
Az utóbbi időszakban megszaporodtak
a falopások Makfalván, ezért a közösség
arra kérte az önkormányzatot, hogy
próbálja meg visszaszorítani a jelensé-
get, védje meg a lakosság javait. A
problémákról és lehetőségekről Vass
Imre polgármester számolt be lapunk-
nak.

Makfalva jókora erdőterülettel rendelkezik,
amelynek megvédésére hangsúlyosan figyelnek
az utóbbi időben. Az erdőtulajdonosok egyesü-
lete összesen 500 hektárt birtokol, amit a mak-
falvi erdészet ügykezelésébe adtak. Az
egyesület főleg a tagság faigényeinek kielégíté-
sére termel ki tűzifát, eladásra inkább eszközfát
bocsátanak, a bevételből fedezik a magasra rúgó
őrzési, bélyegzési költségeket. A tulajdonosok
évente hektáronként három méter tűzifára jogo-
sultak, akinek erre nincs szüksége, az pénzben

megkapja a fa ellenértékét. Néhány éve a gaz-
dáknak 42 lejt kellett fizetniük egy méter fáért,
továbbá a hazaszállítási költségeket, ám a
három éve felálló új vezetőséget dicsérendő, ma
az erdőtulajdonosok ingyen kapják meg a nekik
járó tűzifát, csak a szállítási költségeket kell ki-
fizetniük. Az is megesik, hogy a jövedelemből
még egy csekély osztalékot is tudnak juttatni a
220 tulajdonosnak.

Szerveződő 
fiatalok 
Decemberben az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban megalakult a
Maros Megyei Magyar Diáktanács,
amelynek célja összefogni a középis-
kolában működő diáktanácsokat. Az új
szervezet képviselői részt vettek a
MAKOSZ 25. kongresszusán. 
____________2.
Petőfi olaszul 
Marosvásárhelyen
Rendhagyó megemlékezésen vehet-
tünk részt a marosvásárhelyi Petőfi-
szobornál január elsején. Helytörté-
neti, irodalomtörténeti szempontból ki-
vételes momentumnak tekinthető,
hogy olasz nyelven is elhangzott a
költő ma is gyakran szavalt verse, az
Egy gondolat bánt engemet (Mi tor-
menta un pensiero).
____________3.
Nem csak barokk
Márton Krisztina és tervező, szervező
társai, fiatal segítői, akiknek egy évti-
zede őszről őszre a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában szervezett divatbemu-
tatókat köszönhetjük, ebben a kiállító-
térben is megpróbálják a maguk
teljességében felmutatni divatkreációs
törekvéseiket.
____________6.
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Decemberben az Ariel Ifjú-
sági és Gyermekszínházban
megalakult a Maros Megyei
Magyar Diáktanács, amelynek
célja összefogni a középisko-
lában működő diáktanácso-
kat. Az új szervezet képviselői
részt vettek a MAKOSZ 25.
kongresszusán. Az új ifjúsági
szervezetről az elnök, Szepessy
László, a Bolyai Farkas Líceum
diákja számolt be lapunknak. 

Az elnök szerint több diáktársá-
val együtt döntöttek úgy, hogy lét-
rehoznak egy olyan átfogó
szervezetet, amely egyesíti a megye
különböző középiskoláiban mű-
ködő diáktanácsokat. Eddig a sze-
repkört a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban működő diáktanács töl-
tötte be, de az utóbbi időszakban
igény mutatkozott arra, hogy más
középiskolák – mint pl. a Művészeti
Szaklíceum – magyar diáktanácsai
is közképviseletet nyerjenek. Az
egyelőre csak a megyeszékhelyre
összpontosító új szervezet egyik

célja, hogy más települések líceu-
mait is bevonják. Már sikerült egy
szászrégeni líceum diáktanácsát
csatlakoztatni, hamarosan szovátai
és nyárádszeredai középiskolákkal
is felveszik a kapcsolatot. Az MDT
fő célja az, hogy a MAKOSZ-szal
közösen közképviseletet nyújtson a
diákoknak, ugyanakkor szeretnének
irodalmi, művészeti, sport- és más
ifjúsági jellegű rendezvényeket
szervezni, de média- és a diákjogot
ismertető, népszerűsítő találkozó-
kat, műhelymunkákat is rendezné-
nek. Természetesen egyfajta
kapcsolattartó, hídszerepet töltené-
nek be a szülői szervezetek, a taná-
rokat összefogó Romániai Magyar
Pedagógusszövetség és más ifjúsági
szervezetek, hatóságok között. 

Az MDT (elnökségi tagjai: elnök
Szepessy László, ügyvezető elnök
Dull Bence, pénzügyi referens
Bartha Dániel, belügyi referens
Szabó Zsófia, médiareferens Csép
Balázs, jegyző Kolcsár Boglárka,
vezetőségi tagok: Lázár Balázs, Ko-
csis Imola, Szabó Nikolett) képvi-

seleti mandátumot nyert a december
14-16. között a Bihar megyei Püs-
pökfürdőn rendezett XXV. MA-
KOSZ-kongresszusra, ahol sor
került a Romániai Magyar Közép-
iskolások Szövetségének a tisztújí-
tására, alapszabályzatának módo-
sítására és az elnökség éves beszá-
molóját követően a MAKOSZ el-
nökségének tisztújítására is. 

Az újonnan megválasztott elnök-

ség tagjai: Domokos Ferenc elnök;
Horváth-Kovács Mátyás ügyvezető
elnök; Ambrus Egyed Ágnes, Csá-
szár-Pál Zsombor, Darabán Albert
Nándor, Pánczél Orsolya elnökségi
tagok; Józsa Kriszta külügyi refe-
rens; Bencze Erik Tamás belügyi
referens; Szegedi Zsolt kommuni-
kációs referens. A korábbi elnök,
Bucur Tamás mandátuma lejárt,
ezért távozott tisztségéből.  

A jubileumi kongresszuson jelen
volt Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke, Szabó Ödön
Bihar megyei parlamenti képviselő,
az oktatási szakbizottság alelnöke,

valamint Horváth Béla, Szalacs pol-
gármestere is. 

Az immár jogi képviseletet nyert
MDT is szerepet vállal a diákjogo-
kat népszerűsítő MAKOSZ-kam-
pányban, és azt is eldöntötték, hogy
közösen besegítenek majd a VIBE
fesztivál szervezésébe. Ugyanakkor
szeretnék a diákok érdekeit érvé-
nyesíteni  a tanügyi törvény módo-
sításakor. Mind a MAKOSZ, mind
az MDT testületi gyűlésein 2019-re
gazdag tevékenységi naptárt állított
össze, amivel erősítik szervezetei-
ket – mondta Szepessy László, az
MDT elnöke. (vajda) 

A református egyházközség 160 hektár erdővel rendel-
kezik, ezt egy helyi származású sófalvi vállalkozó termeli
ki, aki maga is 60 hektár erdőt birtokol. Az egyház a helyi
lakosság faigényét igyekszik kielégíteni, csak a maradék
tűzrevaló kerülhet a falun kívüliek kezébe. Így Makfalván
az egyesület és az egyház a tűzifakérdést megoldotta, a he-
lyiek jutányos áron vásárolhatnak: 2017-ben 130, tavaly
150 lejbe került egy méter tüzelőanyag.

Az önkormányzatnak is van 100 hektár erdeje, de abból
csak a közintézmények ellátására jut, hiszen szinte min-
denhol fakazános központi fűtés működik.
Éjjel-nappal, még a szomszéd lovával is

Annak ellenére, hogy a tüzelővel való ellátás meg van
oldva, Makfalván mégis lopják a fát, s erre főleg a „vízen
túliak”, a romák „szakosodtak”. Nappal járják az erdőt,
vágják a „lábon álló” fát, ami éjszaka szekérrel vagy au-
tóval jut el a megrendelőhöz, többnyire makfalviakhoz.
Mert legtöbbször nem a családjuk szükségletére próbálnak
eltulajdonítani fát, hanem eladásra. „Ha szárazat vinnének
el maguknak, hogy meg ne fagyjanak, azt még talán elnéz-
nénk, de amikor a jó fához nyúlnak...” – fakad ki az elöl-
járó. A tolvajok attól sem riadnak vissza, hogy a már
kitermelt, esetleg méterbe rakott fát dézsmálják meg.
Olyan eset is volt nemrég, hogy a tolvaj éjszaka elkötötte

a szomszédja lovát, azzal ment az erdőre – erre akkor de-
rült fény, amikor rendőrkézre került. A fatolvajlásért igen
borsos bírság jár, ötezer lej, de a polgármester arra is fel-
hívja a helyiek figyelmét: hasonló büntetésre számíthat az
is, aki a tolvajoktól nyugta, szállítólevél nélkül megvásá-
rolja a tűzifát.

