
A járvány megpróbáltatások elé állítja a társadalom minden
rétegét. A legsebezhetőbbek azonban az idősek, a betegek,
a kezelésre szorulók, a műtét előtt álló emberek, akiknek a
szenvedés mellett a bizonytalanság tovább súlyosbítja a
helyzetét. Mi történik azokkal, akiknek erősen megfájdul a
foguk, és sürgős fogászati beavatkozásra van szükségük?
Hová fordulhatnak? 

Bezárták a fogorvosi rendelőket
A Belügyminisztérium március 21-i 2-es számú rendelete értelmében

március 22-én 22 órától ideiglenesen felfüggesztették a fogorvosi ren-
delők tevékenységét. Csupán a sürgősségi beavatkozásokat engedélye-
zik. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ki végezhet sürgősségi ellátást? A
kellő védőfelszereléssel rendelkező fogászati rendelők, vagy csak a sür-
gősségi egységek fogadhatják a fogfájós pácienseket? 

Lezárult a Kaland 
és tanulás program 
Március elején zárult az Outward
Bound Románia Társaság az Ifjúsá-
gért szovátai központjában szervezett
– két évet tartó – Kaland és tanulás
elnevezésű nemzetközi program,
amelyben nyolc harminc év alatti fiatal
vett részt Magyarországról, Németor-
szágból és a Moldovai Köztársaság-
ból. A program lehetőséget teremtett
az önkéntes fiataloknak, hogy külön-
böző készségeket sajátítsanak el. 

____________2.
A lélek festői
dimenziója
Ez az, ami térben, időben valóban
végtelen lehet. Hiszen ahány ember
és ahány helyen, helyzetben érzékeli,
annyiféleképpen értelmezhető. Ve-
gyük például Xantus Géza festmé-
nyeit. A művészetét három évtizede
sokoldalúan és töretlen következetes-
séggel kiteljesítő csíkszeredai alkotó
harmincvalahány reprezentatív olaj-
kompozícióját állította ki a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban.

____________4.
Számos kulturális
intézmény
jelentkezik online
tartalmakkal 
A Műcsarnok, a Kecskeméti Katona
József Nemzeti Színház, a Várkert
Bazár, a Budapesti Francia Intézet és
több más kulturális intézmény jelen-
tette be hétfőn, hogy ingyenesen elér-
hető online kulturális tartalmakkal
jelentkezik.
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2020. március 28., szombat 
LXXII. évfolyam 
72. (20451. sz.)
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Mezey Sarolta

  

Fáj a fogam! Hol kopogtassak?

Ellátás csak a sürgősségen

Fotó: Nagy Tibor 



Ennek jártunk utána. Ugyanis a ren-
delet erre nem tér ki. 
Csak a sürgősségi osztály (UPU) látja
el a halaszthatatlan eseteket 

– A helzyet nagyon súlyos. A fogá-
szati beavatkozás nagyon kockázatos
a fertőzések terjedése tekintetében.
Lehetnek olyan páciensek, akik koro-
navírussal fertőzöttek, és nem tudnak
róla. Ha az orvosnak nincs megfelelő
felszerelése, védőruhája, maszkja, vé-
dőszemüvege, egyszer használatos
lábbelije, akkor ki van téve a vírusfer-
tőzésnek. Ha nem felelőtlenítik a ren-
delőt szakszerűen minden páciens
után, a következő páciens is megfer-
tőződhet – tájékoztatott dr. Enăchescu
Mirela, a Maros Megyei Fogorvosi
Kamara alelnöke és szóvivője, aki el-
mondta, hogy jelenleg kizárólag a
Sürgősségi Betegellátó és Roham-
mentő Egység (az UPU-SMURD)
biztosít ügyeletet, és fogadja a sürgős-
ségi eseteket. Ilyen egységek Maros-
vásárhelyen s a megye nagyobb
városaiban, Szászrégenben, Dicső-
szentmártonban, Segesváron működ-
nek. A kisebb városokban nincs ilyen
szolgálat.

A szóvivő elmondta, hogy a fogor-
vosi kamara elnöke, dr. Mirela Gaston
javaslatot tett a Közegészségügyi
Igazgatóságnak (DSP), hogy ha az
UPU-nál az ügyeletes orvosok túlter-

heltté válnak, mert az emberek meg-
rohamozzák a sürgősségi rendelőt,
akkor újabb, állami költségvetésből
működő sürgősségi ügyeleti egysége-
ket kellene védőeszközökkel felsze-
relni és megnyitni, amelyek
vállalhatják az ügyeletet. Ezek a kö-
vetkezők: a December 1. úti régi száj-
sebészeti klinika (a kisegítő iskola
mellett), a Maros Megyei Klinikai
Kórház járóbeteg-rendelője, ahol hat
állami alkalmazásban lévő fogorvos
és jelentős számú rezidens orvos dol-
gozik, továbbá a marosvásárhelyi és a
többi városban működő iskolai fogor-
vosi rendelők. Egyelőre ez csupán ja-
vaslat, választ még nem kaptak a
közegészségügytől. Erőszakkal nem
lehet rábírni őket, hogy előteremtsék
a kellő eszközöket, és mozgósítsák az
állami rendszerben dolgozó fogorvo-
sokat – fogalmazott a doktornő. 
A betegek bármikor hívhatják 
a fogorvosukat

Dr. Magyary Előd fogorvos el-
mondta, hogy a sajtóban azzal is vá-
dolták a magánrendelők tulajdonosait,
hogy cserbenhagyták a betegeket a
koronavírus-járvány idején.

– Az állítás,  hogy a magánrendelők
fogorvosai elbújtak a felelősség, a fer-
tőzésveszély, a munka elől, nem igaz,
hiszen nem önhatalmúlag döntöttünk
a rendelők bezárásáról. Ha tőlem
függne, folytatnám a munkát. Igen,
mert mi lenne, ha a fertőzőklinikák

orvosai, a pneumológusok, a mentő-
sök, az asszisztensek a fertőzésve-
szélyre hivatkozva meghátrálnának?
Orvosok vagyunk, szigorú protokoll
szerint végezzük a munkánkat, a meg-
felelő fertőtlenítési, higiéniai szabá-
lyokat betartva. Nemcsak a
betegeknek, hanem nekünk is kelle-
metlen, hogy nem láthatjuk el őket. A
Dentalcentrum ajtaján egy közle-
ményt függesztettünk ki a fogorvosok
telefonszámaival, hogy betegeink sür-
gősségi esetben bármikor hívhassa-
nak, mielőtt még az UPU-hoz
fordulnának. Az UPU kizárólag azo-
kat a betegeket látja el, akik vérzésre,
erős fogfájásra panaszkodnak, elda-
gadtak vagy állkapocstörést szenved-
tek. Ha a betegek felhívnak, telefonon
olyan tanáccsal láthatjuk el őket,
olyan gyógyszert ajánlhatunk, amit ha
otthon alkalmaznak, csökken a fájdal-
muk, a panaszuk, s nem is kell a sür-
gősségire menniük – magyarázta dr.
Magyary Előd, aki szerint a magán-
rendelőknek meg kellett volna hagyni
a 2-3 órás sürgősségi ellátás jogát,
mert városonként egy-egy sürgősségi
rendelő nehezen tudja ellátni a nagy-
számú beteget.

Mindennek tudatában, a járvány
miatti óvintézkedések közepette, re-
méljük, nem üt be egy erős fogfájás,
mert emberpróbáló lesz, főleg ha a
sürgősségi rendelő előtt várakozni
kell.

Ma GEDEON és JOHANNA,
holnap AUGUSZTA napja.
AUGUSZTA: a latin eredetű
Augustus (magyarul Ágost és
Ágoston) férfinév párja. A latin
név jelentése: magasztos, fenn-
költ.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 27.

1 EUR 4,8444
1 USD 4,5140

100 HUF 1,3828
1 g ARANY 219,0927
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Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 19 0C
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Az év 88. napja, 

hátravan 278 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2020. március 28., szombat

Lezárult a Kaland 
és tanulás program 

Március elején zárult az Out-
ward Bound Románia Társaság
az Ifjúságért szovátai központjá-
ban szervezett – két évet tartó –
Kaland és tanulás elnevezésű
nemzetközi program, amelyben
nyolc harminc év alatti fiatal vett
részt Magyarországról, Német-
országból és a Moldovai Köztár-
saságból. A program lehetőséget
teremtett az önkéntes fiatalok-
nak, hogy különböző készsége-
ket sajátítsanak el. 

