
Idén is sok helyen jutott ajándék kará-
csony előtt a rászorulóknak, időseknek,
és az önkormányzatok a gyerekekről
sem feledkeztek meg. Az év végi ünne-
pek előtt sokan megnyitották szívüket,
pénztárcájukat, hogy másokon is segít-
senek.

A Mikulás-járás után a karácsony sem múlt
el nyomtalanul a nyárádmenti községekben az
önkormányzatok és segítők jóvoltából: Csík-
falva községben 98 idős és fogyatékos személy-

nek jutott élelmiszercsomag, Bere községben
65 idősnek és mintegy 150 gyermeknek, Ma-
gyarós községben 370 idős és gyerek számára
készült ajándék, Nyárádgálfalva községben 250
gyerek örülhetett, Koronka községben mintegy
300. Lukafalva községben 400 iskolásnak jutott
karácsonyi édességcsomag, Székelyhodos köz-
ségben is örülhettek a gyerekek és idősek az
ünnep közeledtével, Backamadaras községben
225 gyereknek jutott egyenként 30 lejes ajándék
az önkormányzattól. Míg az idősek Madarason
a református egyház, Szentgericén a holland tá-
mogatók jóvoltából vehettek át szeretetcsoma-
got. Nyárádkarácsony községben az

önkormányzat és a Surtec áruház járult hozzá,
hogy 580 gyerek gazdagabb ajándékot kaphas-
son karácsony előtt. Mikulás után, karácsony
előtt Ákosfalva községben ismét ajándékot kap-
tak a kisgyerekek, a Napsugár népjóléti egye-
sület pedig a Surtec, Farel cégek és egyéb
adományozók jóvoltából 850 idős és beteg em-
bernek nyújtott át ajándékcsomagot. Nyárád-
szeredában a helyi EMI szervezet, az önkéntes
tűzoltók, a Nyárádszeredáért Egyesület és a
Csámborgó étterem szervezett cipősdoboz-ak-
ciót, az adományokat a helyi Szent Veronika
napközi otthon gyerekeinek nyújtották át.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A kárpátaljai Csoma gyerekeinek szerzett örömet a Maros megyei MPP Fotó: www.facebook.com

Tűz ütött ki csütörtök délután
a marosvásárhelyi Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Igazgatóság (DSVSA)
székhelyén, miután egy ége-
tőkemencében megsemmisí-
tett disznó zsiradéka
lerakódott a kémény falára és
meggyúlt.

A tűzoltók érkezésekor a tűz a
kéményben égett. Megállapították,
hogy állati zsiradékról van szó,
amely lerakódott a kémény belső
falára. Nem áll fenn a lángok terje-
désének veszélye, de maradunk,
míg kihűl a kemence. Vizet nem
használhatunk oltásra, mert a ham-
vasztó igen magas hőfokon dolgo-
zik – nyilatkozta Dorin Florea, a
helyi katasztrófavédelem alhadna-
gya.

Kincses Sándor, a DSVSA igaz-

gatója szerint tulajdonképpen nem
is tűzről volt szó, hanem „sűrű füst-
oszlop” hagyta el a kéményt.

„A zsiradék égése sűrű füsttel jár.
Valaki látta a füstöt az utcáról, nem
tudta, honnan jön, és riasztotta a
tűzoltókat. A tűzoltók kijöttek, fel-
mentek a tetőre, hogy ne terjedje-
nek el a lángok, de semmi gond
nincs, kár sem keletkezett. Egy kör-
nyezetkímélő, kettős égésű ham-
vasztónk van. A zsiradék miatt a
hőmérséklet megugrott, egy venti-
látor lekapcsolt, kettős égés helyett
egyszerű égés jött létre, és emiatt
került a levegőbe a sűrű füst” – ma-
gyarázta Kincses.