A falopások száma télen viszonylag nagy, hetente 
jegyeznek néhány illegális szállítmányt a hatóságok.
Fellépnek a tolvajok ellen

A közösség kezdi mindezt megelégelni, ezért az önkor-
mányzat és a rendőrség segítségét kérte. A helyi erdészet
is másként lép fel,  fiatal, energikus helyi erdészük van
Szabó Miklós személyében, aki szinte éjjel-nappal az er-
dőket járja. Az önkormányzat pedig térfigyelő kamerákat
szereltetett fel, ez nagyon sokat segít a tolvajok azonosí-
tásában, így szinte minden esetben elcsípik a tettest. Mivel
az erdők többnyire a Küküllő bal oldalán vannak, a lopott
fa csak a hídon át és a „szolokmai utcán” juthat be a faluba,
de a hídtól a faluközpontig négy kamera előtt kell elhalad-
niuk a tolvajoknak. A felvételeket a rendőrség kérésére
visszakeresik, lemásolják és a tolvajok azonosítása érde-
kében kiadják. A rendőrséggel elég jó az együttműködés
– teszi hozzá a polgármester. A községi őrsön három
rendőr szolgál, de itt van az egyik vidéki rendőrőrs szék-
helye is.

Ma SIMON, 
holnap BOLDIZSÁR napja.
BOLDIZSÁR: a német Baltha-
sarból származik, eredetileg
asszír-babilóniai név, amelynek
jelentése: Baal isten óvja életét. 

5., szombat
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 49 perckor. 
Az év 5. napja, 

hátravan 360 nap.
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Szerveződő fiatalok 
Megalakult a megyei diáktanács 

Erdély TV-műsorajánló 
az új év első hétvégéjére
A Föld körüli utazás idei első adásában Pakisztánba kalau-

zol Bezsnei Andor. A motorkerékpáros világjáró műsora szom-
baton 18 órától látható az Erdélyi Magyar Televízióban.

Az év első Üzenet szeretettel műsora két változatos beszél-
getéssel indít: Maxin Emőke stylist, divattervező a 2019-es év
legfontosabb újdonságairól, majd Jakab Csaba előadóművész
a nemrég megjelent albumáról mesél vasárnap 13.30-tól.

Óév végi és újévindító gondolatokat oszt meg az Erdély TV
nézőivel a 90 éves Terka néni és a 17 éves Berni a Hitélet mű-
sorban vasárnap 17.30 órakor.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Égjen a láng!
Január 12-én és 13-án tizedszer szervezik meg az Égjen a

láng! ifjúsági keresztyén zenei fesztivált. A rendezvénynek ez
alkalommal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. 



Rendhagyó megemlékezésen vehettünk
részt a marosvásárhelyi Petőfi-szobornál ja-
nuár elsején. Helytörténeti, irodalomtörténeti
szempontból kivételes momentumnak tekint-
hető, hogy olasz nyelven is elhangzott a költő
ma is gyakran szavalt verse, az Egy gondolat
bánt engemet (Mi tormenta un pensiero). A
hagyományos újévi összejövetelt az tette iga-
zán egyedivé, hogy a költemény olasz válto-
zatát, Giuseppe Cassone fordítását az egész
alakos szobormás készítője, Hunyadi László
szobrászművész unokája, Chiara Civello
Zsófia mondta el. A középiskolás lány a szi-
cíliai Notóban él, abban a gyönyörű kisváros-
ban, ahol az olasz költő, műfordító, irodalmár
1843-ban született, és 1910-ben bekövetke-
zett haláláig irodalmi életműve legnagyobb
részét megalkotta. A sors különös játéka
egyébként, hogy azon a napon, július 31-én
hunyt el, amikor 61 esztendővel korábban
nagy példaképe, a világszabadság halhatatlan
magyar lírikusa eltűnt a fehéregyházi csata
tragikus forgatagában. Mielőtt azonban töb-
bet mondanánk róla, idézzük fel a keddi me-
mentót, amelyen ezúttal félszáznál valamivel
többen vettek részt. A lelkesedésből, verssze-
retetből Marosvásárhelynek most ennyire fu-

totta. A bensőséges ünnepség ennél jóval több
helybeli lelkét is felmelegíthette volna. A
Maros megyei EMKE lelkes elnökén és se-
gítőin ez nem múlott. Kilyén Ilka szervező-
ként, versmondó műsorvezetőként, a
Petőfi-dalok hangadójaként is kitett magáért. 

És az ügyért, tegyük hozzá azonnal. Petőfit
és máig időszerű eszmeiségét Illyés Gyula se-
gítségével hangsúlyozta beszédében. Illyés
Petőfi monográfiájának bevezető gondolata-
iból tallózott. Ragadjunk ki abból ezúttal
egyetlen fontosat: „A nagy költők nem várat-
lanul szólalnak meg, nem derült égből, mint
az isteni kinyilatkoztatások. A népek életében
messze visszamenőleg meg lehet állapítani,
mikor estek vajúdásba, hogy megszüljék a
rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család előre
készülődik az eseményre.” Így kellene lennie
ennek a továbbiakban is, feltéve persze, ha a
nemzet megértené, hogy minden időkben
egységes családként kéne viselkednie, és ma-
gáénak vallania valamennyi gyermekét. A
művésznő verset is előadott, a Zsófia által
olaszul megszólaltatottat. Majd Baricz Lajos
marosszentgyörgyi római katolikus plébános
mondott áldást, és olvasta fel az eseményhez
kapcsolódó két költeményét. A jelenlevők
pedig az év első napját Petőfi-dalokkal és a
két himnusszal köszöntötték. 

De térjünk vissza Notóra és nagyra becsült
költőjére. A kisváros Siracusától délre a szi-
cíliai barokk egyik csodálatos gyöngyszeme.
Régi település, az 1693-as pusztító földren-
gés majdhogynem teljesen megsemmisítette.
Azután építették újjá a Noto Anticánál kissé
délkeletebbre hatalmas barokk paloták, pom-

pás terek és utcák létrehozásával, a barokk
rendezettség és harmónia szabályai szerint. A
homokkőből épült díszes homlokzatú épüle-
teken bizánci és arab elemeket is beillesztet-
tek a barokkba, különleges látványt,
bámulatos összbenyomást teremtve, amelyet
2007-ben az a marosvásárhelyi művészkül-
döttség is megtapasztalhatott a szigeten tett
körútján, amikor a szomszédos Avolában a
Bolyai Alkotótábor munkáiból rendeztek ki-
állítást. Akkor tudtunk meg többet Giuseppe
Cassonéról. És arról is, hogy az ő munkássá-
gának köszönhetően Petőfi Sándor mell-
szobra a notói Principe di Villadorata
Könyvtár egyik ékessége. A posztamensen
magyar és olasz nyelvű szöveg tudatja, ki

volt a magyarság forradalmár lírikusa, akinek
arcmását Csíkszentmihályi Róbert mintázta
meg 2001-ben. Hogy Cassone ki volt, azt a
helybeliek jól tudják, kitartóan ápolják emlé-
két. Megérdemli, hogy mi, magyarok is gaz-
dagítsuk róla ismereteinket.