Az önkéntesek egy része 11–
12, mások 8–9, és voltak, akik 6
hónapot töltöttek Szovátán 2018
nyarán és őszén, majd 2019-ben.
Míg az első évben több elméleti
és gyakorlati felkészítő volt,
addig 2019-ben a sí- és idegen-
nyelv-táborokban, az Élmények
iskolája, Kalandhetek nevű
programokban vettek részt, segí-
tettek a szervezésben, lebonyolí-
tásban, eleinte megfigyelőként,
majd trénerként. Emellett részt
vettek projektmenedzsment- és
programszervezésben, valamint
a mindennapi munkából (besegí-
tettek a konyhán, az udvar ren-
dezésében) is kivették a
részüket. Szabadidejükben meg-
ismerkedtek az ország turisztikai
látványosságaival, és betekintet-
tek a kulturális életbe is. Tevé-
kenységüket egy mentor és az

önkéntes koordinátor irányította.
A résztvevők a csoportokkal való
munkához szükséges készsége-
ket sajátították el, mint a tevé-
kenységek és a program
megtervezése, levezetése, elem-
zése, kiértékelése. A gyakorlati
készségeket a kötélkerti tevé-
kenységek irányításával, kajako-
zással, kenuzássál, éjszakai
menedékhely építésével és a gya-
logtúrákon a természetben történő
tájékozódással, sziklamászással,
az elsősegélynyújtással edzették.
Olyan szociális készségekkel
vértezték fel a programban részt
vevőket, mint az életmódjuk me-
nedzsmentje, programtervezés, a
döntéshozatal, a kommunikáció,
az együttműködési hajlam, a
konfliktuskezelés és az adott élet-
helyzetek kezelése. Továbbá fej-
lesztették az angol-, magyar- és
románnyelv-ismeretüket. Rugal-
masabbakká, tudatosabbakká és
érdeklődőbekké váltak más kul-
turális és nemzeti értékek iránt. 

Mindannyian új életszemlé-
lettel, motiváltan tértek haza az
önkéntességi időszak után. Be-
számoltak arról, hogy hatéko-
nyan beilleszkedtek az otthoni
környezetbe, munkahelyet talál-
tak, és aktív tagjai lettek közös-
ségüknek. 

A programot az Európai 
Unió Erasmus+ programja tá-
mogatta. 

Ellátás csak a sürgősségen

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a nepujsag.ro webolda-
lon levő online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre. Meghatározatlan ideig vasárna-
ponként a hirdetőiroda zárva lesz.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Vajda Kinga 

Fotó: Nagy Tibor



SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Jékely Zoltán

Bátortalan 
tavaszodás 

Száguld a koldus-szagu tél, 
szirmok esőjét záporozza. 
Emlékeim felé, elálmodozva,
egy mag-vitorlás ringva útrakél. 

Utána megremegve bámul a 
kis pipehúr – érzelmes pici kék szem – 
és búcsut int a rom-kőkeritésen 
a primula. 

S csak száll a mag, mint égi készülék, 
mely ismeretlen csillagokba indul, 
de nem jut a felhők határain túl: 
körülveszi s lehúzza majd a jég. 

1934 

1982. március 19-én, 38 éve hunyt el a 20. szá-
zadi magyar irodalom egyik legnagyobb költője
(született 1913. április 24-én Nagyenyeden). 

Több mint 100 éves az a va-
dasdi képeslap, amelyen nem ke-
vesebb mint hat 19. század eleji
épület látható. Ezek a következők:
fent, középen a Hangya Szövetke-
zet épülete, mellette az 1885-87
között épült templom, középen
balra a Kovács József háza, mel-
lette a Garda János háza (ma 

Madaras Ferenc és családja lakik
benne). Lent középen a tanítói
lakás és az iskola (egyben volt) ‒
ma csak lelkészi lakás. Jobbra lent
a Madaras János háza látható,
amelyben jelenleg a Simon család
lakik. A ház frontrészét többször
átépítették. 

A fényképek alatt, bal oldalon
látható egy nyomdai szöveg: Üd-
vözlet Vadasdról.

A képeslap ún. B oldalán lát-
ható egy 10 filléres Magyar Posta-
bélyeg, a bélyegző dátuma, amely
minden valószínűség szerint 1915.
április 13. (APR 13 15). Szintén a
bélyegző alján látható nagybetűk-
kel: MAROSVÁSÁRHELY. A bé-
lyegtől balra, a címzés fölött
nagybetűkkel olvasható: KÉPES-
LAP. A képeslap címzése: 
Tekintetes Kovács Irén tanító Úr

asszonynak KÖRTVÉLYFÁJA
u.p. GERNYESZEG. 

A családi problémát tárgyaló
képeslap szövegét a címzett édes-
apja írja alá Szerető Apád aláírás-
sal (név nem található). A
levelezési mező alján található a
következő nyomdai eligazítás:
Szilágyi Artur műterméből Kő-
szeg, év nélkül.

Kovács János (1913-2001) volt
vadasdi lekész Adatok a vadasdi re-
formátus egyház történetéhez c.
kéziratában a képeslap nyomdai ke-
letkezésének idejét kb. az 1910-es
évre teszi. 

Nincs utalás  a képeslap nyomdai
gyártásának idejére, a fotókészítő
nevére, a képeslap tervezését, il-
letve kiadását támogató egyén(ek)
kilétére, valamint az akkori pénz-
nemben, forintban feltüntetendő le-
velezőlapárra. 

A képeslap eredetije Jánossy
Zsuzsanna Judit családi archívumá-
ban található, aki Marosvásárhe-
lyen él (tanítónő), és vadasdi
gyökerekkel rendelkezik, felmenői
a Kovács nemzetségből valók.

Jó, hogy vannak még, akik őrzik
helytörténeti szellemkincseink
ereklyéit.

Székely Ferenc

Üdvözlet Vadasdról
Egy 105 éve elküldött képeslap margójára

Mellékletünket Herman Levente műveivel illusztráljuk. Tárlata márciusban nyílt a Kultúrpalotában



Ez az, ami térben, időben való-
ban végtelen lehet. Hiszen ahány
ember és ahány helyen, helyzetben
érzékeli, annyiféleképpen értelmez-
hető. Vegyük például Xantus Géza
festményeit. A művészetét három
évtizede sokoldalúan és töretlen kö-
vetkezetességgel kiteljesítő csíksze-
redai alkotó harmincvalahány
reprezentatív olajkompozícióját ál-
lította ki a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A transzcendencia, a szak-
ralitás jegyében fogant művek híre
megelőzte a tárlatnyitót, a tavaly és
az idei év első hónapjaiban több je-
lentős magyarországi és hazai galé-
riában csodálhatta meg az anyagot
a művészetkedvelő közönség. Leg-
utóbb Kolozsváron, a Bánffy-palo-
tában volt nagy sikere a Xantus
ábrázolta különleges vizuális világ-
nak. A lapunkban megjelent előze-
tesek is méltán keltették fel a nézők
figyelmét A végtelen vonzásában
című egyéni kiállítás iránt. Ha a
grafikáit is gazdagon felvonultató
2004-es első vásárhelyi tárlatán
főleg a római emlékeit átlényegítve
mutatta fel, hogy eltökélt szándéka
egy új művészi dimenzió megte-
remtése képein, ezúttal azt szemlél-
teti, hogy festészete a
háromdimenziósnak ismert valós
világunkon túl, illetve azzal együtt
egy másik, transzcendens dimenziót
is elénk tud varázsolni. Annak függ-
vényében persze, hogy ki mennyire
képes elrugaszkodni a földi realitá-
sok, tapasztalatok és beidegződések
megkötéseitől. Amint a festő a már-

cius 4-i megnyitón egész röviden ki
is fejtette, olyan hitbeli, szellemi
szféra ez, amit láttatni szeretne,
„olyan dimenzionális világ, amelyet
a ma embere még nem ismer, és ő
ennek a felsejlő valóságnak a vizu-
ális bemutatására keresi a képző-
művészet lehetőségei nyújtotta
legtalálóbb kifejezési formát”. És a
legkifejezőbb, legalkalmasabb szí-
neket, harmóniákat, kompozíciós
megoldásokat. Visszafogott, tompí-
tott, finom kolorit jellemzi festmé-
nyeit, akárha halk muzsika lengené
be a már-már súlytalanul lebegő,
gravitáció nélkül emelkedő, álom-
szerű testetlenséggel összekapcso-
lódó, korhoz, időhöz nem igazodó
alakokat. Áttűnéses, varázsos lát-
ványvilág vonz magába, ha elmerü-
lünk képeiben, olyan magától
értetődő átjárhatóság, amely előtt
nincs akadály, legyen szó akár em-
berekről, más élőlényekről, akár
szilárd anyagokról. A festői 
transzparencia úgy helyezi egy-
másra, úgy olvasztja egybe vász-
nain a tónusokat, árnyalatokat,
ahogy memóriánkban, érzelmi sze-
izmográfunkban az emlékek is egy-
másra rakódnak, egybeolvadnak,
anélkül, hogy zavarnák, gyengíte-
nék, halványítanák egymást. Műve-
inek szereplői egymás alakzataival
gazdagodnak, külön-külön és egy-
beépülve is élik a maguk életét, su-
gallják a maguk és művészi
alkotójuk üzenetét, rejtelmes, sejtel-
mes hangulati sugallatát. Amely
mindenképpen a fény körül kering,
a fényre fókuszál. Égi fény ez, le-
gyen akár a földön is.

