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A templomot bezárhatják,
a gyülekezetet nem

Az új helyzet rányomja bélyegét a hitéletre is

Egy elfeledett
grafikus emlékére

1987-ben megrendeztük a nagyszabású marosvásárhelyi kiállítását Lázár
László bemutatásával – ezzel az
anyaggal Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön is nagy sikert aratott.

____________3.

Székely Ferenc
aranypénzei

Összességében a közelmúlttal ismerkedünk mégis, pontosabban azzal a
múlttal, amely e riportkötet hőseinek
az életét formázta.

Ahol lehetőség van, a kültéri istentisztelet is szóba jöhet

Szerdától betiltottak mindenféle beltéri rendezvényt, többek
között a vallásos jellegűeket is, így az istentiszteleteket a
templomban nem lehet megtartani, esetleg százfős részvétel
alatt szabadtéren. Így a hét végén már a templomok ajtaját
is zárva találhatjuk. Egyes lelkészek ebben az esetben az új
technológia segítségét veszik igénybe.

Gligor róbert László

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Már megkapták az erre vonatkozó rendelkezéseket az állami és egyházi felsőbb hatóságoktól – tudtuk meg Tőkés Lóránt csókfalvi-erdőszentgyörgyi unitárius lelkésztől, aki szerint a koronavírushoz hasonló
járvány legalább száz éve nem volt Európában, és bármilyen stratégiák,
elképzelések léteznek, egy ilyen helyzetre nem lehet felkészülni. Gondoltak már arra, hogy esetleg a templomi istentiszteleteket is korlátozzák
(Folytatás a 2. oldalon)

____________4.
Kár volt sírni
Jeruzsálemben

Működésem során tudatosan törekedtem a való élet és élethelyzetek ábrázolására, már ha valóságnak
tekinthető a mi háromdimenziós világunk…
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BEÁTA és IZOLDA napja.
BEÁTA: latin eredetű, jelentése: boldog.
IZOLDA: bizonytalan eredetű,
talán kelta női név. A germán
nyelvekből levezethető értelmezése szerint a jelentése vas vagy
jég + rendelkezni, uralkodni.
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Koronavírus-járvány
Maros megye

Bizonyított eset: 4
Intézményes karanténban: 55
Házi elkülönítésben: 1403

Az adatok forrása: a Maros megyei prefektúra
2020. március 20-i közleménye
(Folytatás az 1. oldalról)
majd a hatóságok, el is beszélgettek
a hívekkel a helyzetről, próbálták
őket megnyugtatni, és azt tanácsolták, tartsák be a higiéniai előírásokat, mert a helyénvaló az, hogy ne
szegjék meg a rendelkezéseket: a
gyülekezet testi és lelki egészségét
nem szabad veszélyeztetni. Ilyen
körülmények között néhány dologról le kell mondani, de talán ez az
első eset a kereszténység történelmében, amikor nem a templomba,
Istenhez menekülünk, ahogyan tettük azt tatárjárás, katasztrófák, járványok idején évszázadok során,
hanem épp a templomtól tartjuk
távol magunkat. Mivel a templomba járó hívek nagyobb része
idősebb, és ők fokozottaban ki vannak téve a fertőzésveszélynek, mindenképp korlátozni kell az egyházi
összejöveteleket, még a temetési
szertartáson való részvételt is. A

természetes eredetű az új vírus, nem
laboratóriumi manipulációból származik

A Covid-19-járványt okozó új koronavírus természetes
evolúció eredménye egy friss tanulmány szerint, amelynek
szerzői nem találtak bizonyítékot arra, hogy laboratóriumban hozták volna létre a kórokozót.
A Nature Medicine aktuális számában megjelent kutatás
során az új koronavírus (Covid-19) és a vele rokon vírusok
géntérképéről nyilvánosan rendelkezésre álló adatokat elemezték – számolt be róla a ScienceDaily.com tudományosismeretterjesztő portál.
„Összehasonlítva az ismert koronavírustörzsek genomját, biztonsággal megállapíthatjuk, hogy az új koronavírus
természetes folyamatok eredménye” – mondta Kristian
Andersen, a Scripps Kutatóintézet immunológusa, virológusa, a tanulmány egyik szerzője.
A kutatásban a Tulane-i Egyetem, a Sydney-i Egyetem,
az Edinborough-i Egyetem és a Columbia Egyetem kutatói
is részt vettek.
Tavaly december 31-én értesítették a kínai hatóságok az
ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO), hogy egy
új koronavírus-járvány súlyos tüneteket okoz. Röviddel a
járvány kitörése után kínai tudósok szekvenálták a vírus
génjeit, az adatokat nyilvánosan elérhetővé tették a világ
tudományossága számára.
A génszekvenálás adatai azt mutatták, hogy a kínai hatóságok gyorsan észlelték a járványt, és azt, hogy a Covid19-esetek száma az emberről emberre terjedés miatt
növekszik, miután egyetlen alkalommal bekerült az emberi
populációba.

Andersen és kollégái ezeket a szekvenálási adatokat
használták, hogy felderítsék az új koronavírus eredetét és
evolúcióját.
A vírus több olyan jellegzetességére összpontosítottak
az elemzésben, amelyek az eredetéről árulkodnak, mindenekelőtt a felszínéről kiálló fehérjetüskékre, amelyekkel
megragadja az emberi vagy állati sejteket és beléjük hatol.
A tüske egyik fontos fehérjéjét, az úgynevezett „molekuláris konzervnyitót” vagy RBD-t vizsgálták, amely a gazdasejtet megragadva lehetővé teszi, hogy a vírus kinyissa
azt és bejusson a sejtbe.
Azt találták, hogy az új koronavírus fehérjetüskéjének
RBD-része úgy változott, hogy hatékonyan támadhassa az
emberi sejtek külső részén található ACE2 nevű molekulát.
A fehérjetüske annyira hatékonyan kötődött az emberi sejtekhez, hogy a tudósok arra jutottak, természetes szelekció
eredményezte a létrejöttét, nem genetikai tervezés.
A természetes kialakulást bizonyítja a vírus „gerince”,
vagyis teljes molekuláris szerkezete, ez volt a másik, amit
megvizsgáltak. Ha valaki megpróbált volna új koronavíruskórokozót szerkeszteni, akkor egy már ismert, betegséget
okozó gerincéből indult volna ki. Ezzel szemben a kutatók
az találták, hogy az új koronavírus gerince lényegesen eltér
a már ismert koronavírusokétól, és leginkább a denevérekben és tobzoskákban található rokon vírusokhoz hasonlít.
„A vírus két fontos jellemzője, a tüske RBD-jének mutációi és a gerince kizárja, hogy laboratóriumi manipulációból származhatna az új koronavírus” – mondta
Andersen. (MTI)

A templomot bezárhatják, a gyülekezetet nem

bezártság, elszigeteltség azonban
felőrli az ember idegeit, magányosság és depresszió tünetei állhatnak
elő, így ilyen helyzetben felértékelődnek azok a csatornák, amelyek
révén az egyház jó szót, vigasztalást tud eljuttatni az embereknek.
Néhány lelkész már bevezette
az elmúlt napokban az internetes istentiszteletet vagy telefonos lelkigondozást, az ő gyülekezetében ez
egyelőre még nem történt meg –
mondta Tőkés Lóránt. A kültéri istentiszteletek ötlete felvetődött,
volna rá lehetőség a parókia- és a
templomudvarokon, de ez nagyon
időjárásfüggő, ezért még nem döntöttek a lépésről – mondta el a lelkész. A jelenlegi állás szerint
bezárják a templomot, és a híveket
felkérik arra, hogy a temetési szertartást is csak nagyon szűk körben
tartsák meg. Viszont nem elhanyagolandó az a tény, hogy nagyböjti

időszakban, húsvét előtt az emberek még inkább igénybe veszik a
vallási szertartásokat. Öröm lehet
az ürömben, hogy a járvány elmúltával az emberek rájönnek, milyen
az, amikor eltiltják őket a templomtól, és mi az, amikor szabadon élhettek volna vele, de nem tették
meg.