A lexikoncímszók szerint Petőfi összes
verseinek máig a leghűbb olasz nyelvű fordí-
tója és terjesztője volt. Egész fiatalon Gari-
baldi önkéntese, de pár év teltével egy stroke
miatt szinte egészen lebénult, majd a látása is
mind rosszabb lett, napjait a lakásában töl-
tötte írással, fordítással. Az olasz, német,
angol, orosz, magyar romantika foglalkoz-
tatta. Minket most nyilván a magyar lírával
kapcsolatos tevékenysége érdekel elsősorban.
Petőfi verseivel először német fordításban ta-
lálkozott. Annyira megtetszettek neki a „gran
poeta ungherese” művei, hogy elhatározta,
megtanul magyarul. Lelkesen írta Meltz Ká-
rolynak Kolozsvárra: „Rajongok Petőfiért, a
zseniális költőért, aki egyike a világ legna-
gyobb dalnokainak, s gondosan tanulom a
magyar nyelvet, hogy hazámat Petőfi váloga-
tott költeményeinek fordításával gazdagíthas-
sam”. Igen, a kolozsvári egyetemmel is
kapcsolatba került. 1880-ban a Petőfi, 1882-
ben a Kisfaludy Társaság tagjai közé válasz-
tották. Petőfi Sándor minden írását igyekezett
átültetni olaszra, 1902-ben készült el az ösz-
szes költemény fordításával. Cassone kiadat-
lan irodalmi öröksége a notói könyvtárban
található. Külön figyelmet érdemel szerelmes
leveleinek a gyűjteménye, amelyeket egy
pesti lányhoz, Hirsch Margithoz írt. Később
a levélváltás Margherita, gyönyörű magyar
virágom címen vált ismertté. Furcsa szerelem
volt az övék, kétnaponta váltottak üzenetet,
de személyesen nem ismerték egymást, soha-
sem találkoztak. A költő 230 levelet, 310 le-
velezőlapot töltött meg soraival, lírai,
szerelmi vallomásaival. 

Giuseppe Cassonénak is van művészi áb-
rázolása magyar földön. Kiskőrösön látható
a mellszobra, Lantos Györgyi készítette
1985-ben. (N.M.K.)

Ünneplők a szobor előtt 2019. január elsején

Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók kiséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

(Pest, 1846. december.)

Mi tormenta 
un pensiero

Mi tormenta un pensiero:
morire tra i guanciali, nel mio letto.
Lentamente appassire come il fiore
roso dal dente d’un nascosto verme:
lentamente vanir come candela
che si consuma in una stanza vuota!
Non mi dare, Signore, questa morte:
Io non muoia cosi. ...

... la io cada, sul campo di battaglia,
lá sgorghi dal cuore il mio giovane sangue,
il mio ultimo grido gioioso
si perda nel fragore della mischia
tra gli echi delle trombe e il rombo dei cannoni
e sul mio cadavere la foga
dei cavalli frementi
pel conquistato trionfo
trascorra e mi lasci
la calpestato.
Le mie ossa disperse sian raccolte
quando verrá il gran giorno
dei funerali, allor che tra un corteo
di bandiere abbrunate ed una lenta
musica solenne, una comune tomba
accogliera gli eroi
morti per te, o santa
libertá!

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1365. sz., 2019. január 5.

Petőfi olaszul Marosvásárhelyen

Zsófia Chiara  Civello olvassa fel az Egy gondolat bánt
engemet olasz fordítását

Egy gondolat 
bánt engemet



Vagy húsz esztendővel ezelőtt ketten vol-
tunk „vendégszereplő” bolondok az alsótö-
mösi ideg-elme kórházban. A többieket
Brassó megye biztosította, önellátásban. Én
Vásárhelyről jöttem, a másik idegenből „át-
igazolt”, Moldvából. Magamban Bajusz
Kosztikának neveztem, azért magamban,
mert olyan depressziós voltam, hogy magá-

nak az atyaúristennek sem szólaltam volna
meg. Ezzel kivívtam Kosztika rokonszenvét
s (az azóta megboldogult) Bărcănescu doktor
utasítása szerint munkával gyógyítgattuk ma-
gunkat. Kosztika volt a vállalkozó, én a sze-
mélyzet. Éppen gömbölyű köveket szedtünk
a Tömösből a park díszítésére, amikor Kosz-
tika megnyilatkozott: – Mutule, itt van piszt-
ráng bőven, adunk egy-egy tízest a portásnak,
hozzon horgot s vagy öt méter damilt. Szó
nélkül kitettem a tízest.

S már gyűjtöttük is a csalit. Fura ugrások-
kal, levegőbe kapkodással, vetődéssel szed-
tük a tücsköt, bogarat. A többiek a rácsos
ablak mögött halálra röhögték magukat a két
bolondon.

Másnap, már a kerítésen túl, mogyoróvesz-
szővel álltunk a vízparton, azzal a szerény
tervvel, hogy hármat fogunk: egyet neki,
egyet nekem, egyet a szakácsnőnek. Vörös
köpenyem zsebében már bent is volt kettő,
keserűlapiba csavarva. Ekkor elénk toppant
puskásan a halőr. Kosztika maga mellé dobta
a botot a fűbe.

– Mit csináltok, hé? – förmedt ránk a zöld
kalapos. – Nézzük a vizet… – vallotta be
őszintén Kosztika. – S az ott né, micsoda? –
Mi volna? Bot! – S a boton mi van? – Damil.
– És a damilon? – Horog. – S ti akkor mit csi-
náltok? – Nézzük a vizet! – tartott ki Kosz-
tika. – Ebből jegyzőkönyv lesz, majd fizettek,
vagy becsuknak, az anyátok keservit!

Erre aztán Kosztika kijött a sodrából: 
– Nem látod, te süket, hogy mi bolondok va-
gyunk? Minket nem lehet megbüntetni! S ha
sokat lármázol, úgy fejbe kólintalak egy
kővel, hogy belegebedsz!

Ekkor a két zsebemben vergődni kezdtek
a halak, nyomtam is a kezemmel őket. Kosz-
tika magyarázta is: – Látod, hogy rángatózik
a keze szegénynek, pedig igazgató volt, abba
bolondult bele. (Ami úgy is volt.)

Na, a halőr lelépett. Se azelőtt, se azután
nem szegtem meg a törvényeket, de már tisz-
táztuk, hogy itt bolondi minőségben vendég-
szerepeltem. Kosztika dicsérte is a
pisztrángpecsenyét. – Látod, Mutule, mi bo-
londok vagyunk, de hülyék nem!

Hanem a szobában, ahová mélakóros ma-
gányomban visszavonultam világfájni és
hallgatni, két nagydumás kolléga volt, egy
sofőr meg egy borbély, és állati gyönge vic-
ceket mondottak hosszasan, és képesek vol-
tak nevetni ilyen marhaságokon. Kitörtem:

– Marhák! Ezek viccek? Mondok én egyet,
azt maga Miskolczy Dezső akadémikus ta-
lálta ki ötvenkettőben a gazdasági hivatal fő-
nökének bosszantására.

A professzor bemutatja az egyetemisták-
nak az eufóriást, akinek minden szép és min-
den jó, csak úgy fickándozik jókedvében. És
kérdi a professzor az eufóriást: – Na fiam, mit
szól a kórházhoz? Az eufóriás. – Kórház?
Professzor úr, ne tessék gúnyt űzni ezzel a
csodálatos hellyel, ez maga a boldogság ott-
hona. – És a nővérek? – Miért tetszik sérte-
getni őket, hiszen ők földre szállt angyalok!
– És a környezet? – Ó, ezek a fák, az erdő, a
dalos madarak, a zöldellő bokrok… ez maga
az édenkert! – És a koszt? – A koszt – feleli a
még mindig vidám, emelt hangú eufóriás – a
koszt, professzor úr – a koszt, az pocsék!

A poén nem csattan. Szobatársaim felug-
ranak, kirohannak. Két perc múlva ott volt
Bărcănescu főorvos, a felesége, valamennyi
orvos, ápolónő, szakácsnő, Kosztika nemkü-
lönben.

– Mutul a vorbit! – mutatott rám a sofőr. A
néma megszólalt! Kosztika megcsókolt, az

orvosnő ugyancsak, a szakácsnő pláné, a fő-
orvos gratulált.

Ilyen sikere volt a bolond minőségben való
vendégszereplésemnek. 