Múlt héten trichinellózisos fertő-
zést mutattak ki egy mezőkirályfalvi
személy által vásárolt és leölt sertés
húsából. Ezt a sertést semmisítették
meg a kemencében. (Agerpres)

Tűz ütött ki 
a DSVSA székhelyén

SZÖVEG NÉLKÜL

Fekete Péter
Régi hagyományai szerint ez év
végén is operettet mutat be a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata: szilveszter estéjén a
Somogyi Gyula, Eisemann Mihály és
Zágon István által szerzett Fekete
Péter című operettet Keresztes Attila
rendezésében viszik színre.

____________2.
Jó úton 
a megyei tárlat
A 2017-es Téli Szalon nem okozott
csalódást, a megye képzőművésze-
inek közös kiállítása olyan lett, ami-
lyennek régóta szerettük volna látni:
friss, ütős, a jövőre nézve is ígéretes. 

____________3.

Ajándék a szegényeknek, időseknek, gyerekeknek

Szeretetből adtak szeretetet
Olvasóink

figyelmébe!
Hirdetési irodánk 

nyitvatartási programja:
– december 30., szombat:

ZÁRVA
– december 31., 

vasárnap: ZÁRVA
– január 1., hétfő:

ZÁRVA
– január 2., kedd:

ZÁRVA
– január 3., szerda: 

8–16 óra között
Következő lapszámunk

január 4-én, 
csütörtökön jelenik meg. 
Érdeklődni a 0742-828-
647-es telefonszámon. 

Gligor Róbert László



Karácsony harmadnapján idén
is száznál több szépkorú tett
eleget a szervezők meghívásá-
nak, s jelent meg a marossár-
pataki sportcsarnokban, ahol a
helyi nőszövetség és a Maros-
sárpatakért Egyesület kilence-
dik alkalommal szervezte meg
az Idősek karácsonya nevet vi-
selő rendezvényt. Az ünnepség
áhítattal kezdődött, verses-
zenés műsorral, köszöntőbe-
szédekkel folytatódott, majd az
idősek megajándékozásával ért
véget. 

Marossárpatakon idén sem feled-
keztek meg az idősek köszöntéséről,
s az elmúlt évekhez hasonlóan tartal-
mas ünnepi programmal próbálták fe-
ledtetni az idősebbekkel a hétköznapi
gondokat, nehézségeket. Azok, akik
gyalog már nehezen tudnak megtenni
nagyobb távolságot, ez alkalommal is
igénybe vehették az iskolabuszt.

Stupár Károly, településünk refor-

mátus lelkipásztora rövid áhítattal
nyitotta meg a szépkorúak tiszteletére
szervezett ünnepséget, párhuzamba
állítva a gazdagságot és a szegénysé-
get. 

„Nem a mi dolgunk megítélni, de
ki kell mondanunk, hogy Isten nélkül
még a sok is kevés, Istennel viszont a
kevés is sok” – hangsúlyozta a tiszte-
letes úr. Jézus egész életében szegény
volt, nincstelenül, mindenkitől elha-
gyatva halt meg, de volt egy nagy
gazdagsága: Istennel egyenlő volt! 

A lelkész megfontolandó szavait
követően a református egyház kórusa
énekelt, és szavalatok hangzottak el
Cozma Zsuzsi, Balázs Gizella és
Nagy Jolán előadásában, majd népvi-
seletbe öltözött gyerekek hada lépett
közönség elé. Cozma Erzsébet-And-
rea óvónő irányításával énekeltek és
verset mondtak a középcsoportosok,
majd az ötödik osztályosok mutattak
be rövid műsort. Eközben a nőszövet-
ség tagjai a szeretet (gyertya)lángját
helyezték el az ízlésesen megterített
asztalokon, majd presbiterfeleségek

teát és tortaszeletet szolgáltak fel a
vendégeknek. 