„templomböjt” következik

Hasonlóan vélekedik Sándor
Szilárd jobbágyfalvi-nyárádszeredai unitárius lelkész is. Úgy érzi,
mintha egy kicsit „templomböjt”
állna be a böjti időszakban, aminek
a jó oldala az lehet, hogy az emberekben megerősödik a templom
utáni vágyakozás, és nagyobb lesz
az öröm, amikor ennek a helyzetnek
vége lesz, és újra bemehetnek a
templomba és a közösségbe.
Sándor Szilárd egyike annak a
néhány lelkésznek, akik a múlt hét

végén a technika és az internet segítségével online istentiszteletet tartottak. A gyülekezet közösségi
oldalán egy adott pillanatban kilencvenen követték az élő közvetítést, de azóta már a kétezret is elérte
az azt megtekintők száma. Az internetes istentisztelet ötlete az olaszországi unitáriusok kapcsán merült fel
benne, hiszen ott nincsenek unitárius templomok, így csak virtuális
istentiszteleteken vehetnek részt a
hívők, az internet és a lélek hullámhosszán gyűlhetnek össze. Az online istentisztelet azonban a
neoprotestáns egyházak körében
már jelen van a távolabb élő hívek
elérésére, bekapcsolódására.
A lelkész tisztában van azzal,
hogy a templomlátogató idősebb híveknek nem elérhető a közösségi
oldal, így velük telefonon is elbeszélget, mert a személyes kontaktust távolról sem helyettesíti az
internetes. Ennek ellenére örül,
hogy ez a lehetőség is létezik, hogy
együtt lehetnek, elmélkedhetnek, és
hogy ilyen úton is továbbítani lehet
a hívek számára a bibliai igét, az elszigeteltek, lélekkeresők számára
az üzenetet, hogy nincsenek egyedül.
A következő időszakban is használni fogja ezt a lehetőséget, amíg
a templomok zárva maradnak. A
szabadtéri istentiszteletekre nemigen van lehetőségük, megfelelő helyük, és ez is csupán bizonyos
korlátozási keretek között történhetne, ami a gyülekezeti közösségépítés szempontjából nem a legjobb.
A templomot be lehet zárni, de a
gyülekezetet nem, ezért a másokra,
az embertársainkra való odafigyelés
szerepe igencsak felértékelődik a
különböző szervezeti formákon keresztül, mint amilyen a Gondviselés
segélyszervezet, falugondnoki hálózat és önkéntesek – taglalta a lelkész.

utolsó pillanatban döntöttek

Sok helyen bezárják a templomot a hét végén, máshol internetes istentiszteleteket követhetnek a hívek

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Múlt vasárnap már szabadtéri istentiszteleten vehettek részt a backamadarasi reformátusok, az utolsó
pillanatokban kellett emellett dön-

teni – mondta el érdeklődésünkre
Nagy-Vajda Levente lelkész. Emiatt
nyilván a március 15-i ünnepséget
is lemondták, csak egy rövid megemlékezés volt. Ami az előttünk
álló hétvégét illeti, fel vannak készülve, ha az időjárás is kedvező
lesz, akkor az udvaron tartanak istentiszteletet. Vásároltak fertőtlenítőszereket, és ezután minden
istentisztelet előtt fertőtleníteni fogják a templomi bútorzatot és az ajtókilincseket, még a járvány
lecsengése után is. Az idősebb, veszélyeztettebb híveket most először
kérték arra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, ugyanakkor tudatták
velük, hogy hol lehet a médiában az
istentiszteleteket követni. Az online
istentisztelettől nem zárkóznak el,
és vasárnap már ezt a lehetőséget is
igénybe veszik, hiszen egyre többen
használják a közösségi oldalakat.
Fennáll annak a veszélye, hogy a
járvány elmúltával egyesek már kényelemből inkább az online istentiszteletet választják, de az eddigi
templomba járó réteg ezután is viszsza fog térni a padokba. A technika
vívmányát a következőkben a kiskonfirmandusok felkészítésére is
használni fogják a gyülekezetben, s
mivel a presbitérium nem szeretne
büntethető döntéseket hozni, javasolták a konfirmáció elhalasztását
leghamarabb pünkösdig, hiszen volt
rá még példa a gyülekezetben, hogy
ennél később is került sor konfirmációra.
Nem fognak élni ezzel a lehetőséggel viszont a héderfájai reformátusok, ugyanis hiányzanak az online
istentisztelethez szükséges eszközök, ugyanakkor a templomlátogatók egy része idős, nem is tudná
követni ezeket – szögezte le kérdésünkre Nagy Csaba lelkész. Ő felajánlotta a szabadtéri istentisztelet
lehetőségét, bár az is korlátozásokhoz van kötve, de a gyülekezet
egyelőre nem karolta fel az ötletet.
Így az egyetlen megoldás az marad,
hogy ki-ki a saját lehetősége szerint
a médiában követi az istentiszteleteket, míg a templomok zárva lesznek.

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND

Szabó Lőrinc

Sötétség, holdfény
Először fecskék, később denevérek
hasogatták az estét; a hegy is
függönyözte kék arcát és a nádas
eldajkálta a síró szeleket.
Jött a sötétség… Reszkető keze
megtapogatta kunyhóm falait,
nagy árnyakat bontott ki és bemászott
udvaromra a keritésen át.
Ott megpihent; aztán anyagtalan
testével óvatosan eltakarta
az ablakokat, a kereszteket,
s hogy megmérgezze csillogó vizét,
vén kutunkba is leereszkedett…
Már félni kezdtem; de a hegytetőkön
előgurult a Hold… S ím: a halottfehér fényben fekete bivalyok
ballagtak át a szétfolyó mezőkön.

120 éve, 1900. március 31-én, Miskolcon született a Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik legnagyobb alakja. Elhunyt Budapesten, 1957.
október 3-án.

egy elfeledett grafikus emlékére

mellékletünket Vass tamás munkáival illusztráltuk

1428.sz., 2020. március 21.

észrevett és szeretett. A kollégáim nem ítéltek el, mellém álltak.
Ő tervezte a jövőt, én ezen nem akartam gondolkozni, csak a
mának éltem. Biztattam, csodáltam, dicsértem, megtalálta az éle32 éve halt meg Vass Tamás (szül. 1942. dec. 15. – megh. 1988. márc. 18., Marosvásárhelyen) tének az értelmét. Újra nekifogott dolgozni, versekkel ellátott grafikák, vázlatok, rézkarcok, tusrajzok születtek. Hunyadi László
Az ember az élete vége felé mindennel el kell számoljon. Főleg szobrászművésszel saját tervezésű ékszergarnitúrát csináltatott
Szekeres erzsébet
a lelkiismeretével. Március 18. a legtöbb ember számára csak egy nekem.
jelentéktelen nap, számomra viszont egy nagyon közeli személy,
Vass Tamás kiváló tehetségű képzőművész tragikus halálának az
„Áldott vagy te az asszonyok között, ki megváltást szültél és új hitet,
évfordulója. Úgy érzem, hogy egyedül vagyok a kortársai között,
Ki erőt adtál nekem szólani, csodatevő erőt adtál nekem
akit ez a nap mélységesen megérint, és felelősséget érez azért,
S nagy térítő, hegymozdító hitet”
hogy erről a méltatlanul feledésbe merült fontos művészről megemlékezzen.
„Ne hagyj magamra, félek
„Érzékeny, színes lélek, jóságos alkat, egyszerű zsenialitás, a
attól, ami veled együtt élve múlt már
nagy feladat alázatával” – mondja róla barátja, Mester Zoltán.
s még jobban attól, ami jönne
1986 márciusában ismertem meg Vass Tamást. Bejött a gyógytenélküled, ha másfele indulnál.”
szertárba valami olyan gyógyszerért, amit nem nagyon lehetett
kapni. Persze egypár doboz félretéve mindig akadt az ismerősökÖnemésztő nemzedék, egyéniségölő diktatúra, lélektipró esznek. Ebből adtam neki. Hálából másnap az édesapjával a Válás tendők alatt hű maradt magához, de a megpróbáltatások súlya alatt
című nyomatot küldte el. Ezek után többször jött gyógyszerért, összerogyott. Egy zivataros, hóhullásos március 18-i napon az
virággal, és egy este 10-kor megvárt. Így kezdődött a mi kapcso- édesapja a műtermében talált rá.
latunk.
Egyik alkalommal hazafele sétálva találtunk egy részeg embert
„Robbant a menny és lobogott az utca,
az utcán, leesve. Rögtön azt mondtam, hogy emeljük fel. Annyira
sötéten várta a néma part,
meglepte, hogy segíteni akartam, hogy megnyílt. Elmesélte, hogy
karja kinyúlt, és elcsukló ököllel
ő is alkoholista, a dicsői elvonókúráról jött haza nemrég, és azért
megfenyegette künn a zivatart”
vigyáz arra, hogy olyan gondozott és ápolt legyen mindig, hogy ha
(Áprily Lajos – Beethoven halála)
véletlenül ő is összeesne az utcán, ne utáljanak hozzányúlni és segíteni neki. Tulajdonképpen nem szerette a piát, csak nyugtatóként
Újabb Vass Tamás-kiállításra csak a művész halála után 16
használta, a konyakot úgy itta, hogy közben befogta az orrát. Na- évvel, 2004-ben a Bernády Házban került sor, amelyet a Lorántffy
gyon megsajnáltam, és ekkor határoztam el, hogy mellé állok, se- Zsuzsanna Kulturális Egyesület segítségével szerveztem. Pokorny
gítek neki vinni a nehéz sorsát, az elvonókúrákkal, a zárt osztállyal, Attila szobrászművész kapta azt a nemes feladatot, hogy a mapszichiátriai elmebetegekkel és a nagy tehetséggel járó terhet.
gángyűjteményekből kölcsönkért grafikákat, rézkarcokat, tusrajHogy ne menjen mélyebbre az igazság keresésével, az élet áb- zokat kiválogassa, megszerkessze. Nem volt könnyű, mert
rázolásában belém kapaszkodott. A szépségek és emberi gyarló- rengeteg munkát sikerült összegyűjteni, de Attila csak annyit monságok világába cseppentem, de mindvégig éreztem, nagyon dott: „Most hagyjanak együtt Tamással!”. A másnapra tökéletesen
fontos, hogy segítek. Jólesett őt ápolni.
összeállított Vass Tamás-anyagot Nagy Miklós Kund művészet1987-ben megrendeztük a nagyszabású marosvásárhelyi kiál- történész méltatta.
lítását Lázár László bemutatásával – ezzel az anyaggal KolozsNyolc évvel később, 2012-ben az általam rendelkezésre bocsáváron és Sepsiszentgyörgyön is nagy sikert aratott. Közben tott anyagokból Portik-Blénessy Ágota, a Babeş–Bolyai Egyetem
sütkéreztem a szerelmében. Mindennap írt egy szerelmes levelet, akkori művészettörténész szakos hallgatója államvizsga-dolgozakifogyhatatlan vallomásokkal, virággal, a telefon egész nap ber- tával állított megfelelő emléket az elfeledett marosvásárhelyi graregett, csak velem foglalkozott. Boldog voltam, hogy egy zseni fikus, Vass Tamás számára.
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Székely Ferenc aranypénzei