Égi magasság, éteri végte-
lenség felé áhítoznak az át-
szellemült képi alakok, arra
röpíti őket a fohász, az ima.
Arra vélik meglelni a Meg-
váltót, onnan remélhető a tá-
masz, a vigasz. A képcímek
is erre utalnak, és ehhez kap-
csolódnak a bibliai ihletésű
kompozíciók. Több ilyet is
láthattunk a kiállításon. Saj-
nos múlt időt kell használ-
nunk, a világjárvány
következményeinek elkerü-
lését célzó intézkedések
miatt a Bernády Ház is be-
zárta kapuit, a festmények
egy időre eltűnnek a nyilvá-
nosság elől. Pedig most tud-
nánk igazán beépülni
mágikus világukba, még
szervesebben ráhangolódni
vízióikra. Van ott egy lehen-
gerlőn beszédes kép, A négy
lovas. A végítéletet kinyilat-
koztató Apokalipszis – a
Harag, a Háború, az Éhínség
és a Halál megtestesítőit áb-
rázoló prófécia festői ábrá-
zolása. Napjainkban
különösen hátborzongató le-
hetne. De nem az. Képi har-
móniájában ott érezhető a
szépség, a korokat, megpró-
báltatásokat, tragédiákat át-
vészelt és áldozatok
meghozatalára is kész embe-
riség vitalitása is. És nyilván
az ehhez társuló hit, amit
például a Támasz, a Párbe-
széd, az Út, a Fényforrás, a
Fénysugár, a Bárka lélek-
emelőn érzékeltet. Vagy a
Létra című jelképhordozó festmény,
amelynek lírai párját Weöres Sán-

dor A teljesség felé ciklusában vél-
jük felfedezni. Így szól: „Alattad a
föld, fölötted az ég, benned a létra”.

Ezt a festői lelemény is hasonló
meggyőző erővel képes memóri-
ánkba vésni. 

Hosszú éveken át tartó betegség után már-
cius 23-án, hétfőn reggel végső búcsút vett
tőlünk Nagy Alfréd kollégánk. Frédi megha-
tározó művésze volt a Tamási Áron Színház-
nak, nemcsak emlékezetes alakítások hosszú
sora fűződik a nevéhez, hanem fontos közös-
ségépítő szerepet is játszott a társulatban.

1977-ben Gyergyószentmiklóson született,
1995-ben szülővárosában érettségizett, majd
két évig tagja volt a Figura Stúdió Színház
társulatának. 1997–2001 között végezte el a
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem szí-
nész szakát, utána Sepsiszentgyörgyre szer-
ződött. A 2001/2002-es évadban készült Az
ember tragédiájától mindmáig folyamatosan
játszott, húszéves pályafutása során vala-
mennyi fontosabb sepsiszentgyörgyi előadás-
ban szerepet vállalt, művészi alázatával,
elkötelezettségével, színészi és emberi hite-
lességével a közönség szeretetét és a szakma
elismerését egyaránt kivívta.

Volt Kömény Móka A csodában, Rómeó a
Rómeó és Júliában, Második az Ilja prófétá-

ban, Jim a Partok, szirtek, hullámokban,
Kupás Tódor a Boldog nyárfalevélben, Rod-
rigo az Othellóban, Mi Csü a Jóembert kere-
sünkben, Benjamin Braddock a Diploma
utánban, Csongor a Csongor és Tündében,
Bill a Csendestársban, George a George és
Lennie-ben, Trepljov a Sirályban, Figaro a
Figaro házasságában, Demetrius a Szent-
ivánéji álomban, Clitandre a Mizantrópban,
Protaszov A nap fiaiban, Lorenzo A velencei
kalmárban, Hap az Ezredik éjszakában, Sik
az Egy nyári napban, Lvov az Ivanovban,
Tretén a Tesztoszteronban, Valére a Fösvény-
ben, Rosencrantz a Hamletben, Ragueneau a
Cyrano de Bergeracban, Hugó a Liliom-
ban… Tovább is lehetne sorolni. Kisebb-na-
gyobb filmes alakításai is emlékezetesek.

Színház iránti szeretete átsugárzott szere-
pein, egyénisége valamennyi alakítását em-
lékezetessé tette. A legkisebb szerepében is
képes volt meglepni a nézőket, nyitottságá-
nak, őszinteségének, humorának köszönhe-
tően pedig kollégái körében is igen népszerű
volt. Mindenről határozott véleménye volt,
olykor kritizált is, de sohasem bántó szándék-
kal tette. Nem véletlenül nyerte el 2014-ben a

Kaszás Attila-díjat, mellyel pályatársaik titkos
szavazatai alapján olyan színészeket jutalmaz-
nak, akik kiemelkedő művészi teljesítményük
mellett fontos közösségépítő szerepet is vál-
lalnak a színházukban. A szentgyörgyi társulat
egyik jellegzetes arca volt, neki is köszönhető,
hogy a Tamási Áron Színháznak sikerült elér-
nie jelenlegi elismertségét. Ott volt minden
rendezvényen, amit a színház szervezett, lel-
kesen bekapcsolódott mindenfajta tevékeny-
ségbe, mely a közös ügyet szolgálta. Ő volt a
mindenkori szolgálatos főszakácsa a társulat-
nak, rádióműsort szerkesztett, zenészként is
közreműködött több előadásban. Alapító tagja
és egyik mozgatórugója volt a színház művé-
szeiből álló Tesztoszteron színészzenekarnak.
Túl korán ment el, még sok feladat várt volna
rá színházunkban. Mindnyájunk lelkében ha-
talmas űr maradt utána, emlékét megőrizzük,
művészi alázata, elkötelezettsége példaértékű
marad számunkra.

A Tamási Áron Színház társulata
(Frédit a marosvásárhelyi közönség is a

szívébe zárta. Egyetemistaként számos nagy-
szerű előadásban nyújtott emlékezetes, felejt-
hetetlen alakítást – a szerk.) 

 

Elhunyt Nagy Alfréd

Most aztán nagyon nehéz felelősnek és
okosnak maradni. Teljesen át kell értékelnünk
a következő hónapokat, de az is lehet, hogy
éveket. Már nemcsak a koronavírus jelenlegi
hatására, veszteségeinkre utalok, hanem to-
vábbgondolva, a későbbi jövőnket is szem
előtt tartva úgy tűnik, újabb stratégiát lesz
szükség kiagyalni.

Mint egy közösségért (is) felelős zenekar-
vezető, egyelőre elszörnyülködve látom az el-
múlt hat hónapos folyamatos munkám
eredményét, az eddig már leszerződött 38
koncertünket dugába dőlni. Ha mondjuk
május elejétől, valami csoda folytán, nem old-
ják fel a nyilvános rendezvények zárlatát, az
a zenekarom anyagi ellehetetlenülését jelenti.
Tudom-tudom, minden más ágazatban is két-
ségbeejtő a kialakult helyzet (lásd: turizmus,
vendéglátás, utaztatás, konditermek, színhá-
zak, mozik, klubok, áruházak stb-stb…),
azonban én most a saját barátaimért, a zenész-
kollégáimért aggódom! Elsősorban természe-
tesen AZ EGÉSZSÉGÜKÉRT – ami nyilván
a legfontosabb –, másodsorban pedig a meg-

élhetésükért. És itt természetesen nem csak a
számomra legfontosabb KARTHAGO zene-
kar tagjaira és a technikai munkatársainkra
utalok, hanem AZ EGÉSZ SZAKMÁRA,
minden más zenészre és technikus kollégára,
kollektívára, csoportra, szólistákra, zeneka-
rokra. Hogyan tovább?! Vajon pótolja-e vala-
hol valaki az elveszett, kiesett bevételeinket?
Tudom, jogi nyelven ez a vis maior. Azaz vá-
ratlan, előre nem látható, nem számítható gá-
toló tényező. Amiről senki nem tehet. Mint
például a földrengés, az árvíz, a tornádó, or-
szágos sztrájk, áramkimaradás és persze a jár-
vány. Amikor végül is senki nem felelős a
történésekért, de mégis mindenki bevétel nél-
kül marad.