Csak az akadémikusi szinten keletkezett
viccen nem nevetett senki. (1985)

Kovács István
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Születésnapi centenáriumra szeretném fel-
hívni az olvasók figyelmét, a cím azonban túl
általános. A világhálós szabad enciklopédia,
a Wikipédia, amelyhez oly gyakran fordulunk
segítségért, ha hirtelen információra van
szükségünk, 48 azonos nevű Kovácsról közöl
adatokat az egyértelműsítő lapján. Köztük
van az 1919. január 1-jén Kolozsváron szü-
letett Kovács István, a Marosvásárhelyi
Rádió egyik alapító tagja, Sipos Domokos
monográfusa, a költő nevét Dicsőszentmár-
tonban viselő művelődési egyesület tisztelet-
beli elnöke, aki 2001. október 31-én hunyt el
Marosvásárhelyen. Az ő alakját próbálom
most magunk elé idézni. Elég sokan emlékez-
hetnek rá, hiszen közkedvelt, megnyerő vá-
sárhelyi személyiség volt, de fordítva is
mondhatnám: sajnos már túl kevesen va-
gyunk, akiknek néha eszünkbe juthat. Meg-
állíthatatlanul fogyatkozunk, egyre szűkül
azoknak a köre, akik a hozzá hasonló mar-
káns és tevékeny egyéniségeknek is köszön-
hetik, hogy a mára vészesen fogyó áruvá lett
legendás marosvásárhelyi szellemiség to-
vábbvivőinek tekinthetik magukat. A hangja
szerencsére a rádiós Aranyszalagtár jóvoltá-
ból időnként újra fel-felcsendül. És persze a
könyvei, a Sipos Domokos-monográfia
(1990), illetve az önéletrajzi visszaemléke-
zés-gyűjtemény, az Őrmester úr, nincs pus-
kám! (1997) is fellapozhatók, de az újonnan
megjelenő kiadványok lehengerlő áradatában
a könyvbarátok nehezen találnak rá az ilyen-
szerű régebbi különlegességekre. Ezért jók a
kerek évfordulók, amelyek mozgósítják a
szóban forgók családját, utódait is, hogy szor-
galmazzák az emlékezést, ne engedjék fele-
désbe merülni szeretteik nevét, érdemeit.
Most is így volt, de igyekezetük a szerkesztői
szándékokkal is egybecsengett, hiszen Ko-
vács István a Népújságban, sőt annak elődjé-
ben is gyakran közölt az írásaiból.
Alulírottnak pedig korábban, még ötven
évvel ezelőtti rádiós pályakezdésekor is sokat
segített idősebb, bölcsebb, tapasztalt kolléga-
ként, negyedszázaddal korosabb, de vidám-
ságban fiatalos, megannyi jó dologban

példaként követhető, több mint másfél évti-
zeden át élvezetesen mesélő Kovács Pista. 

Sok mindent megért, megélt, volt miről
mesélnie. Történetei egy részét kívülről fúj-
tuk, a vég nélküli tereputak a sztorizásra is jó
alkalmakat nyújtottak, és olyankor mindenki
mondta a magáét, de K. I. élvezetesen anek-
dotázott, képszerűen és ellenállhatatlan hu-
morral, kellő öniróniával emlékezett, ugyan
kit zavart, ha olykor ismételgette önmagát!
Sőt magunk provokáltuk, hogy ezt is, azt is
újra elmondja. Vagy leírja. Mert Kovács Pista
olyan rádióriporter volt, aki írni is tudott, és
szeretett is tollat ragadni. Köztudott igényes-
sége ebben is azonnal kitűnt. Úgy volt a szak-
mai, emberi igénytelenség szigorú és
következetes kritikusa, hogy saját melléfogá-
sait, kudarcait sem hallgatta el, önmaga gyar-
lóságait is ki tudta nevetni. Korrajznak is
beillett, tudás és a tapasztalatok észrevétlen
átruházása is volt az, amiről ízesen mesélt,

akár a dicsőszentmártoni ifjú éveit, akár a
nyomdászmester édesapja munkáját, a ko-
lozsvári kollégiumi esztendőket vagy joghall-
gatói emlékeit elevenítette fel. Életre szóló
iskola volt számára a II. világháború, a fo-
golytábor, a lágerélet, másfajta erőpróba ké-
sőbb a rektori titkárság a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben, illetve
az Orvosi Szemle technikai szerkesztése. A
történetek másik kimeríthetetlen forrása a
színházszeretete, amely a lágerben is kivirág-
zott, majd az egészségügyiek szakszerveze-
tében is felejthetetlen előadásokká
konkretizálódott. Aztán a színházigazgatás,
amibe valóságosan is belerokkant. A rádió-
zásban viszont sohasem csalódott. Abban élte
ki magát igazán. 

De ha pályarajzról van szó, adjuk át a szót
neki magának. Így foglalta össze a legfonto-
sabb tudnivalókat életéről a Szól a rádió...
című kötetben 1998-ban: „Ahogy kisebbsé-
ginek lehetett születni, azon nyomban világra
jöttem Kolozsváron. Iskolába Dicsőszent-

mártonban és Kolozsváron jártam, 1937 és
1942 között joghallgató voltam, majd 5 évig
katonáskodtam és hadifogolyként viseltem el
az életet. 1947 és 1957 között a marosvásár-
helyi magyar Orvosi és Gyógyszerészeti In-
tézetben dolgoztam. 1957-től a
Marosvásárhelyi Rádióhoz kerültem, 5200-
nyi riportot, hangjátékot, jegyzetet készítet-
tem, ami közepes teljesítmény, de akadt
közöttük jó is. Mintegy 250 cikket, hírfejet,
tanulmányt közöltem a lapokban és folyóira-
tokban. Elvem: Hitvány az az újságíró, aki
többet ír, mint olvas.” 

A Romániai magyar irodalmi lexikon 3.
kötetében a Kovács István címszónál többek
közt ez olvasható róla: „Első írása az Ifjú Er-
délyben jelent meg (1933). Tárcáit, riportjait
a Vörös Zászló közölte. A bukaresti magyar
tévéadás mutatta be A két Bolyai c. dokumen-
tumfilmjét a Marosvásárhelyen őrzött Bo-
lyai-ereklyékről (1970) és Emberek, házak,
emlékek c. riportfilmjét a marosvásárhelyi
munkásmozgalom történetéről (1971). Sipos
Domokos-kutatásainak nyitánya volt Em-
berek a Kis-Küküllő mentén c. rádiójátéka
(1982. december 12.), ezt követte az íróra
emlékező Volt, van és lesz c. irodalomtörté-
neti tanulmánya A Hétben (1983/21), a Ha-
zafelé c. Sipos-novellának s román
fordításainak elemzése a Korunkban
(1984/12), végül egy értekezés Sipos írói in-
dulásáról az Igaz Szóban (1986/3). Kutatása-
inak eredménye Sipos Domokos-
monográfiája (1990, az író több kiadatlan el-
beszélésével a függelékben). A Romániai
Magyar Szó folytatásokban közölte Őrmester
úr, nincs puskám! c. második világháborús
visszaemlékezéseit (1992).” 

Könyv alakban 1997-ban látott napvilágot
a regény a Mentor Kiadó gondozásában. Az
említett rádiós kiadványban a Megy a magnó
interjúsorozat Szabó T. Attila professzorral
készített beszélgetésének szerkesztett válto-
zatát közölte. Ez előzőleg a Népújság olvasói
elé került, még 1990-ben. Ma egyik derűs írá-
sát ismerheti meg a Múzsa közönsége. Azért
is választottuk ezt, mert Kovács István min-
dig is azt vallotta, humor nélkül mit sem ér
az élet. (N.M.K.)

Kovács István – 100

A poén nem csattan

Támogatók:

Kovács István és Lázár Éva egy régi rádiós fotón

Botár László újévi grafikája

Botár László újévi grafikája



Székely Benczédi Endre
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Bár sok minden volt, amin nem nevettünk
az elmúlt évben, és biztos még több ilyesmi
lesz az idén, jobban járunk, ha állandó ké-
szültségbe helyezzük a humorérzékünket. Ha
van egyáltalán. Amennyiben kifogyott, sür-
gősen próbáljuk pótolni. Nagy szükség lesz
rá. Szilveszter tájékán, aki csak tehette, igye-
kezett vidámságra hangolni magát, de igazán
jót kacagni csak keveseknek sikerült. Már a
kabaré sem a régi. A stand up comedy meg
annál is nehezebb műfaj. De hogy belső
igény a humor, azt az óesztendő utolsó nap-
jainak könyvtermése is jelezte. Azok az új
kötetek, amelyekkel szerző barátaim, jó is-
merőseim karácsony környékén megajándé-
koztak, legalábbis erre utalnak. Egyszerre
kilenc kiadvánnyal gazdagodtam, s e könyv-
újdonságoknak mintegy fele a derű jegyében
fogant: anekdoták, tréfás történetek, viccek
gyűjteménye. 

