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Bretan Endre (1917-1996)

Szám ítógép szerviz
Uj és  használt számítógépek és 

részegységek forgalmazása

A maszek
Felvesz az ARO-jára, és jó 
húsz perc alatt már bent is va
gyunk Kolozsváron.

Nem kérdezem, látom, 
hogy fáradt ember. Kocsijá
nak az ajtaja csak kívülről 
nyitható, a terepjáró is, ki tud
ja, mikor láthatott vizes törlő
rongyot.

-  Muszáj hajtani -  mondja.
-  És megéri?
-  A járavizei fűrésztelephez 

vittem ki fűrészlapokat, a fu
varral megkerestem a mai na
pit -  csakhogy nem adódik 
gyakran ilyen fuvar. Törvé
nyesen bejegyzett szállító va
gyok, s ha éppen disznót kell 
Mécsről hozni, azt is válla
lom. Én még senkinek nem 
mondtam, hogy nem indulok, 
és szállítok, és vannak kelle
metlen kliensek is... Azóta 
mindenkinek előre megmon
dom, hogy mennyiért járom 
meg az utat.

Fizetek, s amint kívülről 
nyitja az ajtót, még egyszer vé
gignézek a  ̂matuzsálemkorú 
járgányon. Én csak magam
ban mondom, hogy ez sem 
könnyű vállalkozás.

(B. Zs.)

Színész, operaénekes. 1936-1940. 
között a bukaresti Zene- és Szín
művészeti Akadémia növendéke.
1944- 45-ben a Kolozsvári Ro
mán-Magyar Színház, majd
1945- 47 periódusában a Nemzeti 
Színház, 1948-75 között a Kolozs
vári Állami Magyar Opera tagja. 
Tanárai között találjuk a neves ro
mán színészt, loan Sírbult, ének
mesterei Pfeifer Alfréd és Nastáné 
Hubert Etelka voltak. Közben böl
csészdoktori oklevelet is szerzett.

De Bretan Endre számára az 
életteret a művészet jelentette, 
nyugdíjazásáig a magyar opera 
tagja volt. Nem tudott elszakadni 
attól a milliőtől, amit az otthoni 
légkör teremtett számára, amibe 
bclenevelkedett. Édesapja, Nico
lae Bretan univerzális színházi sza
kember, híres zeneszerző' (Horea 
című operáját láthattuk a Román 
Operában), akinek tanácsai, útmu
tatásai akkor is segítették, amikor 
a magyar opera kórus-kötelezettsé
gű szólistája volt.

Nagy teherbíró képességgel ren
delkezett, déleló'tt az énekkarral 
próbált. Délután szólista szereppel 
új bemutatóra készült.. A reperto-

Román-magyar tévéállomásért Kolozsváron
Az 1996 szeptemberében megkö
tött alapszerzó'déssel Románia és 
Magyarország fontos lépést tett a 
megbékélés felé. A két nép köze
ledésének folyamatában példaér
tékű lehet az elzászi kiegyezés, 
annak ellenére, hogy az itt lakó 
franciák és a németek a történe
lem folyamán sokszor véres konf
liktusokba keveredtek.

A strasbourgi francia-német té
véadó, melyet mindkét állam tá
mogatott, hozzájárult ahhoz, 
hogy a két ország történelmi el
lenfélből jószomszéddá vált. 
^Ugyanúgy egy kolozsvári ro

mán-magyar televízió ösztönöz
né a két állam közti értékek cseré
jét, és hozzájárulna az ellenséges
kedést tápláló hazugságok és túl
zások kiirtásához. Eme tévéállo-