Megelőzve néhány várható „jóindulatú”
kommentet, előre mondom, hogy persze, van-
nak jól kereső bandák, énekesek, művészek.
Mi sem panaszkodhatunk, szerencsére. Azon-
ban azt senki nem látja, hogy mi is van emö-
gött. Mennyi befektetés, méregdrága
hangszerek, új erősítők, effektek, színpadi
kellékek, látványelemek, monitorrendszerek,

javítások, újdonságok beszerzése, plusz az
egyéb rezsik. Nem „sírni” szeretnék, de a
nyári fő koncertszezon nálunk mindössze 4-5
hónap. Télen szinte teljesen leáll a koncerte-
zés, néhány klub marad, és tulajdonképpen a
nyári bevételeinkből kell télen megélnünk.
Így azután az anyagi tartalékaink nem végte-
lenek. Nagyon hamar apadni kezd, ha nem jön
hozzá semmi… Ha pedig ez a szörnyű jár-
vány még sok hónapig kitart, lehet, hogy az
egész nyarunk dugába dől. Ez pedig a zenész-
társadalomnak nagyon komoly tragédia.

Bizonyos segítséget tehát el tudnék kép-
zelni. Vannak szakmai szervezeteink, egyesü-
leteink, vannak szerzői jogi és előadói jogi
irodáink, van az NKA és az Emmi, a szakszer-
vezet, a Mahasz, és valahol maga az állam.
Valamennyi szervezetnek hosszú-hosszú évek
során szép bevételei voltak a művészek kü-
lönböző munkáiból. Amikor ugyanis jól megy
a szekér, sok az előadás, akkor ők begyűjte-
nek, kollektálnak, és a bevételek bizonyos ré-
szét különböző módon felosztják a szerzők és
az előadók között. Azért marad ott pénz. Elné-
zést, nem akarok más zsebében turkálni, ez na-
gyon nem az én világom. De most eljött az a
nehéz és váratlan idő, amikor segíteni kellene!

Nem csak oda tolni a pénzt, ahol már amúgy is
van, hanem oda is, ahol most egyáltalán nem
lesz. Talán hetekig, talán hónapokig.

Úgy kezdtem az írást, hogy nagyon nehéz
felelősnek és okosnak maradni jelen helyzet-
ben. És tudom, bonyolult dolgot vetettem fel.
Ugyanis nagyon nehéz igazságosan adni, azaz
valahogyan, valamilyen szempontok szerint
pénzt osztani a nehéz helyzetbe kerülő zenész
népnek. Segélyt. Juttatást. Támogatást. Akár
például előre hozott szerzői és előadói jogdíj-
fizetéseket… Mert ki fogja azt megállapítani,
hogy mondjuk kinek mennyit adjon valamely
szervezet, és miért? DE ha meg sem próbál-
juk, akkor olyan végzetes helyzetbe kerülhet
a zenészszakma, aminek a végét egyelőre
nem is láthatjuk.

Tehát szükség lenne most az összefogásra,
egy szervezetten és okosan kitalált, talán
egyelőre akár egyszeri támogatási rendszerre,
amely átmenetileg és gyorsan nyújtana segít-
séget a zenészeknek a túléléshez. Kérem tehát
az illetékes és nevezett szervezeteket, hogy
mentsék, segítsék a zenészeiket, dugják össze
a fejüket, és lépjenek mielőbb!

Szigeti Ferenc 
– Karthago együttes 

Mentőövet a zeneiparnak 
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(Az interjú első része március 
21-i mellékletünkben jelent meg)

– Mekkora próbatétel volt az Utunk után
egy budapesti regényújságot, a Rakétát szer-
keszteni?

– Semekkora. Szerződésileg nem tartozott
hatáskörömbe a szerkesztésben való részvé-
tel. Hetente kétszer besétáltam „munkahe-
lyemre”, leadtam a határon túli magyar írók
fénymásolt novelláit, elbeszéléseit. Kardos
György, a Magvető Kiadó igazgatója min-
denheti rovatot biztosított az elszakított terü-
leteken alkotók népszerűsítésére, s szabad
kezet adott. Senkinek nem volt beleszólása
tevékenységembe! Aligha tévedek, ha kije-
lentem: a világégés után közel fél évszázad-
dal a tiltólistán szereplő Nyirő József első
ízben jelenhetett meg a magyar sajtóban az
igazgató-főszerkesztő támogatásával. Jól hal-
lotta, heti két alkalommal volt jelenésem, de
előfordult, hogy csak a pénteki értekezletre
méltóztattam befáradni… Ezt úgy nevezik,
hogy szinekúra, jóformán semmi munka, ér-
demtelenül felmarkolt fizetés. Arról nem is
szólva, hogy bőven futotta időmből a saját
munkáimra.

– Ezek könyvbe foglalva is megjelentek?
– Természetesen. A Magvető kiadásában,

magas példányszámban. Mármint az El Ga-
lante pajzán emlékiratai és A Sárkány éve. Az
értük kapott tiszteletdíjból egy rákospalotai,
felújításra szoruló kertes családi házra futotta.
Lám, lám, futott a csikó, s én mégsem voltam
képes elfelejteni kolozsvári otthonunkat… A
Szurdokban árnyék már szerényebb példány-
számban került a könyvesboltokba. Az Úr
1985. esztendejében kezdtem rendszeresen
írni a Trianon gyermekeit. 1988-ban súlyos
szívműtéten estem át. Leszázalékoltak. Sza-
kítottam korábbi gyertyaégetős életvitelem-
mel, csak nagy ritkán mozdultam ki
Rákospalotáról. Példás családi életet vittem.
Ez esztendő utolsó heteiben lesz négy éve,
hogy pontot tettem a mamutkrónika záró-
mondata után. 

– Fehér zászló Erdély felett (1992), Tövis-
sel kerített éden (1994), Köd lepte be a Sza-
most (1997), Torda felől hírt hoz a szél… A
negyedik kötet idestova tizenkét éve jelent
meg. A további nyomdakész folytatás kézirat-
ban marad?

– Kiadóm az ötödik kötetre már nem ka-
pott elegendő támogatást. A megszavazott fo-
rintokból a nyomdaköltségekre se igen
futotta. Engem nem lepett meg a különböző
grémiumok szűkmarkúsága... Nem részlete-
zem, miért. Aki átküzdötte magát a négy ter-
jedelmes köteten, rájön mind a mellőzés,
mind az agyonhallgatás okára… Nem töre-
kedtünk gazsulálni sem egyik, sem másik po-
litikai kurzusnak.

– Nem is merem megkérni, hogy néhány
mondatban összefoglalja, miről szól ez a mo-
numentális munka…

– Merje csak! Próbára teszem magam,
hadd lám, fizikai fájdalmaim dacára képes
vagyok megfogalmazni a lényeget… Az
egyes köteteket a Trianon gyermekei főcím
fogja össze, mintegy jelezve azt a teret és
időt, amelyet a regényfolyam a maga magyar,
román, szász, zsidó sorshordozó figuráival és
eseményeivel átölel. Műfajilag krónikaként
jelöljük a terjedelmes munkát, evvel a beso-
rolással mintegy jellemezni szándékozunk
dolgozatunk dokumentumértékét. Több em-
beröltő véges idejét igyekszünk történe-
lemmé tágítani. Egy sorsközösség életét,
mindennapjait próbáljuk irodalommá szubli-