A szervezők részéről Kozma Mó-
nika mondott beszédet, aki meleg
szavakkal köszöntötte a jelenlévőket.
„Nagy öröm számunkra, hogy idén is
sikerült megszervezni az idősek kö-
szöntését. Kilencedik alkalommal
gyűltünk össze karácsony harmad-
napján, ezért, a változatosság kedvé-
ért, jövőtől az idősek világnapján
fogunk ünnepelni” – tette hozzá. Hu-
moros verset olvasott egy füstbe ment
disznóvágásról Kali Zsuzska, majd a
református nőszövetség elnöke, Török
Gabriella élt a szólás lehetőségével,
egy jókívánságokat tartalmazó levelet
olvasott fel. Közben minden résztvevő
kis ajándéktárgyat kapott emlékbe.

A szépkorúak részéről Boczog Sán-
dor, Marton István és Vajda János
(Petrics) vicceket, humoros története-
ket mesélt a jelenlévők szórakoztatá-
sára. Ez idő alatt a szervezők egy-egy
sorsjegyet osztottak szét az idősek kö-
zött, majd tombolahúzásra került sor.
Tucatnyi ajándéktárgyat, finom italo-
kat nyerhettek a szerencsésebbek.

Az ünnepség legidősebb résztve-
vője idén Nagy Anna (Kádár) néni
volt, aki 88 esztendős, de még vi-
szonylag jó egészségnek örvend. Ér-
deklődésünkre elmondta, hogy
nagyon tetszett neki a népviseletbe
öltözött gyermekek műsora. „Szépek
és ügyesek voltak, jó volt együtt
lenni. Szeretem a társaságot, ezért
rendszeresen járok bibliaórára is. Kö-
szönjük a szervezőknek, hogy figyel-
nek ránk, és kellemes percekben
lehetett részünk” – mondta Annus
néni. 

A rendezvényt a marosvásárhelyi
SURTEC Műszaki és Barkácsáruház,
valamint a helyi önkormányzat támo-
gatta. 

Közösségi ünneplés
Jedden a Rotary klub 350 cipősdo-

boznyi meglepetést készített elő, az
önkormányzat egyik szociális pályá-
zatából mintegy 600-an részesültek
ajándékban, de az iskolában is kaptak
édességcsomagot a gyerekek. De-
cember 22-én estére a faluközponti
parkba vártak mindenkit a község
elöljárói közös karácsonyozásra: volt
karácsonyfa, forró tea, meleg bor, ha-
rapnivaló, majd a gyerekek nagy örö-
mére és meglepetésére fényes
autóbuszon gördült be közéjük a 
Télapó és néhány angyalka az aján-
dékokkal. Nyárádremetén december
21-én délutánra a Dr. Nyulas Ferenc
Általános Iskola diákjai hívtak meg

mindenkit a faluközponti parkba,
hogy együtt hangolódjanak az ün-
nepre. A gyerekek hangulatos éneke
mellett az önkéntes tűzoltók forralt
borral készültek, de zamatos remetei
mézeskalácsot és sült almát is kínál-
tak, az ünnepi hangulatban még
közös karácsonyfa-díszítésre is sor
került.
Kárpátaljaiaknak segítettek

A Magyar Polgári Párt Maros me-
gyei szervezete karácsony előtt se-
gélyszállítmánnyal látogatott
Kárpátaljára. A szervezet és Biró
Zsolt országos elnök, parlamenti kép-
viselő hathatós hozzájárulásával uta-
zott december 20-án a kárpátaljai
Csomára Berki Ferenc megyei elnök,
Kátai Attila országos alelnök és Vass

Imre makfalvi polgármester, hogy el-
vigyék az ottani gyerekeknek a szere-
tet és összetartozás ajándékait
karácsony szent ünnepére. Az ötlet
még szeptemberben megszületett –
tudtuk meg, míg kérdésünkre Vass
Imre elmondta: azért ezt a kárpátaljai
települést választották, mert ott igen-
csak nagy szükség van minden segít-
ségre a nagy szegénység miatt. Az
ottani iskolában hideg tantermekben
tanulnak a diákok, a település polgár-
mester asszonya sem kapott fizetést
három hónapja – ecsetelte a helyzetet
makfalvi kollegája, hozzátéve: a 185
diáknak az édességcsomagok mellett
negyven zsák ruhaneműt is vittek,
amit adományként kaptak ők is má-
soktól.