Ráduly János egyszerre öt kötetet küldött.
Nem okozott különösebb meglepetést vele,
sokan tudjuk, hogy a kibédi „remete” rendü-
letlenül ír, dolgozik, és alkotó munkája gyü-
mölcsét, műfaji kalandozásait többnyire
könyvbe szerkesztve juttatja el az olvasóihoz.
Leggyakrabban az Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadó jelenteti meg az írásait, de a marosvá-
sárhelyi Garabontzia gondozásában is
napvilágot látnak szövegei. A székelyudvar-
helyi könyvműhely két olyan versfordítás-
kötetet is közreadott, amelyeken Rádulynak
társszerzőként jelenik meg a neve. A virág
álma angol, német, francia, latin, olasz, cseh,
orosz és román költők lírájából válogat Beke
Sándor, Fülöp Lajos és Ráduly János tolmá-
csolásában. Az utóbbi hét román költőt szó-
laltat meg magyarul. Ugyanazok a lírikusok
szerepelnek Az ősz evangéliuma című kiad-
ványban, amelyben Beke Sándor szintén ro-
mánról magyarra ültetett költeményeket
ismertet meg a versbarátokkal. Kibéd folklór-
kutatója ezúttal is újra bizonyítja sokoldalú-
ságát. A székelyderzsi rovásfelirat című
füzete cikkeiből, tanulmányaiból mutat be
néhányat, és van egy különlegessége is, a De-

dikációk könyve, amely közel kétszáz oldalon
írók, költők, etnográfusok, művészek, tudo-
mányos kutatók neki ajánlott gondolatait, alá-
írását, kézírását gyűjti egybe. És persze a
humor sem maradt ki a már 2019-es datálás-
sal kiadott termésből. Bözödi György körte-
pálinkája címmel Ráduly irodalmi
anekdotákkal igyekszik jobb kedvre deríteni
a monoton hétköznapokba belefásult közön-
séget. A közeljövőben remélhetőleg alapo-
sabban is belemerülhetünk ezekbe a
kötetekbe. Ugyanígy azokba is, amelyekről a
következő sorokban ejtünk szót.

Székely Ferenc két kötettel búcsúzott
2018-tól, ezzel is jelezve, hogy ez az év is si-
keres volt számára. Folytatva születésnapi
beszélgetései sorát, újra tíz tollforgató, alko-
tóember életpályáját, egyéniségét állítja ref-
lektorfénybe. A sas visszatér című kötet
Baricz Lajos, Beder Tibor, Böjte Lídia, Fe-
rencz Imre, Fülöp Kálmán, Garda Dezső,
Koszta Gabriella, Kozma Mária, Molnos Fe-
renc és Sz. Kovács Géza portréját rajzolja ki.
Ezt is bizonyára hamarosan könyvbemutatón
is megismertetik az érdeklődőkkel. Amit
most külön is hangsúlyozok, az a Tegye szer-
dára! A százhalombattai Üveghegy Kiadó
ebben is fantáziát látott, és azt hiszem, nem
is csalatkozik. Erdélyi humoros történetek és
irodalmi anekdoták kerültek a kötetbe. Amint
Véghelyi Balázs jelzi az előszóban, a törté-
neteket Székely Ferenc „maga gyűjtötte –
vagy éppen élte át. Az eseteket az elmúlt év-
tizedekből örökíti tovább az emlékezet, tehát
nemcsak a gyűjtemény mondható frissnek,
hanem – történelmi és néprajzi távlatokban
mérve – a történetek többsége is. Széles ke-
resztmetszetet ad arról, hogyan éltek és de-
rültek a magyarok a huszadik század második
felétől Erdélyben. Ez a derű is segíthetett el-
viselni azt a történelmi szorongattatást,
amelyben a huszadik század úgy egyénileg,
mint közösségileg próbára tette a magyarsá-
got. A nevető ember erős és boldog – akkor
is, ha a külvilág gyengíteni és keseríteni pró-
bálná őt.” 

Attól tartok, hogy az idézett pár
sor még hosszú ideig megőrzi ak-
tualitását. Ezért is üdvözlendő
minden olyan szándék, amely mo-
solyra késztetheti az olvasót. 
Baricz Lajos is erre gondolhatott,
amikor összeállította legfrissebb
kötetét. Pár hete az 50. könyvének
bemutatóján köszönthették hívei,
ez a legújabb nem versgyűjte-
mény, a pap költő Nevetni nem
vétek! címmel viccgyűjteményt
tett le az asztalra. A Viccek az egy-
ház berkeiből alcímet viselő válo-
gatásnak „fordítója/ferdítője,
átültetője” a szerző. Érdemes
idéznünk az előszavát: »Ha vidá-
man, tréfásan, viccesen hallok egy
történetet, mely adott esetben a
„szeg fejére koppant”, könnyeb-
ben el tudom fogadni, mint ha
szárazon „az orrom alá dörgöl-
nék” hibámat, gyengeségemet, fo-
gyatékosságomat. Azt hiszem,
más is így van vele. A vicc olyan,
mint egy hasonlat, példabeszéd,
parabola. Ezt Jézus is használta,
hogy a felfoghatatlant érthetővé, a
távolit közelivé, az általánost sze-
mélyessé tegye. Akinek nem inge,
ne vegye magára! – mondjuk sok-
szor, jóllehet úgy gondoljuk, hogy
az az ing ránk is találna. A vicccel is így va-
gyunk. Év(tized)ek óta gyűjtöm az egyházi,
„papos” vicceket. Közben megjelent a Tessék
nevetni! fordításkötet; utánnyomásra volt
szükség. Pál Ferenctől (Pufitól) kaptam egy
másik német viccgyűjtemény-könyvet, me-
lyet miután lefordítottam (átültettem), sike-
resen nyoma veszett. Nahát, ez a kötet az. Jó
szórakozást hozzá!«

És végül – bár sem anekdoták, sem viccek
egyvelege – még egy derűs kötet: Szívmeleg
ujjak arcomon. Székely Benczédi Endre
gyermekverseit jelentette meg a Juventus
Kiadó. Csupa mosoly, csupa gyermeki, szü-
lői, nagyszülői melegség, szeretet ez a Bölöni
Domokos szerkesztette verskötet, amelynek

rajzait a költő unokái készítették, hangulatos,
színes fedőlapját pedig az a Donáth-Nagy
György, akinek A sas visszatér ötletes borí-
tója is köszönhető. Mindenki szívesen olvas-
hatja, korra és nemre való tekintet nélkül,
igazi kedves, játékos és életközeli kötet.
Megragad mai hangvételével, tematikájával,
közvetlenségével, aki belelapoz, aligha tudja
letenni, amíg az első, címadó verstől el nem
jutott az utolsóig, a nyolcvankilencedikig.
Nyilván az is elképzelhető, hogy valamelyik
nagyi elkezdi, és mindennap felolvas az
unoká(k)nak egyet a könyvből. A tél erre is
alkalmas időszak. Mire a végére ér, a kötet-
záró versike, a Ravasz tavasz huncutkodik is
éppen időszerű lesz. (N.M.K.)

Folytassuk nevetve

Székely János 
és a költészet

1986-ban Székely János költő és drámaíró – Szilágy Károly társaságá-
ban – nálam járt Kibéden. Akkor már közismert volt sajátos felfogása a
költészet jövőjéről. Dedikálás közben mégis rám kérdezett: – Mi a véle-
ménye a költészetről? 

– Költészet volt, van és lesz a jövőben is. Amikor a kisgyerek azt
mondja: Szeretlek, édesanyám! – ez kész költemény.