málni. Egy aranyosszéki sorsközösségét,
amelyet a sokszínűség, a fajok, vallások egy-
befonódása jellemez, és amely minden poli-
tikai beavatkozás, határmódosítás,
főhatalom-változás ellenére együtt éli meg a
változások keservét s azok lesújtó következ-
ményeit. Eközben pedig keresve keresik a
nagyvilágban munkáló sors- és történelem-
formáló tényezők erővonalait. A bő száz esz-
tendőt felölelő családi krónika, ha úgy tetszik
folyamregény vagy regényfolyam, egymást
váltó nemzedékek szellemi öröksége.
Ugyanis a Köntös, a Szabó, a Polgár, az Ilos-
vay és Varga család visszamaradt hagyatéka
naplókat, leveleket, okiratokat tartalmaz. A
családtörténet 2011 decemberében zárul a
másodszülött unoka – ez én volnék – sorai-
val. A legkorábbi feljegyzés kelte 1907 nyara,
a nagyapa mártogatós tollából ered. Meg-
könnyebbüléssel jelenti, hogy baccalaureus
fokozattal bír, méghozzá jó minősítéssel.
Még abban az esztendőben a kolozsvári uni-
tárius teológia hallgatója lesz… És a társ-
szerző, azaz a másodszülött unoka
naplójának zárósorai hogyan hangzanak?
Ugye ez volna a következő kérdése? Nos,
atyámfia, azóta négy év szaladt el. S ha a jobb
lábamban fájdalom nélkül törne utat magá-
nak a véráramlás, sem tudnám betűhíven
idézni. Hozzávetőlegesen így hangzanak: a
Trianon gyermekeire fordított években esz-
méltem tudatára: nem csupán az olvasás
révén részesülhettünk emelkedettségben. A
mániákus betűvetés is nyújthat fenséges ér-
zést. Talán egyszer megint feltámad a türel-
mes, önfeledt olvasás divatja. A halandók –
mintegy varázsütésre – kioltják a számítógé-
pek képernyőit. Új lap nyílik a földtörténet-
ben, pezsgő szellemi kor köszönt be. Az
emberek újfent a könyvek fölé hajolnak, s be-
lefeledkeznek az olvasás gyönyörűségébe…

– Milyen volt a Trianon gyermekeinek ma-
gyarországi fogadtatása?

– Egyöntetű elismerésben és méltatásban
részesültek. Mármint az első két kötet. A kö-
vetkezőkre, tudomásom szerint, egy árva szót
sem pazaroltak. Ugyanis azokban került sor
nagyapánk háború után vezetett diáriumára.
A sűrű bekezdések révén betekintés nyerhető
az ’50-es évek történéseibe, s ez még csak
hagyján. De bőségesen idéz az akkor induló
betűvetők írásos megnyilatkozásaiból. Ezen
megnyilvánulásokat, áttételesen, az itteni „fé-
nyes szellők nemzedéke” is magára vonat-
koztathatta… Elvégre, hasonlón az
otthoniakhoz, egyazon lelkesültséggel buz-
gólkodtak végképp eltörölni a múltat, és se-
gédkeztek felépíteni egy új, igazságos
világot.

– És az otthoni fogadtatás, Erdélyben?
– Milyen jelzőt használjak, hogy elbírja a

nyomdafesték? Négy újságkivágást őrzök,
azokból hármat Kovács Ferenc szignált,
egyet pedig Bogdán László. Előbbi nevelő-

városom napilapjában
ismertette a rendre meg-
jelenő köteteket. A kró-
nika indítókötetéről
egyes-egyedül Bogdán
László, a hivatott pálya-
társ értekezett érdem-
ben. Bevezetőjében
felsorolta a Romániában
született magyar nagyre-
gényeket: Bánffy Mik-
lós regénytrilógiáját,
Szabó Gyula nagyívű
regényciklusát, A sátán
labdáit. Egyik elsősor-
ban az arisztokrácia re-
génye, a másik pedig
hatalmas történelmi
mélyfúrás, visszanyúlva
az erdélyi emlékírás leg-
fontosabb hagyománya-
ihoz. Azonban a Trianon
utáni hét és fél évtized
alapvetően feltáratlan
maradt. László barátunk

feltételezése szerint a Fehér zászló Erdély fe-
lett egy nagy vállalkozás első könyve, szer-
zője beváltja vele kritikusai örökös elvárásait,
akik állandóan felemlegették, hogy némelyik
kiadott munkája alatta maradt formátumának
és talentumának. Jeles betűvető társam azzal
zárja dolgozatát: midőn annyi Magyarorszá-
gon megjelenő könyv „bejut” a hazai könyv-
piacra, érthetetlen, hogy a szó igaz
értelmében a róluk és nekik szóló nagy csa-
ládregény nincs közöttük. Sürgeti a könyv-
forgalmazókat, mentől hamarabb pótolják a
hiányt… Indítványa szülőhazám könyvter-
jesztőire nem hatott serkentőleg. Ugyanva-
lóst… vacakul éreztem magam, amikor új
kiadóm, a Fekete Sas tulajdonosa megosz-
totta velem értetlenkedését. Jóllehet idejében
felvették a kapcsolatot az erdélyi szakmabe-
liekkel, részükről legföljebb udvarias, ámbá-
tor kitérő válaszok érkeztek. 

– Jómagam a ’90-es évek közepén egy ko-
lozsvári könyvesbolt polcáról emeltem le az
első két kötetet. A harmadikról és a negyedik-
ről csak regélni hallottam. 

– Érthető. Mint már mondottam, a harma-
dik kötetben feltűnnek a háború utáni korszak
közéletben jeleskedő, elvhűségűket álmuk-
ban is hangoztató figurái, valamint a kor osz-
tályharctól megvadult – na jó, megrészegült
– kulákokat és lelkészeket hajkurászó tollno-

kai. És most jön a lényeg: nevükön szerepel-
nek írásos megnyilvánulásaikkal egyetem-
ben. A kiadóm jónak látta biztosítani magát.
Felkért, fogalmazzak meg egy nyilatkozatot:
minden esetleges peres eljárásért a szerző
tartja a hátát. Kaptam a tollam, rajtam nem
múljon. Lehetséges, hogy az érintettek csak-
ugyan konzultáltak ügyvéddel, és elképzel-
hető, hogy az illető történetesen ismerte
Szabó Dezső felfogását, miszerint azok szá-
mára, akik pályájukat a közösség sorsába
keverték, a halál nem alibi és nem menedék.
Ellenkezőleg, a bezáruló sír követeli a szi-
gorú vizsgálatot, a minden elfogultságtól
mentes kritikát. Visszautalva a „fényes szel-
lők nemzedékére”, e mozgalmakból kerültek
ki a legádázabb tollforgató pártkatonák. Az
1989-es csinált forradalmat – na jó, fordulatot
– követően nem csak akkor tértek be a temp-
lomba, ha a szél befújta kalapjukat… Egyik
óráról a másikra ellenállóként prezentálták
magukat, nem győztek elég sűrűn hivatkozni
a pártállami diktatúra terrorjára. Ekként lép-
tek fel, s harsogtak bő torokkal mindazok,
akik félszáz évvel korábban a múlt eltörlésére
és egy vadonatúj, eszményien igazságos világ
felépítésére esküdtek fel, és a kozmoszig érő
kommunizmusról deliráltak.

– Milyen gyakran látogatja szülőföldjét,
Erdélyt?

– 1983 és 1989 között persona non grata
voltam Romániában. Édesapám temetésére
menet leszállítottak a Balt Orientről. Bihar-
püspökin tartottak hajnalig. Avval a feltétellel
engedtek tovább, ha a szertartás után nem
„kolindálok”, s azonnal elhagyom az ország
területét. Úgyhogy csak 1997-ben láttam vi-
szont szellemi szülővárosomat; véndiák-ta-
lálkozón vettem részt. Nem, utána nem
kívánkoztam haza, nem tett jót lelkemnek a
szembesülés. Nagyon megváltozott nevelő-
városom. És különben is, Bogáncs utcai tusz-
kulánumomban – némi túlzással – reggeltől
estvélig otthon tartózkodtam, folyamkróni-
kámnak köszönhetőn…

– Milyen kapcsolatot ápol otthoni baráta-
ival?

– Mármint az élőkkel? Semmilyent. Van,
akivel 25 éve nem találkoztam. Kölcsönösen
„nem kerestük” egymás társaságát. Nem is
tudom, tényleg barátok voltunk valaha? Merő
talány. A valóban bizalmas, kebelbarátnak
számító társak porhüvelyei a Házsongárdban

Kár volt sírni Jeruzsálemben
Beszélgetés a Budapesten élő Köntös-Szabó Zoltán íróval*

Székely Ferenc

(Folytatás a 6. oldalon)
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enyésznek. De csupán a porhüvelyeik! A
szellemük nehéz napjaimban, például mos-
tanság, vigasztalnak és bátorítanak... Ne törje
a fejét, atyámfia, igenis jól értelmezi mon-
dandómat. Az anyagi valóságtól elforduló
spirituális világra utaltam. Özvegységem első
heteitől számítva járok át a megnyugodott lel-
kek Időn és Téren kívüli léttartományába. Tíz
éve, hogy minden áldott nap meditálok, fáj-
dalomtól gyötörten is, bárha nehezebben me-
rülök el a módosult tudatállapotba…
Válságos időszakban leledzvén, vonakodva
hagyom el a megnyugodott lelkek léttartomá-
nyát. Népes családom szeretete és ragaszko-
dása vonz vissza a Bogáncs utcába… Igen,
persze, a térben és időben kívüli élményeim-
ről, tapasztalataimról is beszámolok a króni-
kában. 