Ma DÁVID, 
holnap SZILVESZTER napja.
SZILVESZTER:  latin eredetű, je-
lentése: erdő mellett lakó, erdei
férfi. 

30., szombat
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 43 perckor. 
Az év 364. napja, 
hátravan 1 nap.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Idősek karácsonya – kilencedszerSzilveszteri premier a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban

Fekete Péter
Régi hagyományai szerint ez év végén is operettet
mutat be a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata: szilveszter estéjén a Somogyi Gyula,
Eisemann Mihály és Zágon István által szerzett Fekete
Péter című operettet Keresztes Attila rendezésében vi-
szik színre.

Amint azt az előadás ismertetőjében olvashatjuk, a címszereplő
Fekete Péter, azaz franciásan Pierre Lenoir annyira kétbalkezes,
hogy ha valakivel kapcsolatba kerül, az illetőt garantáltan valami
romlás vagy kár éri. Fekete Péter pechje olyannyira kiszámítható,
hogy egyenesen üzleti vállalkozást alapoznak rá. Mindez pedig
sziporkázó vígjátéki helyzetsorozatok megjelenítésére, fülbemá-
szó tánczenék, örökzöld slágerek megszólaltatására ad alkalmat.
Szerzőjük Eisemann Mihály, a világhírű pesti operett és zenés
játék legendás alakja. Dallamait ma is számtalanszor halljuk, dú-
doljuk, élvezzük. Egyik legnagyobb sikerű szerzeménye a Fekete
Péter, amelynek ősbemutatója a Vígszínházban volt 1943 júniu-
sában Ajtay Andor, Dénes György, Kiss Manyi és Kelemen Éva
főszereplésével. 

Az idei, marosvásárhelyi előadás szereposztásának tagjaiként
a színpadon láthatjuk László Csaba, Sebestyén Aba, Kiss Bora,
Hollai-Heiser Anna, Galló Ernő, Varga Balázs, Bokor Barna,
Simon Boglárka-Katalin, Somody Hajnal, Lőrincz Ágnes, Bartha
László-Zsolt, Kádár Noémi, Csíki Szabolcs, Meszesi Oszkár,
Korpos András, Benő Kinga és Kádár L. Gellért színművészeket. 

Zenei vezető, karmester: Incze G. Katalin; díszlet: Czirják Be-
atrix; jelmez: Bianca Imelda Jeremias; hangszerelés: Boros
Csaba; dramaturg: Dálnoky Réka; videó: Sebesi Sándor. Közre-
működnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei.

A szilveszteri bemutatóra a Bernády György-mecénás- és a
Kemény János-bemutatóbérletek érvényesek (december 31., va-
sárnap este 7 óra – Nagyterem). 

Előbemutató: december 30., szombat este 7 óra. 
Az új esztendő első előadásai: január 2., kedd 19 óra – szabad-

előadás, január 3., szerda 19 óra – Delly Ferenc-nyugdíjasbérlet,
január 4., csütörtök 17 óra – Kántorné-nyugdíjasbérlet.

A fennmaradó helyekre korlátozott számban még kaphatók
jegyek a színházban működő jegypénztárban és a www.biletmas-
ter.ro honlapon. (Knb.)

Karácsonyi adományokat gyűjtött idén is az
Angyalok a Mezőségen csapata. Elsősorban
tartós élelmiszert, tisztítószert, játékot,
könyvet sikerült összegyűjteni. Ezzel eddigi
legsikeresebb útjukat teljesítették. A sok ér-
tékes adományt összesen 13 autó, 27 ön-
kéntes szállította. Pár nap alatt több mint 60
településre és 11 gyerekotthonba jutottak
el, sok száz gyerekhez és idős, magányos rá-
szoruló emberhez.