Gáspár Sándor

Tudjuk, hogy gazdagok vagyunk, de valójában nem nagyon hisszük. Most meggyőződhetünk róla, hiszen csak úgy,
könnyedén, a naptárt átlapozva ki lehetett
jelölni e kötet tíz hősét – a tizenegyedik, a
riporter, ugye, adva vagyon. Székely Ferenc
maga választotta kötelességként, hogy felmutat néhányat azok közül az értékes életművek közül, amelyek körünkben
születtek-születnek, amelyeket hellyel-közzel számon is tartunk, de amelyek örömmel
és bámulattal töltenek el, ha közelebbről is
megismerkedünk velük.
Születésnapi beszélgetésekben udvariasak
szoktunk lenni, olyasmit igyekszünk mondani, ami örömöt szerez az ünnepeltnek. Ráadásul most egy könyvet köszöntünk, ugyan
nem a születésnapján, bár mi más lenne a
könyvbemutató, mint születésnapi köszöntő?
Vegyük számba az értékeit, csemegézzük az

Szekeres erzsébet és Vass tamás

ínyencségeit, örvendjünk olykor pusztán a
ténynek is, hogy van.
Székely Ferenc interjúiból viszont nem az
ünneplés köszön vissza, bár nem is az önvizsgálatot, önmarcangoló elemzést kapjuk. De
hát ez nem is volt, nem is lehetett célja. Tíz
olyan interjút olvashatunk, amelyek tíz életművet hoznak közel, tíz olyan emberrel ismerkedünk meg, akiket szűkebb-tágabb
környezetük méltán tisztel.
Összességében a közelmúlttal ismerkedünk mégis, pontosabban azzal a múlttal,
amely e riportkötet hőseinek az életét formázta. Sokuk küszködött gyerekkorában
azzal a bélyeggel, amit a hatalom sütött reájuk, méltatlanul, hiszen nemcsak ők, a gyerekek nem voltak hibásak-bűnösek, de még a
szüleik, nagyszüleik sem, mert valójában a
fennhangon hirdetett elvek szerint sem lettek
volna azok. Farkas Árpád ki is mondja,
„máig abból a sértésből élek”– hiszen azt az
igazságtalanságot csak úgy lehet meghaladni,
ha pusztító energiáját jóra fordíthatom.
Annak idején nekem is sebet ütött a lelkembe, amikor hallottam a tanító néniket tanakodni, hogy ki lehetne osztagelnök –
vagyis pionírparancsnok. Jó tanuló, ügyes,
kedves, akire hallgatnak is a többiek… Hát
Enikő! – de nem, ő nem lehet, mert az apja…
orvos. Ma már tudom, akkor az osztályharc
elvének torz alkalmazásával találkoztam, de
akkor csak az igazságtalanságot éreztem meg
ebben az okfejtésben. Ehhez hasonló terhet,
sérelmet, lélekölő súlyt többen is említettek
e kötetben.
Székely Ferenc nem süllyed bele ezeknek
a mély sebeknek a faggatásába, hiszen kivétel
nélkül mindegyik hőse életművével, sok évtizedes munkásságával bizonyította is az akkori sérelmek jogtalanságát, és későbbi
munkásságuk messze nagyobb terjedelmet
igényel. De nem is kerülhette ki a felidézésüket, hiszen az akkori idők meghatározó hulláma volt, és ezek az interjúk, 65-70-75-80.
születésnap összegezéseiként ugyan egyéni
sorsokat, személyes alkotásokat hoznak
közel, de együtt azokat az éveket elevenítik
föl, amelyek markában
fölserdültek
azok az emberek,
akik előtt most már
tisztelettel hajtunk
fejet.
Az interjú az
együttműködés
műfaja, a kérdések
olykor fölöslegesek
is, de a riporterre
szükség van, amikor újabb irányba
tereli a beszélgetést, hogy újabb és
újabb oldaláról is
megismerjük azt,
akit e beszélgetés
révén a figyelmünkbe ajánl. Viszont a riporter

dönti el, hogy miről kérdez, és ha tudja,
vagy ha nincs honnan tudnia, de ráérez,
hogy miről kérdezve kap fontos információt,
akkor olvastatja magát az interjú, nem ugrunk át a következő kérdésre, miként az
Aranypénz lapjain is. Úgy érezhetjük, hogy
néma harmadikként, szájtátva vehetünk
részt a beszélgetésben, amikor azt halljuk,
hogy persze kiadtuk Wass Albert műveit, de
sokkal inkább az Erdélyi Helikon többi alkotóját kellene, kellett volna – és a lista láttán csökken is hitetlenkedésünk, hogy az
ezredforduló legnépszerűbb írója ellen
szólna a szerkesztő. De hát olyan alkotók jelenlétét hiányolja, akiknek a neve említése
is meggyőz bennünket, hogy valóban szükségesek lennének és ezt pótolni kellene.
Csodálom a bibliográfust megszégyenítő
adathalmazt, amelyeket kötetekről, színi előadásokról beépít az interjúkba. Persze, ne feledjük,
hogy
amikor
nem
az
Erdőszentgyörgyi Figyelőt szerkesztette és
nem interjút készített Székely Ferenc –
immár csaknem tíz ilyen kötete jelent meg –,
akkor könyvtárosként találkozhattunk vele,
tehát a könyvtáros besegített a riporternek, és
jól tette, mert nyilván hinnünk kell a kérdésre
adott válasznak, de mennyivel megnyugtatóbb, ha bizonyítékot is kapunk – ez pedig elsősorban a riporter érdeme.
Az erdélyi humán értelmiségiek vázlatos
körképének is tekinthetjük ezt az interjúkötetet, amelynek látszólagos szerkesztői konkrétuma a kerek születési évforduló. Mondom,
látszólagos, mert úgy érzem, valójában az alkotó embert kereste, és a születésnap, a kerek
évforduló az az ürügy, amely eseménnyé
emeli az alkalmat. Van a könyvben néprajzkutató, költő, könyvtáros, újságíró, képzőművész és színész. Székely Ferenc jó gazdaként
sorra megkérdezi beszélgetőtársait, hogy dolgoznak-e az összegezésen, emlékeik leírásán.
A válasz szerint többnyire nem. De Székely
Ferenc fontosnak tartja ezt az összegezést,

nemcsak tanulságos, de hasznos is lehet az
utókor, pontosabban a jövő számára.
Hadd gratuláljak Székely Ferencnek már
most, mert fontos tégla ez a kötet az erdélyi
magyar művelődés falában, és ennek révén
az erdélyi művelődés és a magyar művelődés
falában is. Életútinterjúk, de nem egyformák.
Mindegyik életnek és ennek megfelelően
mindegyik interjúnak is a belső erővonalai
mentén másképpen kellett kibontakoznia. Balázs Lajosnál a kutatásaiban megjelenő új
szemlélet, Farkas Árpádnál a hétköznapi beszéd lírai magassága és közérthető metaforái
ragadnak magukkal, Kilyén Ilkánál a színész
őszintesége, Székely-Benczédi Endrénél a törekvés, hogy belső tüzét összhangba hozza a
körülményeivel, családjával, Székely Szabó
Zoltánnál a sérelmet békévé oldó humor és
irónia ragad magával, ahogyan saját példájával bizonyítja, hogy a világ kétesélyes – vagy
tehetséges voltam, vagy a felvételiztető bizottság volt tehetségtelen. Aki személyesen
ismeri ezeket az alkotókat, akkor is rájuk ismerne az interjúkban, ha nem segítenék az
adatok, de aki most, az interjú révén ismerkedik velük, érezheti, hogy ezek az emberek
éppen ilyenek.
Természetesen fölvethető a kérdés, hogy
milyen élmény vagy milyen megfontolás
révén gyűjti ezeket az interjúkat Székely Ferenc, amelyek a száraz lexikoncikkek adatait
is lüktető szövegként tárják elénk, és amelyek
révén sok mindenről kiderül, hogy elmúlt, de
mégis megőrzendő, megbecsülendő érték.
Erre a kérdésre viszont alkalomadtán válaszoljon Székely Ferenc. Én a magam részéről
örvendek, hogy készíti ezeket az interjúköteteket, és biztatom, hogy folytassa.
Marosvásárhely, 2020. március 11.