– Többször, több helyen írtak műveiről, re-
cenzálták, ismertették könyveit. Kire gondol,
hogy a legjobban rátapintott a Köntös-köte-
tek lényegére?

– Előrehaladott korában, aki ad magára va-
lamit, hagyjon fel a kötelező szerénységgel.
Bizonyos határig, persze. Azt azonban hagy-
juk másra, hogy megítélje irodalmi tevékeny-
ségünket. Lehetséges, hogy visszatetsző
kérdésnek hat, ha mostan Lászlóffy Aladár
tanulmányából idézek, melyben múltunk és
jelenünk ábrázolója gyanánt aposztrofál.
Csúcsteljesítményként emeli ki az Eljön ke-
gyelmed Sodomába? című novellámat.
Őkelme állítása szerint úgy öltözöm történe-
lembe, annak közegébe, nyelvébe, eszméibe
és mához szóló beszédességébe, ahogy csak
a mindentudás és bölcsesség minden hájával
megkent próza álmodhatja az ilyesmit, az
elevenné vetítés képszerűségével, s a világos
szerkezet célratörő láthatatlanságával. Hig-
gadtságom, iróniám, kérlelhetetlenségem és

mélabúm együtt adja ki a nehezen rajtafog-
ható részlethatások összességét… Koszorús
költőnk szerint könyveim legjobb oldalain
egy irodalmat megváltani tudó, lendületbe
hozó epikusi egyéniséggé értem pályakezdé-
sem után tizenkilenc évvel… Hááát, belátom,
egy cseppet túlléptem azon a bizonyos hatá-
ron…

– Voltaképpen hogyan értelmezendő a kö-
teteket összefogó főcím? Csupán Trianon
gyermekei vagyunk, s nem áldozatai? A kró-
nika további kötetei választ adnak a kér-
désre?

– A felvetés helyénvaló, mindazonáltal
ugyanvalóst kényes. Inkább kitérek a kérdés
elől… Az egyenes válasz a 11. kötetben ta-
lálható, a másodszülött unoka naplójában
meghökkentő kijelentés hangzik el. A kijelen-
tést nem én adtam 85 éves édesanyánk szá-
jába. Úgyszólván ő mondta tollba hatvan felé
járó fiának, elképesztvén a jelen lévő család-
tagokat…

– Munkáit szinte kivétel nélkül érdeklődést
keltő címekkel látta el. A kéziratban várakozó
kötetek címe is hasonlóan vonzó, figyelemfel-
keltő?

– Ami hóttbiztos: én már nem érem meg,
hogy megjelenjenek. Talán kegyelmed sem.
Van értelme felsorolni a további címeket?...
Látományok és ármányok ideje, Tüzek mellé
telepedve, Aranyosszék hű marad, Nincs be-
kerítve Kolozsvár, Távozó emlékek bája, Gi-
leádban elfogyott a balzsam, A könyörtelen
holnap, Angyalokkal irgalmas ég alatt, Em-
mausban virradatra várva...

– 1974-ig Szabó Zoltán néven publikált.
Aztán – olvasóit is zavarba hozva – felbuk-
kant mint addig ismeretlen előneves szerző.
Honnan jön a Köntös név?

– Névazonosságom a kolozsvári nyelvész-
professzorral gyakori félreértésekre adott al-

kalmat. Leginkább a tiszteletdíjak felpostá-
zása okozott kellemetlenségeket. Lévén fia-
talabb, korábban meg kellett volna
különböztetnem magam a kitűnő nyelvésztől.
Sőt, szárnyra bocsátó szerkesztőim is figyel-
meztethettek volna az íratlan illemszabályra.
Az „előnév” édesanyám lánykori neve. A
Köntösök Aranyosszék első telepesei közé
tartoztak, akárcsak anyai felmenőim, a Ba-
loghok. A XIII. században rajzottak ki Kéz-
diszékből. Ők is a kézdi székelyek első
hullámával érkeztek, katonai feladatokat lát-
tak el. A Baloghok hetedmagukkal alapították
Bágyont. Szándékomban állt tényregényt írni
a két nemzetségről. A szándékkal marad-
tam… Ki láthatta előre, hogy a trilógiának
tervezett családtörténet 7500 oldalra terjedel-
mesül? Ha a nagyközönség nem is, maradvá-
ink talán átküzdik magukat rajta. És esetleg
méltányolják, hogy a mamutkrónika írásakor
felmenőik megszívlelték William Golding
nézetét az alkotói eljárásról: az olvasónak
joga van érteni azt, amit olvas. De azért se ne-
heztelünk meg rájuk odaátról, ha osztják
Szerb Antal véleményét John Galsworthy
úgyszintén roppant terjedelmes A Forsyte
saga című művéről: A családregény olvasása
közben az embert olykor tiszteletteljes fásult-
ság fogja el, mint múzeumok látogatása köz-
ben... Lehet, hogy kérkedőn hatott
szerénytelenségem, amikor Lászlóffy és Bog-
dán munkásságomat méltató vélekedésére
hagyatkoztam. Elbizakodottságom büntetése
gyanánt idéztem Szerb Antal szellemes bírá-
latát. Hagyja csak benne az interjúban. Vál-
lalom.  

– Az átkosban mindenki másképpen pró-
bálta átjátszani a cenzor korifeusok ébersé-
gét. Gondolok a romániai évekre, de miért ne,
a magyarországiakra is. Emlékszik még,
Önnek ez hogy sikerült?

– Hááát, alkalmanként azért sikerült. Példa
rá a Szentföldre „helyezett” szenvedéstörté-
net részleteinek publikálása az Utunk hasáb-

jain. Ami az itteni helyzetet illeti: cenzor ko-
rifeusok híján a szerkesztők gyakoroltak
belső cenzúrát. Ezt kivált az első években ta-
pasztaltam. Otthon írt, cenzúrán átsiklott dol-
gozataimat Pesten is, vidéken is elutasították.
Indok? „Meredek”. Boldogult Páskándi Géza
színházaknál „házalt” a Lakon házával. A
dramaturgok és direktorok hitetlenkedtek: ez
a meredekség Romániában valóban a világot
jelentő deszkákra került?! Nos, önt érdekli,
hogy miről „szól” a darab? Na vajon miről,
ha nem arról, hogy minden körülmények kö-
zött, akár életünk árán is, ragaszkodnunk
kell a szülőföldünkhöz, eleink által épített
házunkhoz. És ezt az „érzelmes drámát” ki-
vándorlásunk előtt néhány hónappal mutatta
be a szatmári színház tehetséges és lelkes
társulata. Hát persze, hogy a proszcénium
páholyban szívileg is elidegenedtem ma-
gamtól…

– Díjak, elismerések?
– A Román Írószövetség díja – már nem

emlékszem, melyik munkámat ismerték el
vele. Az említett, bevallom, részemről nagyra
értékelt Pezsgő díj, amit a kor legelismertebb,
legtekintélyesebb kritikusai jóvoltából kap-
tam meg, a 9 év után megjelent szenvedés-
történetért. A Magvető Kiadó Nívódíja a
Kolozsvár külvárosában játszódó sárkányos
regényért. A családi krónika első darabjáért
megítélt Év Könyve díj. József Attila-díj. Ál-
lami elismerés? A Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztje.

***
* A fenti beszélgetést 2015-ben készítettem,

K-SZ. Z. 75. születésnapján. Akkor az alany
nem járult hozzá, hogy megjelenjen napilap-
ban, csak a 2015-ös interjúkötetben (Égbe
nyúló kapaszkodó, Üveghegy, 2015). Március
elején, 80. születésnapján telefonon köszön-
töttem Köntös-Szabó Zoltánt, s engedélyt kér-
tem, hogy a tényeket illetően abszolút semmit
sem változó írás megjelenjen a hazai magyar
sajtóban. Beleegyezett.