– A szórványként számontartott Mezőség a hagyo-
mányos magyar népzenei és néptánckultúra bölcsője,
híres emberek szülőföldje. A Mezőségtől mérhetetlen
gazdag kulturális örökséget kaptunk, most mi is ad-
hatunk. A főútvonalaktól távolabbra eső, elszigetelt
vidéken kevés a munkalehetőség, így a szórványban
élő magyar lakosság jelentős része, főként az idősek

és a sokgyermekesek nagyon szerény körülmények
között élnek. Kevés pénz jut a téli tüzelőre, élelemre,
és iskoláztatásra is. Rájuk gondoltunk idén is, mert a
Mezőség gyakran kimarad a segélyakciókból. Az Er-
délyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány több ízben
vitt a Mezőségre karácsonyi ajándékokat – nyilat-
kozta az alapítvány vezetője, Bálint László. Az akciót
idén is nagyon sokan támogatták, az adományokat
több helyszínen gyűjtötték össze, s több támogató se-
gítségével szállították ki a helyszínre, a címzettekhez. 

Az angyalok idén nemcsak a Mezőséget, hanem a
Nyárádmente falvait és a Sóvidéket is meglátogatták.
A megajándékozottak részéről köszönet minden min-
den angyalnak és angyalsegédnek, akik tettekkel,
adományaikkal elősegítették az angyalok szárnya-
lását és boldogságot loptak azok szívébe, akiket meg-
ajándékoztak. (mezey) 

A Nyárádmentére és a Sóvidékre is elrepültek a mezőségi angyalok 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 29.

1 EUR 4,6507

1 USD 3,8995

100 HUF 1,4975

1 g ARANY 162,0266

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, 
borús idő

Hőmérséklet:
max. 2 0C
min. -4 0C

Szeretetből adtak szeretetet

Fotó: Berekméri Edmond



– Induljunk ki ebből a furcsa címből: Az el-
lopott tragédia. 
– Ez az emlékkötet címe, a Petőfi Irodalmi

Múzeum kiadásában jelent meg idén. Egy
Rejtő-kötet, a Csontbrigád parafrázisa. Abban
hangzik el, hogy „mit tehet az ember, akitől
ellopták a tragédiáját?”. A lényeg benne,
hogy valaki hősnek képzeli magát, átvállal
egy bűnt, majd kiderül, hogy nem is egy kí-
vülálló, hanem a legjobb barátja csapta be.
Aztán az is kiderül, hogy csak egy pojáca,
nem is önkéntes vállalás volt, hanem csalás
révén a nyakába sózták a büntetést. Ezt a me-
taforát használtuk föl a 2003-as első Rejtő-
kiállítás kapcsán. Annak ugyanez volt a címe.
Nemcsak a mi múzeumunkban, hanem teljes
magyarországi viszonylatban ez volt az első

Rejtő-kiállítás. Ez nagyon furcsa, mert mind-
máig ő a magyar irodalom egyik legolvasot-
tabb írója, pedig ma már rengeteg jó könyv
olvasható. A Kádár-korszakban is százezres,
milliós példányban jelentek meg Rejtő-köny-
vek. Magam azt szoktam mondani, hogy egy
ilyen ponyva az általános műveltség része.
Ezt mindegyre hangsúlyozom is az emlékkö-
tetben. Rejtő Jenő különben csak egyike volt
a harmincas évek sikerszerzőinek. Száznál is
több ponyvaíró működött akkoriban. A pálya-
társainak is ezerszámra jelentek meg a pony-
vái. De nem véletlen, hogy Rejtő maradt
meg. Tudnia kellett valamit, ami másokból
hiányzott. Talán a pesti humor az, amire nem
csak nálunk, egész Kelet-Közép-Európában
volt fogadókészség. Viszont minél mesz-
szebbre megyünk, annál kevesebb a fordítás
az ő munkáiból. A spanyol nyelvterületről

egyetlenegyet sem ismerünk. Rejtő talán for-
díthatatlan, vagy fordítható, de nagyon-na-
gyon nehezen. Hozzá mérhető kapacitás kell
ahhoz, hogy ezt a sajátos nyelvi humort egy
az egyben át lehessen ültetni.