(Elhangzott a Dersi János teremben, Székely Ferenc Aranypénz című interjúkötetének
bemutatóján.)

rangos svéd zenei díjat kap kurtág György

Kurtág Györgyöt a Rolf Schock-díjjal tünteti ki a Svéd Királyi Akadémia. A 93 éves magyar zeneszerző kiemelkedő zeneszerzői,
pedagógusi és előadói munkásságáért részesül
a 400 ezer svéd koronával járó elismerésben.
A kétévente, négy kategóriában odaítélt
Rolf Schock-díjat Rolf Schock filozófus és
művész alapította 1993-ban Stockholmban. A
díjjal olyan embereket ismernek el, akik kiemelkedőt alkottak azon területek valamelyikében, amelyekben Rolf Schock maga is
munkálkodott, így a logika és filozófia, matematika, képzőművészet, valamint zene terén –
közölte a Budapest Music Center (BMC) az
MTI-vel.
Művészeti kategóriában korábban olyan alkotók kapták meg a díjat, mint Ligeti György
zeneszerző, az amerikai Kronos Quartet, a
svéd mezzoszoprán Anne Sofie von Otter,
Gidon Kremer hegedűművész vagy Wayne
Shorter dzsesszkomponista és szaxofonos.
Kurtág Györgyöt az indoklás szerint szerteágazó és elmélyült alkotói, előadói és pedagógusi munkájáért találták érdemesnek a díjra.
„Kurtág György az egyik legkiválóbb ma élő
komponista. Rendkívüli zeneszerzői életműve
mellett előadóként is nevet szerzett magának.

Nem csupán zongoraművei révén érdemes a
díjra, de elkötelezett pedagógusi tevékenysége
okán is, amiben zenészgenerációk sorát részesítette. Művészetét a kreativitás, a bensőségesség és az elképesztő koncentrációs készség
hatja át, ami hatalmas technikai, mesterségbeli
tudással párosul” – írták.
A díjat idén október 19-én adják át a Svéd
Királyi Szépművészeti Akadémián a díjazottaknak, a gálán azonban időskorából adódóan
Kurtág György személyesen nem tud részt
venni.
Kurtág György 1926-ban született Lugoson.
Az 1956-os forradalom idején Párizsba költözött, ahol többek között Olivier Messiaen és
Darius Milhaus tanítványa lett. Első darabját,
egy vonósnégyest 1959-ben publikálta, 1967ben a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamarazenei
professzora lett.
Nemzetközi zeneszerzői áttörése 1981-ben
érkezett el, amikor Pierre Boulez tolmácsolta
A boldogult R. V. Truszova üzenetei című
művét. Legismertebb műve a Játékok zongorára, a Kafka-fragmente szoprán hangra és hegedűre, a Rekviem a kedvesért szoprán hangra
és zongorára, a Kettős verseny gordonkára,
zongorára és kettős kamaraegyüttesre.

Fotó: Posztós János
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kár volt sírni jeruzsálemben

Beszélgetés a Budapesten élő Köntös-Szabó Zoltán íróval*

Székely Ferenc

– Kedves szerkesztő úr, az elmúlt 100 év
során több százezren hagyták el Erdélyt, s
mindenkinek megvolt a maga indoka. Ön
mivel magyarázza a szülőföld felcserélését a
hazával?
– Tisztázzuk egyszer s mindenkorra: nem
cseréltem fel a szülőföldemet a budapesti aszfaltra. Milyen hazára gondol kegyelmed? Az
én hazám 1981 után is Erdély maradt, változatlanul. Igen, így, nyers őszinteséggel, a himihumi köntörfalazást mellőzve! Semmi
egyrészt és másrészt… Méghogy felcserélni!
Na jó, bevallom: a kezdeti pesti időszakban
próbáltam összeegyeztetni az otthont és az
itthont, mi több, élt bennem a remény, hogy
sikerül a szintézis. Egy darabig törtem
magam, mígnem rádöbbentem, minden erőfeszítésem hiábavaló: soha de soha nem
fogom itthon érezni magam. Ne haragudjon,
de erőst bosszant a felcserélni ige. Mindenki
máshogyan indokolja, miért hagyta el szülőhazáját… A messziről gyütt ember azt mond,
amit akar, nagyokat lódít, ellenőrizni nem
lehet az állításait. Számos ilyen kalandor vetődött át Magyarországra, állításuk szerint
„tök itthon” érzik magukat. Legtöbbjük, mit
legtöbbjük, valamennyiük hazudozása mögött érvényesülési szándék húzódik meg. Az
én magyarázatom ekként hangzik: Kolozsvár
egyik legszebb kertvárosában éltem, hetedmagam, tágas otthonban, harmonikus családi
közösségben. Az Utunk szerkesztője voltam,
annyit publikáltam, amennyit nem szégyelltem. Könyveim jelentek meg. Ha nem is hivalgó, de mindenképp tisztes körülmények
közepette éltünk. Na persze, közel két emberöltő múltán túl szépnek tűnhet a menyaszszony… Kiegyensúlyozott családi életünk
folyamatosságát csak az zavarta meg időnként, ha tudomásunkra jutott: hol, mikor,
kinél tartott házkutatást a mindenkit szemmel
és füllel tartó szolgálat. Nem volt kétségem
afelől, hogy szerénységemet is megfigyelik,
de nem törődtem vele… Nem a fenét! Lám,
bennem is van hajlam a nagyotmondásra,
pedig erős megvetéssel szólók a messziről
gyütt emberről… 1990 után derült ki, hogy a
gyerekeink által s közben Barlangnak keresztelt szobában, ahol a betűt vetettem, és barátaimmal elkanászosodva politizáltunk,
kolozsvári házunk új tulajdonosa „poloskát”
fedezett fel. Most avval is kérkedhetnék kegyelmednek, hogy se szeri, se száma, hányszor tett kísérletet beszervezésemre a
Securitate. Én azonban minden alkalommal
a nemzetközi indexre lendítettem jobb karomat… Apropó! Mint mondottam volt, igencsak benne voltam a korban, amikor
megbotránkozva tapasztaltam, hogy örökké
a megalkuvóknak áll a zászló. Később azonban már semmin nem tudtam megrökönyödni. Történt ugyanis, hogy a kilencvenes
években a magyar országgyűlésben szinte
egy teljes időszakon át vitatkoztak: hozzák-e
nyilvánosságra a besúgók, na és persze a tartótisztek névsorát? A sajtó is csűrte, csavarta,
csontig rágta a témát, mígnem! Mígnem mit
olvastam az akkori Új Magyarországban?
Biza azt, hogy csakis kiemelkedő tehetségű
művészfazonokat próbáltak beszervezni. Na,
szivikém – rohantam ki a konyhába, lobogtatva az újságot –, ezt hallgasd meg! Most
aztán megtudhatod, milyen jelentéktelen
skriblerhez kötötted az életed… Egyébként a
politikai rendőrség egyetlenegyszer zaklatott,
s rendelt bé székházába. Felszólítottak:
amennyiben jót akarok mind magamnak,
mind családomnak, nyilvános helyen többé
ne merészeljek irredenta nótát eléadni, sörös
állapotom sem számít majd enyhítő körültámogatók:

ménynek… Hogy melyek voltak a tiltott
nóták? Hát például: Szomorú a nyárfaerdő,
Ott, ahol zúg az a négy folyó, Lesz, lesz, lesz,
Kolozsvárból újra magyar város lesz… Na,
szóval anyagilag meglehetősen álltunk, s neveltük négy gyermekünket, mígnem… Mígnem a ’70-es évek vége felé egyre
nyugtalanítóbb hírek terjedtek a korábban
már „összevont” iskolák további „átszervezéséről”. És lőn. Beindult hivatalosan, még
csak nem is fű alatt, a magyar tanintézetek elsorvasztása. 1978-ban vagy ’79-ben nem egy
erdélyi városban csak az érettségiző magyar
osztályokat tűrték meg a kétnyelvű iskolákban, hagyján. De az óvodák románosítása is
kezdetét vette. Tulajdonképpen ez a megállíthatatlannak tűnő folyamat befolyásolt
abban, hogy – csakis ivadékaink jövőjét
tartva szem előtt – „csereberére” adjuk a fejünket… 34 év után egyre inkább az a meggyőződésem, hogy az itteninél nem sokkal
hátrányosabb helyzetben tanulhattak volna
gyerekeink otthon orvosnak, építésznek, újságírónak. Kései felismerés! Végső soron kizárólag rajtam múlott: maradunk vagy
megyünk. A Felsőbb Hatalom rám bízta a
döntést. Én pedig hagytam magam mások
akarata által befolyásolni. Iszlám felfogás
szerint az Isten előre elrendeli az ember cselekedetét. Vagy szabad akarattal ruházza fel.
Ez esetben azonban szigorúan elszámoltatja… A megnyugodott lelkek tartományában tudatára ébredek majd, hogyan
dönthettem volna helyesen. Mi tagadás, szorongok, mert úgy érzem, nem a sors könyvének
szellemében
cselekedtem…
Döntésemmel nem csak az én családom sorsát befolyásoltam. Példánkat követte édesanyánk és a húgom családja. Elszakadtak
szülőhazánk földjétől, gyökértelen égre kárhoztattak. Anyósom nem maradhatott magára
a Kisfaludy utcában, elkótyavetyéltük-forma
az Ilosvay-házat. Sógornőm Nagybányán élt,
Margit nagymamának ott vettek öröklakást.
S jóllehet az ő gyökerei sértetlenek
maradtak, új környezetébe nem tudott beilleszkedni.
– Önt a Forrás-nemzedék első rajához sorolják. Kik voltak a Forrás első „követői”,
milyen eszmei gondolattal és céllal eredtek a
forrás „nyomába”?
– Igazság szerint csakis a korai Forrás-sorozaton belül tartoztam az első rajhoz. A későbbi, korombéli pályatársak zöme a második
Forrás-csapatból került ki. Az első raj indulásának idején egyáltalán nem érdekelt az akkori, szüleink által vonalasnak nevezett élő
irodalom. Eszembe se jutott, hogy egy szép
(?) napon írásra adom a fejem. Messzire elkerültem az iskolai önképzőkört. Később a
Gaál Gábor irodalmi kört is. Talán egyszer ha
részt vettem egy ülésen. Első novelláskönyvem nyilvános kiértékeléséről is távol maradtam… Na, szóval a mellőzött élő irodalom…

Egyébiránt olvasó embernek készültem. Válogatás nélkül faltam a könyveket. Légy jó
mindhalálig, Egri csillagok, A Pál utcai
fiúk… Jókai, Herczeg, Gulácsy, Nyirő, Tamási, May Károly, Verne Gyula… Felmenőink kedvenc bestsellerszerzői is lekötöttek.
Cronin, Lin Yu-Tang, Bronfield… Nem vetettem meg a pengős detektív- és kalandregényeket sem. Na igen, az első raj indulása…
Veress Zoltán Menetiránya megjelenésekor
Linotype gépen szedtem, talán éppen Asztalos István elbeszéléseit. Ez idő tájt jelent meg
első zsengém az Ifjúmunkásban. Mi az, hogy
ilyen tájt? 1961 nyarán. Ősszel pedig az
Utunk mutatott be néhány ígéretes zöldfülű
társaságában. Karcolattal szerepeltem. Igazából az Utunk által meghirdetett novellapályázat második díjával csörtettem be az irodalmi
berekbe. Szilágyi István és Szíves Sándor társaságában… Ami pedig az eszmei gondolatot
és célt illeti, se egyik, se másik nem foglalkoztatott. Csak írogattam. Mert kedvem telt
benne. Játékosan fogtam fel a betűvetést. Mai
napig kihoz a sodromból, ha valaki rám kérdez, hogy min dolgozom? Mindig a sógoromra hivatkozom, aki 43 évig gyári
munkásként kereste a kenyerét. Na, ő dolgozott. Reggel hattól műszak zártáig hajolt az
esztergapad vagy síkköszörűgép fölé… Soha
nem vettem komolyan az írást, kedvtelésből,
mondhatni játékból forgattam a tollat.
– 1964-69 között hat kötete jelent meg, novellák, karcolatok, kisregény, aztán mintha öt
évig megállt volna az idő, 1974-ig nem publikált. Miért volt ez a kihagyás?
– Már hogyne publikáltam volna, méghozzá sűrűn! Novelláim javát 1973-ban szerkesztettem a Pingált szívek Natasának c.
kötetbe. Most adhatnám a messziről gyütt
embert, s hazudhatnám, hogy a bezúzott
könyvem (Kár volt sírni Jeruzsálemben)
miatt depresszióba zuhantam – egy fenét. Továbbá felpanaszolhatnám, hogy a megszeppent kiadók mellőztek, az irodalmi rovatok
gazdái kitértek előlem az utcán, átszaporáztak a túloldalra, nem fogadták a köszönésemet, a kritika agyonhallgatott. Az az igazság,
hogy én sem gázoltam be eléggé. Tudatlan
voltam, ugyanis akkoriban már nem volt gyakorlatban papírmalomba küldeni egy kiszedett, betördelt, bekötésre váró munkát. Az
öreg pályatársak világosítottak fel, hogy a világégés után legjobb esetben csak kiebrudaltak volna az irodalmi berekből. Ma már,
lévén jártasabb az irodalomtörténetben,
magam csodálkozom a legjobban: miért nem
vonták meg tőlem a közlési jogot, legalább
egy rövid időre. Úgyhogy nem kell fölülni
némely korombéli betűvetőnek, ha összeviszsza hazudozik mellőzésről, sőt, elüldöztetésről, mi több, életveszélyről… Akik valóban
megszenvedték a hajszát, már nem beszélnek, meglehet, akkor se
mártírkodnának,
ha
életben
maradtak
volna. Odaát sem kommentálják a messziről
gyütt alakok hazudozásait, csak sokatmondón
összenéznek.
– Az irodalomtörténészek érdekes jelenséget vettek észre: még
idejekorán a novellát a
riporttal ötvözte. Ezt
hogy sikerült megvalósítania, milyen céllal, s
milyen műfajként emlegették?
– Rémlik, köztes
műfajként. Működésem során tudatosan törekedtem a való élet és
élethelyzetek ábrázolására, már ha valóságnak tekinthető a mi
háromdimenziós világunk… Egyébként már
pályakezdőként is fütyültem az egymás sarkára hágó divatos
irodalmi elméletekre,
az éppen felkapott
irányzatokra. Ma már
tudom, sok fejtörést
okoztam a kritikusoknak: se a klasszikusok-
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kal, se a kor felkoholt nagyságaival nem rokoníthattak… Már Pesten éltem, amikor egy
interjúban lelepleztem magam, önszántamból. Miután belső munkatárs lettem az
Utunknál, a riport rovatot bízták rám. A hivatásos riporterek örültek, ha saját lapjuknál
eleget tehettek kötelezettségüknek. A szépirodalmat űző külső munkatársakat nehezen
vagy éppenséggel sehogyan sem lehetett rábeszélni a kor politikai és ideológiai elvárásainak megfelelő tudósításokra. Csupán
közeli betűvető barátaim támogatására számíthattam. Ma is hálával gondolok megboldogult pályatársaimra, Ábrahám Jánosra,
Kormos Gyulára, Szenyei Sándorra. A pártkongresszusokra vagy évfordulós ünnepekre
a riportok prezentálása így is legalább olyan
bizonytalan volt, mint a kutya vacsorája. Az
„építő jellegű célriportok” kivitelezése szóbeli megállapodás alapján a munkakörömhöz
tartozott. Neveltetésemnél fogva, magától értetődött, hogy a havi fizetésemért teljesítenem illene… Kitaláltam hát egy elegy műfajt,
s szinte hétről hétre elláttam anyaggal a „riport rovatot”.
– Mi lett volna, ha a felettesei megkövetelik
a munkaköréhez tartozó „célriportok” megírását?
– Nyolcévi szabadúszás után, megállapodott családapaként kerültem biztos kenyérkereső állásba. Létay Lajos és Szilágyi István
járta ki, hogy felvegyenek belső munkatársnak, lehettem volna hálátlan? Az történt
volna, hogy eléveszem a könnyebbik tollamat, és riportot rittyentek, mondjuk a vakablakgyárról. Viccelek. Azonban elképzelhető,
hogy adva az angolt, elfogadják a dolgozatot,
s talán senki nem ellenőrizte volna ilyen ablakgyár létezését, feltéve. Feltéve, ha megfelelő szólamokat adok alanyaim szájába.
Ilyeneket: Ebben az esztendőben is túlszárnyaltuk a tervfeladatokat, követve N. C. elvtárs felbecsülhetetlen értékű, iránymutató
tanácsait. A munkaközösséget, portástól a vezérigazgatóig, más se élteti, mint hogy előkelő helyezést érjenek el a pártfőtitkár
meghirdette országos szocialista versenyben… Ugyan biza ki tudná mostan ellenőrizni, ha a messziről gyütt ember szerepében
lépnék fel, s azt válaszolnám, hogy megtagadtam a főszerkesztőség ukázát, önérzetesen
felugrottam az íróasztalom mellől, s álltamban megírtam a lemondásomat. Kegyelmed
pedig jóhiszeműen közreadná… Nem mellékesen, akkortájt már háromgyermekes apa
voltam, és a negyedikre vártunk… Azt kell
mondanom, nem alkudtam meg elégszer
életem folyamán. Eléggé benne voltam a korban, midőn beletörődve tapasztaltam, hogy
örökké a megalkuvóknak áll a zászló.
(Folytatás a 6. oldalon)
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A virtuális térbe költözik
a Petőfi irodalmi múzeum

