
Hatvanhat ősnyomtatványt 
őriznek Marosvásárhelyen a 
Teleki–Bolyai Könyvtárban, 
akárcsak a Hatodik magyar 
nyelvemléket, a Bolyaiak kéz-
iratait ,  i l letve az Amerikai  
Függetlenségi Nyilatkozat hi-
teles másolatát és sok más ér-
tékes dokumentumot, ame-
lyeket az 1802-ben alapított 
könyvtár állandó tárlatán le-
het megtekinteni.

 A vidékünkön az első köz-
könyvtárat Teleki Sámuel ala-
pította, aki fontosnak tartotta, 
hogy az iskolavárosban egy 
jelentős gyűjteményű könyv-
tár is működjön, és az általa 
megvásárolt könyvek elérhe-

tők legyenek bárki számára. A 
kancellár útjai során vásárol-
ta az értékes könyveket, vagy 
megrendelte azokat. Gyűjte-
ménye mellett más gyűjtemé-
nyeket is őriz a könyvtár, a 
marosvásárhelyi Református 
Kollégium, a székelyudvarhelyi 
Unitárius Kollégium, vagy a 
mikházi ferences rendi ko-
lostor könyvtára is ide került, 
amelyeket szakértők gondoz-
nak. Az intézmény munka-
társai számára fontos volt az 
eredeti állományok megőrzése, 
össze nem keverése, az úgyne-
vezett provinencia-elv alapján.

Az ősnyomtatványoknak ne-
vezett kiadványok a legkorábbi 

nyomtatott könyvek, amelye-
ket a Gutenberg-féle könyv-
nyomtatástól – 1455-től 1501 
húsvétjáig befejezően nyom-
tattak. Az azután következő 
időszakot, a 16. századi ki-
adványokat szaknyelven an-
tikváknak nevezik. A magyar 
könyvek esetében az első nagy 
magyar bibliográfus, a ko-
lozsvári egyetem tanára, Sza-
bó Károly 1711-et állapította 
meg felső határként, tehát az 
addig megjelent könyveket 
a könyvtárosi szakzsargon 
RMK-knak, vagyis Régi Ma-
gyar Könyveknek nevez.

A Bolyai téri tékában meg-
tekinthető a Bolyai Múzeum, 

ahol a két nagy matematikus, 
Bolyai Farkas és Bolyai János 
relikviáit, személyes tárgya-
it, illetve a könyvtárban őr-
zött kéziratok másolatát lát-
hatják az érdeklődők. Ugyan-
csak a földszinten, az úgyne-
vezett kerek teremben ideig-
lenes, tematikus kiállítások 
mutatnak be érdekességeket, 
nyomtatványokat, ritkaságo-
kat egy-egy adott téma köré 
csoportosítva.

A látogatás ingyenes, hét-
fő kivételével 10 és 18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 
10 és 13 óra között várják az 
érdeklődőket.
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Dominic Toretto és a csa-
ládja élete egy új útra tér, 
miután Brian O’Conner 

eltávozott egy nyugodalmasabb 
világ felé. Hiába a sokadik utol-
só meló, de még mindig van hol 
rendet rakni, és ezúttal New 
York, Oroszország, Izland és 
Kuba útjait fogják róni, ahol még 
veszélyesebb akciókat kell vég-

hez vinniük. Immáron Dom és 
Letty a nászútjukat tervezik, és 
a felmentett csapat többi tagja 
a normális életet próbálja élni, 
amikor egy rejtélyes nő felbuk-
kan, és elcsábítja Domot – aki 
a  befolyásolása alá kerül, és 
kénytelen lesz a hozzá legkö-
zelebb állókat is elárulni, hátat 
fordítani nekik és eltakarítani 

az útjába akadókat; ekkor veszi 
kezdetét Dom ellen a nagy haj-
sza. A bűn világából úgy tűnik, 
nincs menekvés. 

A kubai partoktól New York 
utcáin át a Barents-tenger jég-
páncéljáig világszerte számos 
helyen folyik a hajsza, amit hő-
seink csapata folytat, hogy útját 
állják egy anarchistának, aki 
káoszt akar a világra szabadí-
tani, és hogy hazahozzák a fér-
fit, aki családot csinált belőlük.