Kár volt sírni Jeruzsálemben
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Vasárnap este mutatja be a Duna Te-
levízió a Don Juan kopaszodik című té-
véfilmet, amely egy vígjátéki
elemekkel átszőtt dráma a szerelem-
ről, a hűtlenségről és a megbocsátás-
ról, Herczeg Ferenc (1863–1954) író
novellái alapján.

A történet az 1930-as évek Magyarorszá-
gán játszódik. Farkas Zoltán (Mészáros Zol-
tán alakításában, akire az Angyalbőrben című
sorozat ifjú Urbán hadnagyaként emlékezhet-
nek a nézők) nála nyolc évvel fiatalabb fele-
sége, Éva (Gubás Gabriella) mellett korosodó
pesti Don Juanként éli életét. Válás előtt áll-
nak, melynek oka a kihűlt szerelem mellett
Zoltán alig leplezett nőügyei. A pár egy hús-
véti hétvégére Zoltán nővérének meghívására
a férfi szülőfalujába utazik. Itt Zoltánnak pár
nap alatt felborul az élete. 
Dombrovszky Linda, a film rendezője az
MTI-nek elmondta, hogy a történet alapkér-

dései időtlenek, a film fontos párkapcsolati
kérdéseket feszeget, valamint bepillantást
enged a korabeli Magyarország polgárságá-
nak életébe. Bár a történet a mában is játszód-
hatna, mégis megmaradtak az 1930-as
éveknél: „a filmnek így van egy békebeli
bája, miközben a lelkekben magánéleti-pár-
kapcsolati válságok dúlnak” – fogalmazott a
rendező.  A történet kiindulópontja, hogy a
férfi megcsalja feleségét, de szép lassan ki-
derül, hogy minden kétoldalú, a Don Juanok
pedig bizony megöregszenek. 

–  A film konklúziója is az, ami visszatérő
gondolat a filmjeimben, egyébként Pilinszky
Jánostól származik: meg kell tanulnunk vá-
gyakozni az után, ami már a miénk – az az
otthon, a már meglévő dolgainkban, kapcso-
latainkban is megtalálhatjuk a szépséget és a
boldogságot”.

Mint mondta, a forgatókönyvet Somogyi
György már 2012-ben megírta, ő a forgató-

könyv fejlesztésében rendezőként vett részt,
de akkor nem nyertek rá támogatást, fiókba
került a filmterv. Legutóbbi munkája, első té-
véfilmje is irodalmi adaptáció volt, Szabó
Magda Pilátus című regényét dolgozta fel
Somogyi György és Szélesi Sándor forgató-
könyve alapján. 

A Don Juan kopaszodik esetében Herczeg
Ferencnek az Emberek, urak és nagyurak
című kötetéből választottak ki több mint tíz
novellát, köztük a címadó írást is. A film va-
lójában egy novellafüzér összeszerkesztésé-
ből állt össze, amelyet kreatív módon
egészítettek ki, szabadon adaptáltak, ezért a
film sok helyen eltér az írott anyagtól. A ren-
dező szerint nagyon szórakoztatóak Herczeg
Ferenc novellái, kicsit meseszerűek és vígjá-
ték jellegűek. „Herczeg Ferenc amiatt is tűnt
fel nekünk, mert itthon csak színházakban
játszották, miközben külföldön népszerű volt,
több írását is megfilmesítették”. 

Az MTVA és a Megafilm Service közös
produkciójában Mészáros Zoltán és Gubás
Gabriella mellett a további szerepeket többek
között Kovács Tamás, Tóth Ildikó, Mertz
Tibor, Györgyi Anna, Epres Attila, Takátsy
Péter és Létay Dóra alakítják. 

A film producere Kálomista Gábor, line-
producere Helmeczy Dorottya, operatőre
Hartung Dávid, vágója Pap Levente, dísz-
lettervezője Klímó Péter, zeneszerzője Bol-
csó Bálnt, jelmeztervezője Breckl János,
hangmérnöke Dévényi Tamás és Juhos
Gábor. 

A filmet beválogatták a Tiburon Nemzet-
közi Filmfesztiválra, ahol több magyar film
szerepelt már az előző években, mint például
az Örök tél, a Félvilág vagy A berni követ.
A Duna Televízió nézői vasárnap este 22.20
órától láthatják a Don Juan kopaszodik című
tévéfilmet.

Vasárnap mutatja be a Don Juan kopaszodik című filmet a Duna Televízió

A Műcsarnok, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a
Várkert Bazár, a Budapesti Francia Intézet és több más kulturális
intézmény jelentette be hétfőn, hogy ingyenesen elérhető online
kulturális tartalmakkal jelentkezik.

A Műcsarnok saját aktuális kiállításainak virtuális sétáit készí-
tette el és tette elérhetővé a http://mucsarnok.hu/mucsarnok/virtu-
alis_setak.php honlapon.

A látogatók így az intézmény kényszerű zárvatartása alatt
számítógépük előtt ülve tekinthetik meg a Párizsban élő magyar

képzőművész, Major Kamill Papírok-rácsok-akkád című kamara-
tárlatát, a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiál-
lítását, valamint Paolo Ventura sajátos hangulatú velencei
fotográfiáit.

Számos online tartalmat tölt fel a szentendrei Ferenczy Múzeumi
Centrum (FMC) is: a http://www.muzeumicentrum.hu/muzeumozz-
a-szobadbol/ weboldalon az aktuális kiállításokból mutatnak be ér-
dekes műveket, tesznek közzé letölthető feladatokat, interaktív
tartalmakat, de az FMC YouTube-csatornája is számos videóval
várja az érdeklődőket.

Új, közös projektet indított a Kecskeméti Médiacentrum és a
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is: a teátrum művészei
és dolgozói mindennap felolvasnak egy gyerekeknek és egy felnőt-
teknek szóló mesét, novella- vagy regényrészletet.

A sorozat hétfő este indul a Kecskeméti Televízióban és a közös-
ségi oldalakon: Cseke Péter előadásában Benedek Elek A kis göm-
böc című meséjét lehet meghallgatni, Frigyesi Tünde pedig Rejtő
Jenő Vesztegzár a Grand Hotelben című kötetéből olvas fel.

Kedden Kocsis Pál hangján A macskacicó című népmesét, Kol-
tai-Nagy Balázs előadásában pedig Kosztolányi Dezső A tégla című
novelláját ismerhetik meg az érdeklődők.

A Várkert Bazár Várkert Irodalom – Aposztróf című műsora
a karantén idején is jelentkezik irodalmi beszélgetésekkel a
https://www.facebook.com/varkertirodalom/ oldalon. Az első,
keddi élő bejelentkezése Örkény István munkásságát járja
körül Udvaros Dorottya színművésszel és Juhász Anna irodal-
márral.

A járvány idején zárva tart a Francia Intézet Médiatára is, ám
az érdeklődők most három hétig ingyenesen próbálhatják ki az on-
line könyvtárat, és a http://www.culturetheque.com/EXPLOITA-
TION/HUN/register.aspx honlapon elvégzett regisztráció után
ingyenesen tölthetnek le francia nyelvű e-könyveket, napilapokat,
folyóiratokat, filmeket, zenéket és hangoskönyveket.

A koronavírus-helyzet miatt későbbi időpontra halasztották a Vad
erdők, vad bércek című film mozibemutatóját, a film alkotói, Mo-
sonyi Szabolcs és Bagladi Erika azonban a YouTube-on ingyenesen
hozzáférhetővé tették három korábbi természetfilmjüket, a Vad Szi-
getközt, a Vad Kunságot és a Tiltott zónát.

A Budapest Varieté a 2019-es és 2020-as előadásait adja le Fa-
cebook-oldalán csütörtöktől vasárnapig két-két részletben.

Közvetlenül is reflektál a koronavírus-járványra az otthon ki-
nyomtatható és játszható, Maradj otthon! elnevezésű kártyajáték.
A koronavírusról szóló hasznos információkat megosztó, Makray
János festőművész által illusztrált kártyalapok a Facebookról tölt-
hetők le.

