14470)
MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt
keresek napi 7-8 órás munkaidőre,
hosszú
távra,
Marosvásárhelyre,
kölcsönös
megegyezés
alapján,
munkakönyves alkalmazással. Főzésben
és egyéb háztartási munkákban jártas
hölgyek
jelentkezését
várom
Marosvásárhelyről
és
környékéről.
Érdeklődni
a
0722-667-748-as
telefonszámon. (66240)

édesapa, após, nagytata, testvér,
barát és jó szomszéd, a backamadarasi születésű
SIMON JÁNOS
az Aquaserv volt mestere
életének 69. évében rövid szenvedés után megpihent.
Drága halottunk temetése január
22-én, szombaton 13 órakor lesz
a Jeddi úti városi temető ravatalozójából.
Elmentél tőlünk a csillagok felé,

MEGEMLÉKEZÉS

aranyló csillagpor hull már lábaid
elé.
Bánatos

Mindig szomorú január 24., amikor immár 14. éve, hogy itthagytál minket.
Mindazok, akik ismerték és szerették ORBÁN ROZÁLIÁT, gondoljanak Rá kegyelettel. Mi soha
nem felejtünk el. Nyugodjál békében!
Bánatos családja. (14570)

szerettei:

felesége,

Irénke, lánya, Emő, veje, Csaba
és

egyetlen

unokája,

Lara.

(14600-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, sógor, rokon, jó barát,
BORTNYIK JÓZSEF

Emlékeztetni szeretném mindazokat, akik ismerték, szerették,
tisztelték GÁL DEZSŐT, a marosvásárhelyi tervezőintézet volt tervezőjét, hogy január 23-án van
halálának 23. évfordulója. Emlékét szeretettel őrzi felesége, Éva,
leánya, Emese és annak férje,
Levente. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (14587-I)

94 éves korában csendesen
megpihent.
Temetése január 24-én, hétfőn
de. 11 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (14616-I)

8 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS

_______________________________________ 2022. január 22., szombat

Van tapasztalatod toborzásban?
Szeretnél egy támogató, fiatalos,
helyi és nemzetközi csapatban
dolgozni?
Az AB2PRO 2002-ben indult
családi vállalkozás, mely ma már
a nemzetközi Triangle csoport
tagja,
marosvásárhelyi irodája helyi csapatának erősítése
érdekében
TOBORZÓT
keres
Feladatok:
• Jelöltek felkutatása, előszűrése és interjúztatása
• Kapcsolattartás a jelöltekkel és a franciaországi
csapatokkal/kollégákkal
• Kapcsolati háló kialakítása és folyamatos bővítése
• Adminisztrációs munka
• Csapatok indulásának megszervezése
• A már munkába állt csapatok nyomon követése és
az ezekkel való kapcsolattartás
Elvárások:
• Középfokú vagy felsőfokú végzettség
• Kommunikációs szintű román- és francianyelvtudás
• Hasonló területen szerzett 1-2 éves szakmai
tapasztalat előnyt jelent
• Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő
készség
• MS Office felhasználói szintű ismerete
Kérjük, küldje el francia nyelvű önéletrajzát
menedzserünknek: Jacques Cousseau
jc@ab2pro.com