Határozatlan ideig a virtuális térbe költözik a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), amely folyamatosan frissülő digitális tartalmakkal teszi továbbra is láthatóvá kiállításait és
gyűjteményeinek anyagait.
A múzeum honlapján, valamint hivatalos Facebook-oldalán naprakészen adnak hírt frissülő digitális tartalmaikról
– olvasható a PIM MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.
Mint írják, a Choli Daróczi József emlékére rendezett,
Isten homorú arcán című kiállításukat kedden Beck Zoltán nyitotta meg, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, virtuálisan. Videóüzenete megtalálható
a múzeum Facebook-oldalán. Az érdeklődők hamarosan
a PIM honlapján is betekintést nyerhetnek a
tárlatba.
A múzeum archív adatbázisából virtuálisan bejárhatóvá
tették a honlapon a 2017-ben, Szabó Magda 100. születésnapja alkalmából készült Annyi titkom maradt… című kiállítást. Emellett virtuálisan végigjárhatják az érdeklődők

az Önarckép álarcokban című, Arany Jánosnak szentelt tárlatot is.
A honlapon mindenki számára elérhetővé tették adatbázisaikat, a PIM által előfizetett adatbázisokhoz és szótárakhoz is elérhetőséget biztosítottak, összegyűjtötték a
szabadon elérhető adatbázisok és folyóiratok listáját is.
A PIM YouTube-csatornájára folyamatosan kerülnek fel
videó- és hanganyagok a PIM korábbi programjainak felvételeiből. Hamarosan láthatók lesznek a PIM megbízásából készült József Attila-díjas írókkal készült portréfilmek
is. A PIM Médiatárának archívumából a PIM Spotify podcastján osztanak meg ritka hangfelvételeket.
A Pimmédia oldalon ritka hangfelvételek találhatók meg:
a Digitális Irodalmi Akadémia biztosította keretek közt az
alkotók tolmácsolják műveiket. „Hallgassuk meg Babits
Mihály előadásában az Esti kérdés című versét, vagy fedezzük fel azt, hogyan emlékezik vissza Kocsis Zoltán Pilinszkyvel való megismerkedésére” – írják a múzeum
közleményében.

Átütemezéssel is segíti a filmeseket a nemzeti Filmintézet

Átütemezéssel és gyorsított pályázati
eljárással is segíti a filmeseket a magyar
Nemzeti Filmintézet (NFI) a koronavírus-járvány idején. A koronavírus miatt
a magyar filmgyártásnak is komoly nehézségekkel kell szembenéznie, amelyek a filmipar minden szereplőjét
érintik. Több nemzetközi produkció elhalasztott, illetve lemondott magyarországi forgatásokat, ez kihatással van a
műtermi és a közterületi forgatásokra is.
Az eddig teljes kapacitással működő
filmgyártó vállalatok folyamatos munkát biztosítottak a magyar szakembereknek és szolgáltatóknak, a koronavírus
miatt ezen a területen is jelentős lesz a
visszaesés. Az NFI a magyar mozgóképszakma teljes egészéért felelős intézményeként több döntést is hozott annak
érdekében, hogy a kialakult és a közeljövőben várható nehézségek miatt a
hazai filmipart a lehető legkisebb veszteség érje, és folyamatos munkát biztosítson a filmiparban dolgozóknak –
közölte a Nemzeti Filmintézet szerdán
az MTI-vel. Az NFI vezetősége egyez-

tetést kezdeményezett a magyarországi
filmstúdiókkal, hogy felmérje a műtermi
kihasználtságok változásait. A gyártási
igazgatóság munkatársai folyamatos
kapcsolatban vannak a filmgyártó vállalatokkal annak érdekében, hogy naprakész és pontos információk álljanak
rendelkezésre a filmipari munkák alakulásáról és a kialakult helyzetről. A producerek bevonásával az NFI vezetősége
megvizsgálta, hogy miként tudja átütemezni azoknak a gyártás-előkészítéseknek, forgatásoknak és szakmai
rendezvényeknek a finanszírozását,
amelyeknek a Filmszakmai Döntőbizottság a közelmúltban már megítélt támogatást. Mintegy 15 támogatási
szerződés módosítására került sor a napokban. Ez lehetővé teszi, hogy a támogatásokat az NFI a kialakult helyzetre
tekintettel, a fizetési ütemezés felgyorsításával folyósítsa a produkcióknak. Az
átütemezésnek köszönhetően a produkciók rögtön indíthatják vagy folytathatják a gyártást, amint újra adottak
lesznek a feltételek.

(Folytatás az 5. oldalról)
– Hajdanán évekig olvastuk az Utunkban
a 100 úton csatangol az ember c. sorozatát,
amelyben a riporter a változó valóságot közelítette meg. Mi volt a célja ennek, Ön találta ki, vagy kérték, hogy az élet való
világához „lehajolva” számoljon be a volt
szocialista-kommunista társadalom hétköznapjainak történéseiről?
– Hááát, nem tudom, de nekem eszem ágában sem volt a változó valóság megközelítése. Még hogy a szocialista-kommunista
társadalom hétköznapjainak történései!
Ugyan már. A csatangolássorozat legtöbb hősének az élete éppenséggel a múltból göngyölítődött fel, csupán a visszaemlékezés
hangzott el a szockom jelenben. Felsőbb
helyről, ha a főszerkesztőségre céloz, nem
ösztönöztek „lehajlásra”. Miért is ösztönöztek volna? Hiszen a 100 úton minden darabját
a való életből merítettem. Alanyait hús-vér
modellekről mintáztam s elevenítettem meg.
– Meséljen gyermekkoráról és a későbbi
évekről!
– Édesapám közvetlenül a döntés utáni hetekben szökött át Észak-Erdélybe. Édesanyám egy év múlva követte. Egy feleki
román embercsempész vezette át a határon.
Kisfiát magához kötözve, éjnek idején botorkált „magyar Erdély” iránt, valahol Koloskara tájékán lépett magyar fennhatóságú
területre. A második hivatalos határátlépésem
negyven évvel később következett be. Képletesen szólva, gyerekeimhez kötözve érkeztem meg Magyarországra. Családfői
kötelezettségemnek tettem eleget, erőst vonakodva, elmondhatatlan lelkiállapotban
hagytam kicibálni magam megszokott életteremből, s tűntem el hűséges olvasóim szeme
elől. Kolozsvárt bízvást tekinthettem szellemi

A februárban kiírt televíziós pályázati
eljárásokat illetően már folyamatban
van a gyorsított ütemezés kialakítása,
ennek lényege, hogy indokolt esetekben
a stabil szakmai háttérrel rendelkező
projektek az eredeti kiírásban szereplő
ütemezéshez képest jóval korábban támogatási forráshoz juthatnak.
„A gyorsított eljárásnak köszönhetően a gyártók mielőbb belevághatnak a
filmkészítésbe, előkészíthetik a forgatásokat, és munkát biztosíthatnak számos
szakembernek, amint a körülmények
engedik. Az NFI szándéka, hogy a külföldi produkciók meghiúsulása miatt keletkezett
filmes
kapacitást
a
veszélyhelyzet feloldása után azonnal
leköthessék a magyar produkciók. Az
NFI változatlanul végzi feladatát, a pályázatok fogadása és elbírálása is folyamatos,
mindemellett
további
megoldásokon dolgozunk, hogy a szektort a lehető legkisebb veszteség érje” –
idézi a közlemény Káel Csaba, a magyar
mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos szavait.