Hideg télnek nézünk elébe
Meteorológusok előrejelzése sze
rint az 1996-1997-cs tél a megszo
kottnál jóval hidegebbnek ígérke
zik. November egyelőre még nem 
sejteti ezt, de föl kell készülnünk 
rá, hogy rendkívül alacsony hő
mérsékleteknek nézünk elébe. No
vember utolsó harmada is hűvö
sebb lesz az átlagosnál. A nappali 
hőmérséklet nem haladja meg 
majd a 10 fokot, az éjszakai hő
mérséklet általában 4-6 fok kö
zött várható. A december viszont 
már általánosan hideggel köszönt 
be. A hónap közepétől pedig egye
nesen minden különösebb átme
net nélkül lehűl az idő, és sajnos

nem lesz ritka az éjszakai mínusz 
20 fokos hőmérséklet. Ám a vaká
ciózó gyermekek -  s bizony a fű
tésgondoktól továbbra sem men
tes szüleik -  örömére karácsony 
körül enyhébb idő várható, válta
kozó csapadékkal: hóval, havase- 
sővcl s olykor esővel is. Újév után 
ismét a megszokottnál jóval ala
csonyabbra száll a hőmérő higany
szála, éjszakánként átlagosan mí
nusz 15-20 fok közötti lesz a hő
mérséklet. A csapadék ekkor már 
csak hó alakjában köszönt le ránk. 
Kissé berzenkedve és borzongva 
fogadtuk a hírt...

(L. F.)

más szerkesztősége fiatalokból 
állna, akiknek a román-magyar 
párbeszéd jelene és jövője fonto
sabb, mint a gyűlölet jegyét vise
lő múlt.

A műsorterv az európai egye
sülés filozófiájára alapozna és 
sok románt, valamint magyart 
meggyőzne, hogy feladja fenntar
tásait, előítéleteit és intoleranciá
ját, mindkét állam történészeit 
együttműködésre késztetné egy 
közös Érdély-történelem kiadásá
ban. Ez a kiadvány a fiatalságot 
az elemi szélsőséges indulat és 
az ösztönös revans ellen biztatná.

Hozzájárulásokat és javaslato
kat a román-magyar adó szerve
zésével és működésével kapcso
latban 1996. december 20-ig a 
következő címre várnak: Európai 
Integrációs Nemzeti Liga (Liga 
Naţională pentru Integrare Euro
peană -  LINIE), Kolozsvár, Ko- 
gălniceanu (Farkas) utca nr.l. 
(Babeş-Bolyai Tudományegye
tem).
A LINIE végrehajtó bizottsága
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A KUL- ES BELMONOSTO- 
RI RMDSZ KERÜLETEK 
M-KLUBJA kedd du. 6 órától a 
Mócok útja 75. sz. alatt minden ér
deklődő számára klubdélutánt 
tart, amelynek meghívottja dr. Po- 
lonyi István főorvos.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesü
let Természettudományi és Ma
tematikai Szakosztálya novem
ber 29-én, pénteken 17 órakor tart
ja havi felolvasó ülését a lön Ghi- 
ca utca 12. szám alatti székház
ban. A Szörénység földrajza cím
mel dr. Molnár Jenó egyetemi ta
nár tart előadást. Előadás után ki
bővített választmányi gyűlésen az 
1997. évi munkatervet vitatják 
meg és állítják össze.

H a llo t tu k

j
-  Miért tartanak népszava

zást a fehéroroszok?
-M ert sötét és ó rossz a 

helyzet.
-fi

EMKE-tervek, EMKE-díjak
ártalkotásról így vallott: „...a meg
feszített munka ellenére soha sen
ki nem volt fáradt... Mindenkinek 
megvolt a maga feladata, minden
ki tudta, mit kell csinálnia...“

És csinálta. Odaadással és sok
sok szerepmeditációval. A tökéle
test kereste, egy vázra épített és 
abból mintegy gömbölyítette ki a 
figura jellegzetességeit. Kiváló ka
raktereket formált, kerülte a proto
típust és mégis úgy tartjuk szá
mon ma is megformálásait, hogy 
hozzá viszonyítunk.

Félelmetes Bonzó a Pillangó- 
kisasszonyban, felfokozott affini- 
tású a Tosca Angelottija, olasz 
idiómát hordozott a Nabucco asz- 
szír főpapja, nem fitogtatóan, de 
mélyen átélt nemeslelkűségű Pic
kering ezredes a My Fair Lady- 
ben. Es milyen kategorikus Monte- 
rone volt a Rigolettóban, „nemes 
szörnyeteg“ az Álarcosbál összees- 
küvőjeként.