Székely János – némi töprengés után – ezt írta az Egy rögeszme gene-
zise (Bukarest, 1978) című kötetébe: „Én egészen komolyan gondoltam
azt, amit ebben a könyvben megírtam, hogy a költészet nincs már, de nem
muszáj egészen komolyan venni. Ráduly Jánosnak szeretettel Székely
János. Kibéd, 1986. V. 30.”

*A Bözödi György körtepálinkája című kötetből

Hinta-palinta
Mindenki hintáztat
mostanában.
Apuka, anyuka,
szomszéd néni, postás
bácsi, a pénztáros
a boltban, számtalan
idegen, ráadásul
rúzsfoltok gyűlnek
az ingemen. Kötélből
kellene legyen az idegem.
Földobnak, kifognak,
gügyögnek, gagyognak,
én botlok el a küszöbön,
s a rokonok nyafognak.
Állítólag én vagyok az a
jópofa kisgyerek, akit
nem-szeretni végképp
nem lehet, s ha csak
ez a vétség, nem
tudom, miért szenvedek.
Röptetnek, mint a sólymot,
kitárom a karom, visongok.
Hát ezek tényleg azt hiszik,
hogy ettől boldog vagyok?!

*A Szívmeleg ujjak arcomon című kötetből

Ki volt Sütő András keresztanyja?
A múlt század 20-as éveiben Kolozsvár leghíresebb távolsági utasszállító cége a Blága cég volt. Ő indított

járatokat Erdély szinte valamennyi vidékére. Többek közt a Kolozsvár – Mócs – Marosvásárhely útvonalra is.
Velük utazott a pórnép, de ugyanakkor a gazdagabb réteg is. Történt, hogy a Blága-járat sofőre beleszeretett a
pusztakamarási gazdatiszt feleségébe. Az „ügy” kölcsönös volt, mert a szépséges Feruskáné – így emlegetik
ma is a falu lakosai – se szó, se beszéd, elszökött otthonról, magukra hagyva a gyerekeket és a férjét. 

Ez akkoriban történt, amikor Sütő András született (1927), s a gazdatiszt – nála dolgozott Berta néni, Sütő
András édesanyja – már jó előre elvállalta a keresztapaságot. Az ügy nem tűrhetett halogatást, s a kétnapos kis
Sütő Andrást végül a tiszttartó legnagyobbik leánya, a 11 éves Zsóka kisasszony tartotta víz alá, nagyon vi-
gyázva, nehogy kiejtse a kezéből…

Ahogy emlékeznek, a „szerencsét” próbáló asszony sohasem tért vissza családjához. 

*A Tegye szerdára! című kötetből

Művészi üdvözletekből válogattunk. Katona Szabó Erzsébet: Bölcső

Árkossy István: Fra Angelica
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Más művészettörténeti korszakok is visz-
szatükröződnek a Bernády Ház emeleti galé-
riájában hetek óta látható kiállításon, de a
barokk a meghatározó. Márton Krisztina és
tervező, szervező társai, fiatal segítői, akik-
nek egy évtizede őszről őszre a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában szervezett
divatbemutatókat köszönhetjük, ebben a ki-
állítótérben is megpróbálják a maguk teljes-

ségében felmutatni divatkreációs törekvései-
ket. Lehetetlen persze kerek egészre töre-
kedni, ezért is tűnhet kissé zsúfoltnak a tárlat,
de az, hogy a ruhatervektől a kiegészítőkig,
faldíszektől, hangulatelemektől a táskákig,
ékszerekig mindenből igyekeznek nyújtani
egy keveset, érdekesebbé, látványosabbá is
teszi a rendezvényt, mintha csak egy-két
részösszetevőt választanának felmutatásra.

Természetesen fölösleges egységet számon-
kérni az útkeresés sokféleségét tükröző kiál-
lítás létrehozóin, hiszen a kiállítók közül
egyesek már nemzetközi sikerekkel is büsz-
kélkedhetnek, mások pedig csak nemrég té-
vedtek erre a területre, de éppen az utóbbi
sajátosság a legrokonszenvesebb az egész-
ben: tehetséges művészeti középiskolások
vonzódnak a divatvilág izgalmas univerzu-
mához, és kiváló tanáruk, a textilművész

Csíky Szabó Ágnes irányításával határozott
léptekkel haladnak ilyenszerű céljaik elérése
felé. Amióta nyitva tart a rendezvényük,
gyakran láthattuk, milyen odaadással ülnek
be a galériába szót váltani, érzékelni, milye-
nek a nézői reakciók. Pár napig még látogat-
ható a tárlat, nem volt túl nagy hírverés
körülötte, érdemes megnézni, pláne, hogy a
kezdődő farsang mulatságaira igen sok jó öt-
letet nyújthat mindenkinek. (nk)

Nem csak barokk

A megnyert pályázat, vagyis a székely ház
projekt egy turisztikai látványtervsorozat
része volt, ezt tulajdonképpen egy üzletileg
nem nyereséges hologramjátékból fejlesztet-
ték tovább. Szabadtérben majd csoportos ki-
rándulásokat szerveznek a látogatásához. A
logisztikai ügyintéző sikert jósolt. A team úgy
tervezte, hogy a kopár Székelyföldre a Ce-
kend nevű helyre telepítik. A Székelyföld va-
lójában nem volt teljesen kopár, és egy –
magát honismerőnek nevező – csoport maka-
csul ragaszkodott az ősi névhez, s némi befo-
lyásos ismeretségek, személyes barátok
révén, illetve nem utolsósorban történelmi
hagyományokra hivatkozva sikerült elérnie,
hogy egyelőre megmaradjon a szóban forgó
tájegység neve Székelyföldnek. A látogató
előtt majd autentikus helyszínen a székely
ház és székely udvar hologramverziói jelen-
nek meg – a térbe kiugró házak és utcák,
amelyek az ember mozdulatait követve egy
régvolt ház, udvar illúzióját keltik, azt a be-
nyomást, hogy karnyújtásnyi távolságban át-
élhető legyen valamilyen ősszékely
„törzsi”sajátság a digitális print révén. Körül
a valóságos fenyőerdő valóságos patakkal
nem tartozik bele a turisztikai komplexumba,
így a szolgáltatásba sem, de saját felelősségre
biztonságos távolságból esetleg megszemlél-
hetik azok, akiket érdekel. Persze figyelmez-
tető táblák kellenek oda, hogyha valaki túl
közel merészkedik, élőlényekkel találkozhat
– az embert sem kizárva –, és a vadon nőtt
növények kóstolgatása veszélyes az egész-
ségre.

A tervező nem foglalkozott ilyen kérdé-
sekkel, ő a saját feladatára koncentrált. Jóle-
sően felsóhajtott, amikor úgy ítélte, hogy már
befejezéshez közeledik, egy-két javítástól el-
tekintve már nyomtatásra előkészített min-
dent. A tervező persze előzőleg
dokumentációt keresett a munkájához, olva-
sott szövegeket is, amiket nem értett. Felfog-
hatatlan volt, amit egy úgynevezett
PhD-disszertációban olvasott a helyről, ahol
néhányan azt remélték, hogy vasút szeli át a
jövőben: „Érdekes módon ebben az időszak-
ban maga az érdekelt fél, Udvarhely várme-
gye törvényhatósága tiltakozott a terv ellen,
kijelentve, hogy a vasútnak a Cekend- és a
Tolvajos-tetőn való átvezetése jelentős több-
letköltséget okozna a térségnek.” Meg hogy
repülőteret is óhajtottak volna oda. Nahát! 