kár volt sírni jeruzsálemben

szülővárosomnak és nevelővárosomnak. Szüleim a délkeleti külvárosban telepedtek meg,
itt cseperedtem fel, értem férfivá, s fedeztem
fel magamban az íráskészséget. A csatangolások alanyai – munkások, iparosok, napszámosok,
életművészek,
egyebek
–
túlnyomórészt a délkeleti peremvárost lakták,
hátulgombolós koromtól fogva ismertem
őket. Honnan sejthettem volna, hogy évek
múlva bekérezkednek riport gyanánt prezentált novelláimba?
– Egészségügyi szakiskolát végzett, nyomdai gépszedő volt, s mégis az irodalom berkeiben kötött ki. Mi hozta ezt a váltást?
– Nem végeztem semmiféle szakiskolát,
csak elkezdtem, aztán fél év után kabát s
kalap. Valahogy ilyen angolosan hagytam el
az unitárius teológiát is, két szemeszter után.
Maga a nagytiszteletű püspök úr igyekezett
visszatartani, nem mintha bennem látta volna
a jövő eszményi lelkészét, link voltam, na.
Mindössze hárman képeztük az első évfolyamot, társaim, Nagy Ödön és Farkas Dénes a
papi hivatást választották. Előbbi szülőföldem
egyik nagyközségében, Várfalván szolgált
életfogytáig, utóbbit eltévesztettem szem elől.
Máskülönben a hivatásról igencsak nagyjából
magam is fogalmat alkothattam, amikor legátusnak osztottak be. Homoródszentpéteren és
Városfalván szolgáltam 1959 karácsonyán és
1960 húsvétján. Ősszel aztán, kurta szakiskolai komolytalankodás után, visszakérezkedtem a nyomdaipari vállalathoz.
– Mikor került a kolozsvári Utunkhoz?
– 1971-től lettem az Utunk belső munkatársa. Előtte, ha úgy vesszük, csakugyan az
irodalom berkeiben kötöttem ki, sőt tanyáztam, na jó, hányódtam. Ugyanis 1963-ban búcsút vettem a Linotype szedőgéptől. Nyolc
évig szabadpályásként bóklásztam az iro-

dalmi berekben, s ahhoz képest, hogy mindkét végén égettem a gyertyát, bámulatosan
sokat írtam. 1964-ben aztán megjelent első
kötetem, a Napos évszak. A váltást minden
bizonnyal az hozta, hogy már kétgyerekes
apa voltam, szabadfoglalkozásból egyre nehezebben tudtam eltartani őket. Nem győzöm
hangoztatni, Létaynak és Szilágyinak köszönhetem, hogy kijárták számomra a belső
munkatársi státuszt.
– Első sikerkönyve a Kár volt sírni Jeruzsálemben. Miről szól?
– Ha valaha valakinek sikerült megfogalmazni, hogy miről szól, az a könyv szerkesztője, megboldogult barátom és betűvető
társam, Csiki László. Néhány soros fülszövege a tömörítés iskolapéldája. Két ember:
az egyik hitében istenibb, a másik szenvedélyével emberibb. Egyiket önfeláldozó
passzivitása, másikat cselekvési kényszere
veszejti el. Az egyik embertelen elhivatottsága és megváltó halála, a másik mindentudó szíve foglya. Emez az okosabb – emiatt
tévelygőbb is –, de a hittel szemben már tehetetlen. Ezért – s így – az igazság pillanatát
teremti meg Júdás a Rabbóni számára, aki
egy elnyomott nép vezére vagy Isten vértanúja lehet. És ő feláldozza életét az öröklétért – magára hagyva legjobb „áruló” társát
földi igazával, a tett bűntudatával. Ez a történet nem arról szól, hogy kinek van igaza,
hanem hogy valakinek igaza kellene hogy
legyen. A délkeleti külvárosból szentföldi
miliőbe helyezett szenvedéstörténet a kolozsvári Dacia kiadó gondozásában látott
volna napvilágot. A nagyváradi nyomdában
szedték és tördelték. A kötészetre már nem
jutottak el az ívek. Bukaresti utasításra papírmalomban végezték. Az illetékes hatóság
feljelentés alapján intézkedett. Annak idején

több részlet jelent meg az Utunk hasábjain.
Következésképp nem a cenzorok félelmén
múlott, hogy csak 11 év után jelent meg
könyv alakban. A feljelentésben az volt a
legsúlyosabb vád, hogy a szerző szocialista
rendszerünk megdöntésére bujt. A bevádolást nem egy éber román irodalomkritikus,
hanem egy gerinctelen magyar jegyezte –
úgy bizony…
– 1979-ben az Utunk évkönyv Lakon háza
c. drámáját közölte, amit a Szatmárnémeti
Északi Színház adott elő. Ki rendezte, milyen
volt a fogadtatása?
– Tóth-Pál Miklós fiatal színművész állította színpadra. A kritika elismerőforma írt a
drámáról és a színészek alakításáról. Az előadást a proszcéniumpáholyból néztem nejem
és nagyobbik fiunk társaságában. Pontosabban fogalmazva, néztem volna… Az első felvonás közepe táján, majd a második elején
anginás görcs rohant meg. Nejem se tudta követni a játékot, velem volt elfoglalva, sorra
adogatta a nitroglicerin-tablettákat. Zoltán
fiunk beszámolója szerint az előadás alatt
nem ásítozott a nagyérdemű, és a felvonások
szünetében nem tódult a ruhatárhoz…
Az interjú folytatását soron következő mellékletünkben olvashatják.
***
* A fenti beszélgetést 2015-ben készítettem,
K. Sz. Z. 75. születésnapján. Akkor az alany
nem járult hozzá, hogy megjelenjen napilapban, csak a 2015-ös interjúkötetben (Égbe
nyúló kapaszkodó, Üveghegy, 2015). Március
elején, 80. születésnapján telefonon köszöntöttem Köntös-Szabó Zoltánt, s engedélyt kértem, hogy a tényeket illetően abszolút semmit
sem változó írás megjelenjen a hazai magyar
sajtóban. Beleegyezett.
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Óvintézkedések a maros megyei tanácsnál
és az alárendelt intézményeknél

A koronavírus-fertőzések korlátozása érdekében a
Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények
egy sor intézkedést vezettek be, amelyek az ügyfélszolgálatot és az intézmények mindennapi tevékenységét illetik.
A lakosságot arra kérjük, hogy a következő időszakban lehetőleg csak telefonon (0265-263-211)
vagy e-mailben (cjmures@cjmures.ro) lépjenek kapcsolatba a Maros Megyei Tanáccsal, és ügyintézés
végett csak akkor jöjjenek el személyesen az intézmény székhelyére, ha ez feltétlenül szükséges. A
munkaprogram ideje alatt a megyei tanács alkalmazottai telefonon és e-mailben is tájékoztatni tudják az
állampolgárokat az őket érdeklő kérdésekről.
A következő időben csak az alkalmazottak, indokolt esetben a különböző közintézmények vezetői és
a helyi önkormányzatok elöljárói tartózkodhatnak a
közigazgatási palota épületében.
Az állampolgárokat csak a megyei tanács iktatójában fogadják ügyintézés céljából. A földszinti iktatóirodát a megyei tanács Városháza (Primăriei) utca
felőli oldalsó bejáratán lehet megközelíteni. Az iktatóiroda munkaprogramja nem változott, hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között tart nyitva, de az
állampolgárok biztonsága érdekében korlátozzák,
hogy hány személy tartózkodhat egy időben az irodában, hogy be lehessen tartani a két személy közötti
1,5-2 méteres biztonságos távolságot.
Ugyancsak az iktatóban kerül sor az audienciákra,
itt lehet benyújtani az urbanisztikai kérvényeket és
egyéb dokumentumokat, továbbá itt lehet befizetni a
különböző illetékeket és díjakat is.
A Maros Megyei Tanács felhívja a civil szervezetek és az egyházak képviselőinek figyelmét, hogy ha
pályázatot készülnek benyújtani a meghirdetett vissza
nem térítendő támogatásokra, a pályázati dokumentációt lehetőleg küldjék postai úton vagy futárszolgálattal. A postai bélyegzőn 2020. április 15., 16:00 óra
előtti időpont kell szerepeljen.
A Maros Megyei Tanács székházában lévő gyűléstermeket és irodákat rendszeresen fertőtlenítik, és az
intézmény bejáratánál fertőtlenítőszert biztosítanak
minden belépő számára.
A megyei önkormányzathoz tartozó igazgatóságok
és osztályok tevékenységük függvényében hoztak intézkedéseket arról, hogy hogyan csökkentik az intézményben egyidejűleg jelen lévő személyek számát.
Így a szükségállapot ideje alatt az alkalmazottak egy
része otthonról fog dolgozni, míg azok, akik esetében
az otthoni munkavégzés nem lehetséges, több váltásban járnak be a hivatalba.
A MarosMegyeiKlinikaiKórházis számos intézkedést vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének korlátozására. Minden kórházba belépő beteg
esetében járványtani szűrést végeznek, beleértve a
sürgősségi eseteket is. A Gheorghe Marinescu utca 1.
szám alatti klinikák udvarán szűrősátrat állítottak fel
a koronavírus-fertőzéssel gyanúsított betegek vizsgálatára. A sebészeten csak a sürgősségi eseteket látják
el, a kórházi beutalásokat minden részlegen 50 százalékkal csökkentik, prioritásként kezelve a sürgősségi ellátást. A fertőzőklinikán ágyakat szabadítottak
fel, hogy fogadni tudják a koronavírusos betegeket.
A megyei kórház járóbeteg-rendelőiben kizárólag
előzetes programálás alapján fogadják a betegeket, és
csak azokat szolgálják ki, akiknek meg kell hosszabbítani a betegszabadságát, vagy a krónikus betegségben szenvedőket, pl. cukorbetegek, szív- és
érrendszeri betegségben szenvedők esetében azokat,
akiknek receptet vagy a kiírt terápiát kell meghoszszabbítani.
A dicsőszentmártoniGheorgheMarinescuKórház
is meghozott minden szükséges óvintézkedést. Minden kórházba belépő beteg járványtani szűrésen esik