Számos kulturális intézmény jelentkezik online tartalmakkal 
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MEGEMLÉKEZÉS

A temető csendje ad neki nyugal-
mat, emléke szívünkben örökké
megmarad. Szívünkben a helyed
nem pótolja semmi, őrizzük emlé-
ked, nem fogunk elfeledni.
Fájó szívvel emlékezünk március
28-án az erdőszentgyörgyi id.
VERES JÓZSEFRE halálának 4.
évfordulóján. Nyugalma fölött őr-
ködjön szeretetünk. Emlékét
örökre őrzik szerettei. (mp.-I)

„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol
a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsú-
zom, de itt marad Belőlem né-
hány pillanat.”
Fájdalommal emlékezünk már-
cius 28-án a szerető férjre és
apára, RAVASZ ENDRÉRE, aki
egy éve távozott szerető családja
köréből. Sosem feledünk! Felesé-
ged, Enikő, lányod, Bettike. (p.-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk
március 28-án, amikor egy éve el-
távozott szeretteitől a kelemen-
telki születésű RAVASZ ENDRE. 
Kegyelettel emlékezik rá apósa,
András. 
Nyugalmad legyen csendes! 
(p.-I)

Kegyelettel emlékezünk március
28-án, RAVASZ ENDRE halálának
első évfordulóján.
Szövérfi Zsolt és családja. (p.-I) 

Egy szál gyertya, mely lassan 
végigég, 
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek
Téged, 
De emléked örökre a szívünkbe
égett. 
A múltba nézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincsen
már.
A temető csendje ad Neked nyu-
galmat, 
Emléked szívünkben örökre meg-
marad. 
Kicsordul a könnyünk, állva a sí-
rodnál, 
Mélységes a fájdalom, hogy
örökre távoztál. 
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz, 
Míg élünk, örökké velünk leszel!
Fájó szívvel emlékezünk RAVASZ
ENDRÉRE, aki egy éve távozott
szeretteitől. 
Bánatos szülei, testvére és csa-
ládja. Nyugodjon békében! (p.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülve, de Isten akaratával
megbékülve tudatjuk, hogy a
szeretett anya, nagyanya, anyós,
anyatárs, 

özvegy  RÉTI-FOGARASI 
ERZSÉBET 

életének 80. évében folyó év már-
cius 26-án családja körében
csendesen megpihent. 
Emlékét szívünkben örökre ápolni
fogjuk, nyugalma legyen áldott! Te-
metéséről később tájékoztatunk. 

Gyászoló szerettei. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, apa, nagybácsi,
nagytata, rokon és barát, 

VARRÓ JÓZSEF
69 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 30-án 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református sír-
kertben. 

Gyászoló családja. (sz-I)

A Hagyományok Háza minden délben kon-
certtel jelentkezik Corvin téri székházának
teraszáról. Az eseménysorozat április 22-éig
a Hagyományok Háza Facebook-oldalán kö-
vethető. 

A Hagyományok Háza az európai mintát követve
március 26-ától április 22-éig mindennap koncertet
sugároz interneten a felújított Budai Vigadó Corvin
téri teraszáról. Az élő népzenei közvetítések a nán-
dorfehérvári csatára emlékező déli harangszó után
csendülnek fel, buzdítva a kitartásra, segítséget
nyújtva a léleknek a bizonytalanságban. 

A Hagyományok Háza ezzel a programmal ugyan-
akkor segíteni kívánja a népzenész-társadalmat, azo-
kat a muzsikusokat, akik a koncertek, nyilvános
fellépések drasztikus elmaradásával súlyos megélhe-
tési gondokkal küzdenek; gyakorlatilag kenyér nélkül
maradtak. A részvételre vonatkozó felhívás az intéz-
mény honlapján olvasható.

„Minden erővel fent kellene tartanunk az egységet,
ami most, a járvánnyal szemben való ellenállást lé-
lekben erősíti – beszél a kezdeményezésről Kelemen
László, az intézmény főigazgatója. – A zene, a tánc, a

művészetek évezredek óta azt a célt szolgálják, hogy
a nehéz idők megterhelő eseményeit feloldják az em-
berekben. Ha a lélek erős, a test is jobban bírja.”  

Számos hasonló kezdeményezést lehet találni az
interneten, viszont az élő népzenének éppen az a sa-
játos varázsa: nem lehet dobozba zárni, de még csak
kétszer ugyanúgy eljátszani sem az adott dallamot. A
szervezők és a fellépők nem kívánnak koncertélményt
nyújtani, inkább közvetíteni kívánják az online be-
kapcsolódónak is az egyediség és a közösség, az ösz-
szetartozás élményét.

Az intézmény további anyagokat kíván megosztani
az egész Kárpát-medencében és a diaszpórában élő
magyarokkal a nehéz napokban: közzéteszi a Magyar
Állami Népi Együttes műsorait, s tervezi továbbá
saját módszertani anyagok készítését is. Ugyanakkor
a Hagyományok Háza nyitott minden kívülről jövő
szakmai kezdeményezésre is.

Az erkélykoncert-sorozatot az érdeklődők megtekint-
hetik: https://www.facebook.com/hagyomanyokhaza/

Felhívás:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4474

*Kodály Zoltán

COVID-19. 
Az élethez való alkalmazkodás

A világunk megváltozott.
Egy séta a parkban, egy vendéglői találkozás a bará-

tainkkal, szeretteink megölelése. Ezek mind „normális-
nak” tűntek.

A mostani helyzet mindennapi rutinjaink, felfogá-
sunk megváltoztatására kényszerít.

Olyan időket élünk, amilyeneket nem hittünk volna,
hogy valaha is megérünk.

A mód, ahogyan szembenézünk vele, csak rajtunk
múlik. Egyénenként is, valamennyiünkön. És közösség-
ként szintén.

Alkalmazkodnunk kell.
Alkalmazkodni az új szabályokhoz, egy új életmód-

hoz, egy más valósághoz.
Általában elkerültem a „kell” szó használatát.
De most tényleg kell.
Ezen múlik az életünk.

Otthon ülünk. Az életért.
Lavinia Cosma parlamenti képviselő

(x)
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Erkélykoncert-sorozat 
a Hagyományok Házában

Már csaknem 60 önkéntes jelentkezett a Segítséget
kérek! időseket támogató kezdeményezéshez. Maros-
vásárhelyen a Soós Zoltán polgármesterjelölt és csa-
pata által indított kezdeményezésnek nagy sikere van,
hiszen néhány nap alatt számos önkéntes és szervezet
is csatlakozott már. Az akcióban részt vesz az
RMDSZ Maros megyei szervezete és Nőszervezete,
valamint a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) is, melynek fiatal önkéntesei már járják a vá-
rost. 

„A legfontosabb, hogy minden olyan marosvásár-
helyinek segíteni tudjunk, aki idős, a vírus okozta ve-
szély miatt otthonában ragadt, és nem lehetnek vele
szerettei sem. Az alapélelmiszerek beszerzésében és
a gyógyszerek vásárlásában is segítünk. Kérjük, hogy
jelezzék mihamarabb, ha tudnak ilyen személyekről,

hiszen lehet, ez a lehetőség nem jut el hozzájuk. Ma
fogjunk össze!” – mondta Soós Zoltán polgármester-
jelölt a marosvásárhelyiek.ro portálnak adott interjú-
ban. 

A kezdeményezést webes felületen, a 
www.sooszoltan.ro oldalon lehet követni, azaz lehet
jelentkezni. De a 0721-297-417-es telefonszámon is
érdeklődhetnek és jelentkezhetnek mind az önkénte-
sek, mind a segítségre szorulók. 

Kérjük ismételten, hogy akikhez eljut ez az infor-
máció, tájékoztassák a környezetükben élő szomszé-
dokat, idős szülőket, nagyszülőket, ismerősöket erről
a lehetőségről. 

Köszönettel, 
Soós Zoltán polgármesterjelölt és csapata

Egyre többen segítik az időseket
MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS „A DJ107D Fehér megye
határa – Magyarkirályfalva – Ádámos – DN14A út-
kereszteződés megyei útszakasz, Fehér megye
határától a DJ107 útkereszteződéséig való felújí-
tása” projekt tulajdonosa értesíti az érdekelte-
ket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség besorolási döntése értelmében kör-
nyezetvédelmi hatástanulmány nélkül is elvégez-
hető „A DJ107D Fehér megye határa –
Magyarkirályfalva – Ádámos – DN14A útkereszte-
ződés megyei útszakasz Fehér megye határától a
DJ107 útkereszteződéséig való felújítása” elne-
vezésű beruházás, amelyet Maros megyében, az
Ádámos községhez tartozó Magyarkirályfalván
terveznek kivitelezni. 
A besorolási döntéstervezet és annak indoklása
tanulmányozható a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely,
Hídvég utca 10. szám), hétfőnként 9–15 óra kö-
zött, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint
a következő weboldalon: http://apmms.anpm.ro. 
Az érdekelt személyek a besorolási tervezettel
kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenvetéseiket a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek
nyújthatják be a tervezet közzétételétől számí-
tott 10 napos határidőn belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

ALELNÖK
Ovidiu Dancu
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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
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