Úgy építkezett, hogy mássá vál
jon, sokszínű egyéniségét úgy ka
matoztassa, hogy a pillanat művé
szeként hasson. Ezt őrizzük meg 
emlékezetünkben.

(Kóródy)

Akár EMKE-napnak is nevezhet
nek november 23-át, hiszen a 
szombat Kolozsváron reggeltől es
tig az Erdélyi Magyar Közműveló'- 
dési Egyesület jegyében telt. A 
szervezet eddigi tevékenységét, 
gondjait-örömeit összegezték a 
megbeszélés résztvevői, a megyei 
szervezetek vezetői. A protestáns 
teológiai intézet dísztermében reg
gel 9 órakor kezdődő soros évi 
ülést dr. Kötő József, az országos 
elnökség ügyvezető elnöke nyitot
ta meg. Hangsúlyozta: hatéves ön- 
szerveződés után elengedhetetlen 
a stratégiaváltás: a rendezvényköz
pontúságról át kell térni az intéz
ményteremtésre. Szükséges olyan 
infrastruktúra megteremtése, 
amely alapját képezheti a mielőbb 
kialakítandó kultúrccntrumoknak. 
A továbbiakban szó volt az 
EMKE, a Magyarok Világszövet
sége és a Világszövetség Erdélyi 
Társasága egyelőre még meglehe
tősen bonyolult kapcsolatai rende
zésének módozatairól, és meghatá
rozták annak a négytagú küldött
ségnek az összetételét -  Dávid 
Gyula elnök, Kötő József ügyveze
tő elnök, Szabó György Pál, a ma
rosvásárhelyi és Matckovics Má
ria, az aradi EMKE elnöke -  
amely december 18-án Budapes
ten átveszi az EMKE-nek adomá
nyozott Kisebbségekért 1996 dí
jat, a magyar kormány elismerését.

A délután az ünneplés jegyében 
telt. Dr. Kötő József köszöntötte a 
megalakulásának 75. évfordulóját 
ünneplő Romániai Magyar Dalos
szövetséget, majd a Kovács And
rás vezette marosvásárhelyi Nagy 
István Kórus mutatta be nagy si
kerrel változatos műsorát. A dalos
szövetség múltjáról dr. Benkő 
András és Kostyák Imre, az újjá
alakult szövetségről pedig László 
Attila szólt. Ezután következett az 
ünnepélyes díjkiosztás.

A Nagy István-díjat Kovács 
András és Kelemen Ántal vehet
tek át az ifjúsági kórusmozgalom, 
illetve a fúvószenekari mozgalom 
terén kifejtett tevékenységükért. 
Laudációt Guttman Mihály és 
Angi István mondott. Pozsony Fe
renc a« Kacsó András-díjas Né
meth Ildikó néptánc- és táncház
mozgalmi tevékenységét méltatta. 
Szalay Zoltán pedig a Könczei 
Ádám-díjas András Mihálynak a 
népi táncművészet ápolása terén 
elért eredményeiről szólt. Beder 
Tibor önazonosságunkat erősítő 
közművelődési tevékenységéért 
kapta a Kun Kocsárd-díjat. Önis
meretünket erősítő lapszerkesztői 
munkásságáért Szabó Zsolt, a Mű
velődés főszerkesztője vehette át 
a Kacsó Sándor-díjat. Laudációt

Kántor Lajos, a Korunk főszer
kesztője mondott. A romániai ma
gyar rádiózás minőségi szintje 
emeléséért Kovács Ferenc Jano- 
vics Jenő-díjban részesült. Sajnos, 
sem a díjazott, sem a laudációt el
készítő Csép Sándor nem lehetett 
jelen az ünnepségen. A méltatást 
Albert Júlia színművésznő olvasta 
fel. A múzeumi munka szolgálatá