át a kórház udvarán felállított szűrősátorban. A sebészeten csak a sürgősségi eseteket látják el, a kórházi
beutalásokat minden részlegen 50 százalékkal csökkentik, prioritásként kezelve a sürgősségi ellátást. A
járóbeteg-rendelőkben csak a programált betegeket
fogadják, őket is járványtani tesztnek vetik alá.
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér a
megszokott program szerint működik. A repülőtérre
érkező és innen induló járatok zavartalanul működnek. A repülőtérre érkező utasokat a törvény által előírt ellenőrzésnek vetik alá a koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében. A repülőtéren minden
területet és felületet, amelyekkel az utasok érintkezésbe kerülnek, folyamatosan fertőtlenítenek, és biztosítják a repülőtér személyzetének védelmét
szolgáló intézkedéseket is (védőmaszk, kesztyű
stb.).
A MarosMegyeiSzociálisésGyermekvédelmi
Igazgatóságis korlátozó intézkedéseket vezetett be
az ügyfélszolgálat terén. Az intézményhez intézett
kérelmeket és az intézmény tevékenységi tárgyával
kapcsolatos összes dokumentumot postán (Trébely u.
7., Marosvásárhely, Maros megye, CP. 540081) vagy
faxon (0265-211-561) lehet eljuttatni az igazgatóságnak.
Ugyanakkor felfüggesztették a következő tevékenységeket: a segesvári neuropszichiátriai központban a gyermekeknek tartott nappali foglalkoztató
tevékenységeket, a szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek szervezett rekreációs és társasági tevékenységeket, a látogatók fogadását a szociális
központokban, valamint a családi típusú házakból
való kijárást.
Több intézkedést vezettek be a gyermekeknek
nyújtott komplex értékelési szolgáltatásokkal, valamint a fogyatékossággal élő felnőttek értékelésével
kapcsolatban is. Ezek az intézkedések az igazgatóság
honlapján érhetők el: https://bit.ly/2QrltDf
A MarosMegyeiSzemélynyilvántartóIgazgatóságfelfüggesztette az ügyfélfogadást. A kérelmeket
adott esetben postán és e-mailben kell benyújtani a
djepmures@cjmures.ro címen. Kivételes, sürgősségi
helyzetekben a dokumentumok, illetve formanyomtatványok igénylése előzetes egyeztetés alapján történik a 0265-311-109-es telefonszámon.
A lakosságot érintő intézkedésekről részletes információt az intézmény honlapján találnak:
https://bit.ly/2QkHnb9
A MarosMegyeiBarlangiésHegyimentőSzolgálat is tervet dolgozott ki tevékenysége folytonosságának biztosítása érdekében. Továbbra is állandó
szolgálatot biztosítanak a hegyimentő szolgálat munkapontjain, hétköznapokon Marosvásárhelyen, hétvégén Szovátán és Palotailván is. Sürgősségi
helyzetekben a szolgálat készenléti egysége bármikor
bevethető.
Zárva vannak a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények. A MarosMegyei
Könyvtár (a Teleki Tékát is beleértve), illetve a
MarosMegyeiMúzeum (a Kultúrpalota is) zárva
van a látogatók számára. Törölték a MarosMűvészegyüttes, az Ariel bábszínház és a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia előadásait és kiszállásait, valamint ezeknek az intézményeknek a székhelyén a külső
szervezők által szervezett eseményeket is felfüggesztették. Az intézmények nyilvános tereit fertőtlenítették.
A HagyományosKultúraésMűvészetiOktatás
MarosMegyeiKözpontjaáltal szervezett tanfolyamokat a vészhelyzet idejére felfüggesztették.
A marosvásárhelyi és szászrégeni Inkluzív Oktatási
Központok zárva vannak, és fertőtlenítik azokat a tereket, ahol az iskolai tevékenység zajlik.
2020. március 18.
AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (7115)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7113)
ELADÓ jó minőségű 55 fokos szilvapálinka, 35 lej/liter. Tel. 0741-997-584.
(7183-I)

LAKÁS

KIADÓ garzonlakás a Kövesdombon,
a posta mellett, bebútorozva, április 1től, 200 euró/hónap. Tel. 0741-997584 vagy 0746-196-951. (7183-I)
ELADÓ négyszobás, I. osztályú
tömbházlakás. Tel. 0670-557-224.
(7178)

MINDENFÉLE

MÉRLEG készítését, aláírását, cégek
könyvelését vállalom. Tel. 0722-308708. (6992-I)
VÁLLALOK cserépforgatást, tetőjavítást,
tetőfedést Lindab lemezzel, és bármilyen
munkát. Tel. 0758-199-531, Jani. (7100)

FOntOS teLeFOnSZÁmOk

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351
- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380
- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- 0733-553-976
- 0265/212-971

- 0265/222- 446
- 0722-885-851

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0365/400-404

- 0800-801-929
- 0265/929

- 0265/200-928
- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888
- 08008 208-888
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VÁLLALUNK tetőfedést Lindab lemezzel, cserépforgatást, festést,
kerítésjavítást és szigetelést kátránynyal. Tel. 0742-421-164. (7106)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket,
szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

MEGEMLÉKEZÉS

Maroknyi
fény,
tengernyi
bánat és mélységes csend
maradt utánad. Múlik az idő,
de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Örök mosolyod
még most is látjuk, hogy
belépj az ajtón, még most is
várjuk.
Idézzük
szavaid,
tetteid,
emléked.
Örökké
szeretünk, s nem feledünk
téged.
El nem múló fájdalommal
emlékezünk
a
csókfalvi
születésű
LŐRINCZI
LÁSZLÓRA
halálának
5.
évfordulóján. Drága emlékét
örökké
megőrzi
szerető
felesége, lánya és szerettei.
(7162-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki barátnőmnek, Oltean Magdának és
családjának a szeretett FÉRJ
és ÉDESAPA elvesztése miatt
okozott fájdalmában. Nyugodjon békében! Groza Zsuzsa és
családja. (p.-I)
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

• Távolsági buszállomás

- 0265/236-284

- 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

és halottszállítás

- 0758-047-604

koszorúk

- 0745-606-269

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/311-862

- 0265/262-907

- 0741-235-239,

- 0365/882-842

- 0265/248-430

utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda

- 0365/440-528

- Transervice

- 0265/216-242

www.maori.ro

- World Travel Shop
turisztikai iroda

- Bálint-Trans
9–17 ó.

- Intertours

e-mail: info@maori.ro

- 0265/216-768

- 0265/269-900
- 0745-611-999

- 0265/255-092
- 0265/264-011

Royal GTS

- 0265/269-308
0731-898-989

- Family Holiday

Hu 0036-306-053-753
- 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.
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Válságos időkben is
hűséges társ

közlemény
a buszbérletek
érvényességéről

A Marosvásárhelyi
Közszállítási Rt. tájékoztatja
az utazóközönséget, hogy:
– az 55 év feletti
nyugdíjasok kártya típusú
utazási bérlete 2020 végéig
érvényes;
– a diákok kártya típusú
bérlete a tanév végéig
érvényes;
– az egyetemisták kártya
típusú bérlete 2020.
szeptember 30-ig érvényes.
A vezetőség

hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