Valójában nem lehetett tudni, mennyire
kopár ez a tájegység, de ha már ezt az állandó
jelzőt biggyesztették elébe, akkor nyilván in-
kább kopár, mint életes. Az állandó jelző kap-
csán mentette, hogy ennek nemzetközi neve
epitheton ornans, ebből kiindulva keresett rá
a kopárra, életesre és székelyre is. Az életes
székely ember tényleg mutat még életjeleket
a térképeken, de ez már egyáltalán nem idő-
szerű, így nem számít jellemzőnek. Felbuk-
kant a dokumentumokban a Hargita nevű

hegy is. Állandó jelzőnek elég hosszú, hogy
a Hargita a székelyek szent hegye, legtöbb-
ször nem is így, hanem vulkanikus hegyvo-
nulatként értelmezték. Na persze az
egyáltalán nem világos, hogy miért, mióta és
meddig szent a Hargita. Sok év telt el azóta,
hogy akár építményeket vagy embereket is
jelzőztek volna szentnek. Vagy székelyeztek
volna, mint székely kapu, székely harisnya,
Orbán Balázs, a legnagyobb székely, akár-
csak gyors lábú Akhilleusz, fellegtorlaszoló
Zeusz. Azt például nem is tudta eldönteni,
hogy a hegyek között megjelenő üveghegy,
amire mindenféle emberek, de még a lovak
is felkapaszkodtak, és valamiféle határt jelölt
– hiszen állandó helymeghatározónak tűnt az
„üveghegyen túl” –, vajon természetes kép-
ződmény, vagy mesterséges, de a tervező in-
kább az utóbbira tippelt. Mivel nem talált
összefüggést azzal, hogy létezett volna szé-
kely üveghegy, többé nem is foglalkozott
vele. Akaratlanul bukkant ilyen adatokra, a
gépérzék szabad asszociációk mentén műkö-
dött, ami azonban azt nem mindig jelezte,
hogy mindez réges-rég volt, vagy nem olyan
rég. Az időn kívüliség kissé megzavarta a ter-
vezőt, aki lusta volt kikeresni, hogy Zeusz ma
torlaszol-e fellegeket a Hargitán, de akárhogy
is van, a székely ház, a székely kapu és a szé-
kely harisnya hologramterve már szinte-
szinte befejezett, és nyilvánvaló, hogy a
pályázat szerint a kopár Székelyföldre kell

hogy kerüljön a legnagyobb székellyel egye-
temben turisztikai látványosságnak.

A tervező nem volt időn kívüli, ezt bizo-
nyította a kopaszsága meg a tekintélyes mé-
retű pocakja, melyek az utóbbi években
alakultak ki, vakargatta hol a feje búbját, hol
a hasát, amíg azon töprengett, hogy a székely
mint epitheton ornans követhetetlenül sok
mindenre illik, végül türelmetlenül legyintett.
Kezdeti kíváncsisága cserben hagyta, unta
már az egészet, szerette volna, hogy túl le-
gyen a projekten. Na, jó! Odarakja még azt a
legnagyobb székelyt is a székely kapuba,
hadd érjen a feje a galambdúcig, ha legna-
gyobb, hát legyen nagy. Az udvar! Jóval ne-
hezebb volt, mint székely házat építeni –
elképesztően sok, de nem egyértelmű adat
állt a rendelkezésére. Órákig tartott, amíg ki-
derítette például, hogy a kert legtávolabbi sar-
kában álló deszkabódé nem más, mint vécé,
előbb azt kereste, hogy milyen almot hasz-
náltak benne, de aztán sok kutakodás után
megértette, hogy a nyílászáró mögött egy
gödör van, fölötte deszkaülőkével. Az első
adatok egyike, amire rátalált, az volt, hogy „a
Föld bolygó hétmilliárd lakójából hatmilliárd
rendelkezik valamilyen mobilkészülékkel,
míg csupán 4,5 milliárdnak van hozzáférése
vécéhez, mellékhelyiségként csupán a termé-
szet kínálkozik”. Végül is úgy döntött, hogy
a vécét, amit régen budinak neveztek, ki-
hagyja a látványtervből. Az udvar, ahol van
már szekér, ló, kutyaól, tyúkól, eresz alatt
fecskefészek – fecskemadár, sírva nézlek – te

voltál itt a múlt nyáron, édes-
anyám rózsafája – engem
nyílott utoljára… végre az
udvar is késznek mutatkozik.

A drónok jelezték, hogy a
kopár Székelyföldön létez-
nek még házak, falvak, udva-
rok romjai, sőt némelyekben
emberek is laknak, feltételez-
hetően azok a többé-kevésbé
eszement, háborodott honőr-
zők, akik azzal foglalkoznak,
hogy gyalog elmenjenek
mindenféle általuk fontosnak
tartott helyre, és ott minden-
félét személyesen saját sze-
mükkel lássanak, saját
kezükkel megtapogassanak.
Mi végre!? – tette fel a kér-
dést a tervező, de valójában
nem tudta elmagyarázni a
gépérzéknek, hogy most mire
kíváncsi. Nem sikerült meg-
találnia a komputer kérte
kulcsszót... mit is?... hisz ma-
gának sem... na és miért is ér-
dekelne valakit, őt aztán
holnaptól a legkevésbé, hogy
a székely epitheton ornans-
nak milyen kiterjedése van a
virtuális valóságban. A pro-
jektet szolgáló drón az elmúlt
napokban képet küldött egy
meg nem nevezett madárról,

ami vándorként tévedt a Cekend-tetőre, vagy
ott lakott – ki tudja. A honismerők tudták,
hogy fenyőcinke, de őket nem kérdezte senki.
A madár, tegyük föl, hogy tényleg fenyő-
cinke, törött szárnyát vonszolta a földön. A
gépérzék azt közölte róla: „Feltételezett élő-
lény landolt a Cekend-tető termőtalaján”. 

A tervező sírni vagy inkább zokogni kez-
dett, anélkül hogy tudta volna, miért. Néhány
éve férfiaknak és nőknek, nőies férfiaknak és
férfias nőknek is megengedett a sírás, igaz,
minden sírónak ajánlatos felkeresni egy pszi-
chológust. Aki elvesztette a lelki egyensúlyát,
annak vissza kell adni. A tervező most pszi-
chológus helyett elfogadta volna egy hús-vér
szexmunkás segítségét, persze egy olcsóbb
fajta is megfelelt volna, nem olyan drága,
mint a híres celebekből készült klónok. Már
meg is akarta rendelni, de aztán inkább még
egyszer sírva fakadt, most sem tudta, hogy
miért, de legalább lesz jól megalapozott, két-
szeres oka – kétszer sírt –, hogy pszicholó-
gushoz menjen.

A telepítés rendben lezajlott a Cekend-
tetőn. Két hét alatt huszonkilenc érdeklődő
látogatta meg. Egy ötéves kisgyerek itt lett
híres: előbb némán forgolódott a székely ház
hologramudvarán, majd azt kérdezte: „Bálna
nincs? Innen is kihalt?”. Néhány óráig Leg-
jobb cukiság címen nagy nézettségnek örven-
dett a világhálón.

*
A tizenöt éves fiú, aki szüleivel együtt ott

lakott a kopár Székelyföld Cekend nevű he-
lyén, a tetőtől másfél kilométerre – székely
kapu és székely harisnya nélkül ugyan, de
egy életes székely házban –, éppen arra gon-
dolt, hogy hologram helyett nézhetnék a tu-
risták az ő házukat, de szerencsére nem
nézték. A szülei azt ígérték, elmagyarázzák
neki, hogy miért laknak ott, de eddig még
nem tették meg. Tudta róluk, hogy nemcsak
honismerők, hanem őrzők is, most is a Nár-
ciszréttel bajlódtak a Cekend-tető másik ol-
dalán, ahová gyalog mentek. Őt is
megtanították már egészen kiskorában gya-
logolni erdőn, mezőn, réten, patakban, és tá-
jékozódni műholdak által vezérelt kütyük
segítsége nélkül. Ő is honismerő és őrző akart
lenni, hiszen egy napon ráhagyományozzák
a Nárciszrét gondozását – úgy gondozni,
ápolni minden virágtövet külön-külön, hogy
közben megmaradjon vadnárcisznak, sok tu-
dást kér. Néha hármasban töprengtek is azon,
hogy van-e ebben ellentmondás, de a virág
jövője fontosabb volt a kételyeiknél. Ő most
otthon maradt, mert nem akarta magára
hagyni a törött szárnyú fenyőcinkét, a törött
szárnyú császármadarat, a törött szárnyú var-
jút, a mind a négy lábán vastag kötést viselő,
félelemtől remegő farkast. Valahányszor az
édesapja hazahozott egy-egy sebzett állatot,
a fiú próbálta kitalálni, mi történhetett velük,
múltat mesélt az életben maradásukhoz.