éba állított tudományos munkássá
gáért, a székelykereszlúri tájmúze
um megalapításáért Molnár István 
kapott Bányai János-díjat. Tevé
kenységét Balogh Ferenc méltat
ta. Cs. Erdős Tibor a Bánffy Mik- 
lós-díjas Gheorghiade Mária dísz
lettervezői munkájáról és képző- 
művészetünk jelenlegi helyzeté
ről, Köröndi Jenő pedig a Szolnay 
Sándor-díjas Gergely István szob
rászművész nemzeti önazonossá
gunk erősítéséi szolgáló művészi 
munkájáról, az erdélyi történelmi 
arcképcsarnok megalkotásáról 
szólt. A romániai magyar színház- 
művészet minőségi művelése, in
tézményrendszere megteremtésé
ért kifejtett tevékenység elismeré
seképpen posztumusz elismerés
ben részesült Tompa Miklós. A 
Kemény János-díjat özvegye, 
Mende Gabi színművésznő vette 
át. Laudációt Visky András mon
dott. A magyar nemzeti opera nép
szerűsítése szolgálatában kifejtett 
több évtizedes tevékenységéért 
Háry Béla Erkel-díjban részesült. 
Munkásságáról Simon Gábor igaz
gató szólt. A Kovács György-díj 
birtokosa Hunyadi László színmű
vész. A szakma modernizálása 
szolgálatában kifejtett több évtize
des tevékenységéért életműdíjként 
vehette át a Monoki István-díjat 
Fülöp Géza. S ha a laudációknak 
is lett volna díja, azt a közönség 
minden bizonnyal Sebestyén Mi
hálynak adományozza, a színvona
las méltatásért. Népi kultúránk ok
tatása terén elért eredményeiért ve
hette át a Vámszer Géza-díjat Rá- 
duly József, az öntevékeny színját
szás minőségi műveléséért pedig 
a Szentgyörgyi István-díjat Forrai 
Tibor és Szabó Szende (laudáció: 
Bandi Dezső, illetve Márkos Er
vin és Bocsárdy László). Bács 
András négy évtizedes karmesteri, 
zenepedagógusi és tudományos te
vékenységét dr. Benkő András 
méltatta. Rónai Antal-díjjal jutal
mazták. A csángó népdalok minő
ségi tolmácsolásáért és .terjesztésé
ért Seprődi János-díjat kapott 
Nisztor Ilona (laudáció: Fejér Kál
mán), az egyházzene minőségi 
műveléséért pedig Geréd Vilmos 
vehette át a Zsizsmann Rezsó'-dí- 
jat (laudáció: Gál Lajos).

(németh)

M em en to  ’87-re
Brassóban, a fővárosból érkező műút- 
nak a Kárpát sugárút találkozásánál 
emlékművet állítanak jövőre -  dön
tött a Cenk alatu város tanácsa. Az 
emlékmű fölállítását az 1987. novem
ber 15. szövetség kezdeményezte, a 
helyi tehergépkocsi-gyár dolgozói
nak a Ceauşescu-diktatura elleni első 
tiltakozó megmozdulása emlékének 
megörökítésére. Emlékezetes, hogy

annak idején, a legszigorúbb hírzárlat 
és cenzúraszigorítások ellenére, az 
események után rövidesen nemcsak 
ország-, hanem Európa-, sőt világ
szerte híre teijedt áz élet- és munka- 
körülmények rohamos rosszabbodása 
elleni tüntetésnek és annak vérbefoj- 
tásának, s az azt követő megtorlások
nak.

(L. F.)

Galambászaink az országos kiállításon
Lúgoson rendezték meg az elmúlt na
pokban a XIII. országos galambkiállí
tást. A Jövő sportcsarnokban lebonyo
lított rendezvényen részt vettek ko
lozsvári tenyésztők is. Rajtuk és a 
vendéglátó lugosiakon kívül, többek 
között brassói, bukaresti, jászvásári, 
marosvásárhelyi, medgyesi, nagybá
nyai, nagyszebeni, nagyváradi, resica- 
bányai, segesvári, szászvárosi és te
mesvári galambászok mutattak be

mintegy 1200 fajgalambot. A kiállí
tás nemzetközi jellegét bolgár, jugo
szláv, magyar és német galambte- 
nyészlők részvétele biztosította. A ki
állításon bemutatták Feliciu Bonaţiu- 
nak, az Országos Galambtenyésztő 
Szövetség elnökének a temesvári Po
pa’s Art-kiadónál most megjelent A 
galambászat varázsa (Farmecul co- 
lumbofiliei) című könyvét.

(L. F.)