A sorozat legújabb darab-
jában Vin Diesel mellé visz-
szatér Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Michelle Rodriguez, 
Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” 
Bridges, Nathalie Emmanuel, 
Elsa Pataky és Kurt Russell 
is, valamint csatlakozik hoz-
zájuk az Oscar-díjas Charlize 

Theron mellett a szintén Oscar-
díjas Helen Mirren, illetve Scott 
Eastwood.

A 2017-es amerikai akciófilm 
péntektől látható a marosvásár-
helyi mozikban.

Nyugalmas életre vágynak, mégsem tudnak szakítani a múlttal

Halálos iram 8

Szétbomlott a csapat, kérdés, hogy sikerül-e visszaállniuk úgy, mint előzőleg?

Dominic Toretto és családja úgy tűnik, nem tud 

szabadulni a múlttól. A fiúk és lányok újabb ak-

ciókba keverednek, hogy ez alkalommal is végig 

akciózzák az egész világot. A borsot viszont ez 

alkalommal nemcsak Deckard Shaw töri az or-

ruk alá, hanem egy új gonoszra is számíthatunk.
Alkotók

Rendező: F. Gary Gray
Író: Chris Morgan
Forgatókönyvíró: Gary Scott 
Thompson
Szereplők: Charlize Theron, 
Dwayne Johnson, Scott 
Eastwood, Jason Statham, 
Vin Diesel, Kurt Russell, 
Michelle Rodriguez, Lucas 
Black, Tyrese Gibson, 
Kristofer Hivju

Ősnyomtatványok, ritkaságok a Teleki Tékában

Nemzeti Színház

Április 21-én, péntek este 7 
órakor a nagyteremben John 
Kander–Fred Ebb – Bob 
Fosse: Chicago című musi-
calje látható. Rendező-kore-
ográfus: Juronics Tamás. Az 
előadás időtartama: 2 óra 40 
perc (1 szünettel).
 
Április 22-én, szombat es-
te 7 órakor a nagytermi stú-
diótérben az Összkomfort, 
John Osborne: Dühöngő if-
júság című drámája nyomán 
készült produkció látható, 
amely a budapesti 42. Szín-
ház vendégelőadása. Rende-
ző: Fogarasi Gergely. Az elő-
adásra a Bernády György-
mecénásbérlet érvényes. A 
produkció időtartama: 3 óra 
(2 szünettel).
 
A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház sajnálattal értesíti 
kedves közönségét, hogy a 
gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház 2017. április 
23-án, vasárnap 19.00 órától 
meghirdetett Zűrzavaros 
éccaka című előadása egész-
ségügyi okokból elmarad. 
A megváltott jegyek 2017. 
május 19., péntek 17.30-ig 
visszaválthatóak. 
 
Április 23-án, vasárnap es-
te fél 8-tól a kisteremben 
Timur Vermes: Nézd, ki van 
itt! című szatírája szerepel 
műsoron. Rendező: Theodor 
Cristian Popescu. 

Állami Filharmónia

Április 27-én, csütörtök es-
te 7 órakor a Kultúrpalota 
nagytermében Alexandre 
Myrat franciaországi kar-
mester vezényli G. Mahler 
9. D-dúr szimfóniáját. A 28. 
számú hangversenybérlet 
érvényes. 

Stúdió Színház

A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem végzős színészosz-
tálya április 22-én, szom-
baton 19 órától adja elő a 
Stúdió Színházban Vinnai 
András: Valaminek a máso-
dik része című vígjátékát Ke-
resztes Attila rendezésében.

Április 25-én, kedd délután 
5 órától a Levél utcai Stúdió 
2-ben Elise Wilk Papírrepülők 
című darabja látható Sebes-
tyén Aba rendezésében.

Ariel Színház

Vasárnap, április 23-án, dél-
előtt 11 órakor az Évszakok 
(0–4 éves korosztálynak) cí-
mű előadást láthatják az ér-
deklődők. Telefonos helyfog-
lalás a 0740-566 454-es szá-
mon lehetséges.

Pénteken, április 28-án 18 
órakor a 4 éven felülieknek 
szóló Tejkút című darab be-
mutatója tekinthető meg. 
Király Kinga Júlia meséjét 
színpadra állította és zené-
jét szerezte: Király István, 
tervező: Lukácsy Ildikó, ren-
dezőasszisztens: Bonczidai 
Dezső. Szereplők: Bonczidai 
Dezső, Cseke Péter, Dull 
János, Gáll Ágnes, Gönczy 
Katalin, Halmágyi Éva, Sza-
bó Dániel, Szőlősi-Pénzes 
Szilárd.