– De te fabula narratur – mondta erre
mindannyiszor az apa –, rólad szól a mese.

De te fabula narratur
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Kozma Mária

Márton Krisztina a megnyitón (balról), ül Csiky Szabó Ágnes

Márton Árpád grafikája
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Nemzetközi elfogatóparan-
csot adtak ki Olosz Gergely
volt szenátor ellen, miután a
legfelsőbb bíróság befolyás-
sal való folyamatos üzérkedés
miatt három év letöltendő
börtönbüntetést szabott ki rá
– közölte csütörtökön Nico-
leta Tolvaj-Marin, a Kovászna
Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője.

„Decemberben az ítélet végrehaj-
tása céljából országos elfogatópa-
rancsot állítottak ki a nevére, és
megtiltották, hogy elhagyja az or-
szágot, most pedig nemzetközi el-
fogatóparancsot adtak ki azért,
hogy kézre kerítsék és letartóztas-
sák” – mondta a szóvivő.

Az RMDSZ volt szenátorát, az
Országos Energiaár-szabályozó Ha-
tóság (ANRE) egykori elnökét be-
folyással való folyamatos
üzérkedésben találta bűnösnek a bí-
róság.

Ugyanebben az ügyben Ion Bîr-
cinăt egy év és négy hónap letöl-
tendő börtönbüntetésre, Costin
Iliescut egy év és négy hónap fel-
függesztett, Cătălin Stant két év fel-
függesztett, Ovidiu Ionel Badeát

egy év felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélték.

A bíróság elrendelte 384.000
euró és 400.000 lej elkobzását
Olosz Gergelytől, és minden va-
gyonának zár alá helyezését.

A tárgyalás eredetileg a legfel-
sőbb bíróságon kezdődött, majd mi-
után Olosz 2013-ban lemondott
szenátori tisztségéről, az ügy átke-
rült a bukaresti törvényszékre. A
törvényszék 2013-ban hét év letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélte
Oloszt, ám ezt az ítéletet sikerült
megsemmisíttetnie azzal, hogy
ügyvéd, ezért ügyét a bukaresti íté-
lőtáblának kellett volna tárgyalnia.

Olosz Gergely, az ANRE egykori
elnöke ellen 2012-ben emelt vádat
az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) befolyással való
folyamatos üzérkedés gyanújával.

A vádhatóság szerint 2010 má-
jusa – és 2011 februárja között Bîr-
cină, Iliescu, Stan és Badea arra
szövetkeztek, hogy megvásárolják
Olosz Gergely befolyását azért,
hogy hátrányos szerződéseket
(amelyek alapján a kötelezettség-
vállalások teljesítésével kapcsolatos
elkerülhetetlen költségek megha-

ladják a szerződés alapján várha-
tóan befolyó gazdasági hasznot)
kössenek egy olyan cégcsoporttal,
amelyet ők ellenőriztek.

Ennek teljesítéséért Olosz Ger-
gely szenátor, az ANRE elnöke,
516.000 eurót követelt Bîrcinătól,
Iliescutól és Stantól, amit a Bîrcină
által ellenőrzött Power Plus Kft. és
egy offshore jellegű kereskedelmi
társaság között létrejött szakta-
nácsadói szerződéssel álcáztak. A
követelt összegből a Stan által kiál-
lított hamis fizetési utalvánnyal a
kft. 384.000 eurót átutalt az off-
shore cégnek – állítják az ügyészek.

2010 szeptembere és novembere
között Olosz Gergely ugyanazoktól
a személyektől közvetlen módon
400.000 lejt követelt, amelyért ér-
vényesítette vagy azt a látszatot kel-
tette, hogy érvényesíteni tudja
befolyását a CEZ Románia Rt. ve-
zetőségére.

A DNA szerint Olosz Gergely
arra is használta befolyását, hogy a
Vidékfejlesztési és Halászati Kifi-
zetési Ügynökségen keresztül Bîr-
cină cégcsoportja európai uniós
alapokból kedvezményes beruházá-
sokhoz jusson. (Agerpres)

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki 
a volt szenátor ellen

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház telekkel Mezőpanitban, a
124. szám alatt. Érdeklődni a 0752-164-
084-es telefonszámon vagy a helyszínen.
(16/589)

ELADÓ Szászrégenben három bon-
tott csempekályha, két nagyobb, egy
közepes méretű. Érdeklődni a 0743-
548-101-es és a 0744-775-177-es te-
lefonszámon. (mp.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk vitéz
VERESS ZOLTÁNRA halá-
lának első és VERESS
JULIÁNNÁRA halálának 4.
évfordulóján. Szerető gyer-
mekeik, unokáik, testvéreik,
rokonaik és jó barátaik.
Gondolatban mindig veletek
vagyunk. Pihenjetek békében!
(10/623)

BARNI! Immár 18 éve nem
vagy velünk. Nem felejtünk!
Barátaid. (sz.)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, unoka-
testvér, rokon, jó barát, szom-
széd, 

FEKETE BÉLA 
a Metal Szövetkezet 

volt dolgozója
életének 67. évében január 4-én
súlyos betegség után megpi-
hent. Temetése január 7-én 13
órakor lesz a református temető-
ben. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett férjemtől,

FEKETE BÉLÁTÓL.
Temetése január 7-én 13 órakor
lesz a református temetőben.
Soha el nem múló fájdalommal,

Marika. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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 - 0265/269-667

• 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 - 0745-609-830
• 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.

2019 első napjaitól kezdve
Marosvásárhelyen online is lehet időpontot kérni 
a személyazonossági igazolvány kibocsátásához

A marosvásárhelyi lakosság-nyilvántartó hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. január 3-tól kez-
dődően Marosvásárhely megyei jogú város honlapján – www.tirgumures.ro – keresztül immár online idő-
pontkérés alapján is fogadják a polgárokat az iktató (okiratintéző) ablaknál. Az applikáció automatikus e-mailt
küld az online foglalás adataival: az ügyfélfogadó ablak száma, a nap, az időpont és a személyazonossági
igazolvány kibocsátásához szükséges iratok jegyzéke.

A számítógépes program lehetővé teszi a rendelkezésre álló (még szabad) időpontok megtekintését, piros
színnel jelzi a foglalt idősávokat és zölddel a még szabadokat.

Az online időpontkérés lehetősége azoknak a személyeknek szól, akik a következő okok miatt igényelnek
személyazonossági igazolványt:

– első személyazonossági igazolvány kibocsátása;
– új személyazonossági igazolvány kibocsátása az előző lejárta miatt;
– a személyazonossági igazolvány kibocsátása az előző elhagyása, ellopása, megsemmisülése, megron-

gálódása miatt;
– a személyazonossági igazolvány kibocsátása lakhelyváltozás miatt;
– a személyazonossági igazolvány kibocsátása névváltozás miatt;
– a személyazonossági igazolvány kibocsátása utcanév-változás, ingatlanok újraszámozása miatt;
– lakhely meghatározása; 
– ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátása külföldiek számára, akik ideiglenesen Romániában

laknak.

Azoknak, akik soha nem rendelkeztek romániai lakhellyel (állampolgárság megszerzése, visszanye-
rése), valamint azoknak, akik külföldi lakhelyük módosítását igénylik romániai lakhelyre, nem áll
rendelkezésre az online időpontkérés lehetősége, az érintetteknek személyesen kell megjelenniük az
intézmény székhelyén.

Szintén Marosvásárhely megyei jogú város honlapján – www.tirgumures.ro – már a lakosság rendelkezé-
sére áll az online időpontkérés házasságkötés esetén és az anyakönyvi okiratok átíratása esetén román ál-
lampolgárság megszerzésekor, visszanyerésekor.

Claudia Trif
ügyvezető igazgató

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, január 5-
ére, amikor tíz éve eltávozott
közülünk a marosvásárhelyi
TŐKÉS ÉVIKE volt egészségügyi
asszisztensnő.
Szerető családja. (27/600-I)

A diákok, egyetemisták 
és 55 év fölötti nyugdíjasok 

figyelmébe!
Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti

nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig ér-
vényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük utazni!

A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat 
igazgatótanácsa
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A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.