– Igen, tényleg azt hihetjük, hogy ez a sa-
játos rejtői humor ragadja meg leginkább
az olvasókat. Sokan próbálnák utánozni is,
többnyire sikertelenül. A marosvásárhelyi
kiállítás mire összpontosít? A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum nagy Rejtő-kiállításának
csak kis hányadát mutathatják be az itteni
nemzetközi könyvvásáron. 

– Az emlékkönyvnek itt volt tegnap a be-
mutatója, nálunk, a múzeumban csak ezután
kerül rá sor. Természetes, hogy a 2003-as ki-
állításunknak csak egy részét hozhattuk el.
Az a jó ebben a kiállításban, hogy úgymond
kacatokból épül. Nagyon sok olyan tárgyat
lát itt az ember, ami nem igazán irodalmi mú-
zeumba való. Csak egy példát mondok: van
itt egy tuskó, ez Tuskó Hopkins kiskorában.
2003-ban egy kiállításparódiát hoztunk létre
volt kollégámmal, Kovács Csabával. A kon-
cepció az volt, hogy az író után szinte semmi

A marosvásárhelyi Téli Szalon egyik szekvenciája. Előtérben Kiss Levente szobra, a Post
scriptum

Nagy Miklós Kund

(Folytatás a 6. oldalon)

Az ellopott tragédia Marosvásárhelyen
Beszélgetés Thuróczy Gergely irodalmi muzeológussal, alias Izzadt Greg kapitánnyal

Furcsa dolgokat produkál a véletlen. Az alábbi részletes interjút több mint
két éve, a 2015-ös Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron rögzítettem a
budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), a rendezvény akkori védnöke és
díszmeghívottja kiállítási tárlóinál. A Rejtő Jenő-kutató Thuróczy Gergely, a
tárlat rendezője és az akkor frissen megjelent Rejtő-emlékkötet, Az ellopott
tragédia szerkesztője roppant tájékozott és készséges alanyként nyűgözött
le tudásával, lelkesedésével. Amikor azonban a hangfelvételt megpróbáltam
átírni, nagy bánatomra kiderült, azt a modern, digitális diktafon folderei úgy
elnyelték, hogy többé nem tudtam előkeresni, azt is hittem, hogy a felvétel
megsemmisült. Pár napja viszont váratlan öröm ért, a készüléken mindenféle
műveletet végigfuttatva, az egyik „mappából” egyszer csak előbukkant az
„eltűnt” beszélgetés. Semmit sem veszített aktualitásából, a Rejtő-rajongók
épp úgy örülhetnek a benne foglalt számos érdekességnek, mintha azok az
interjú készültekor kerültek volna eléjük. Mi több, az külön időszerűséget ad
közlésének, hogy az író 75 esztendeje, 1943. január 1-jén hunyt el. Persze a
szerzőt meg kell követnem a késésért, hiszen közben 2016-ban A megtalált
tragédia című kötete is napvilágot látott, de tekintsük úgy, hogy Rejtő Jenő-
nek ezúttal is sikerült minket megtréfálnia. 

A 2017-es Téli Szalon nem okozott csalódást, a
megye képzőművészeinek közös kiállítása olyan lett,
amilyennek régóta szerettük volna látni: friss, ütős, a
jövőre nézve is ígéretes. Nem felülmúlhatatlan, szó
sincs róla, láthatunk középszerű vagy még jelentékte-
lenebb munkákat is, ami valószínűleg zsűrizés esetén
is elkerülhetetlen, de egészében színvonalas, megkapó
a felvonultatott műegyüttes, a szokásosnál jóval több
a kiemelkedő, a figyelmet ellenállhatatlanul magára
vonzó, nézőmarasztaló alkotás. És ami külön hangsú-
lyozandó: az eltelt tizenkét hónapban született, új mű-
veket ismerhet meg a közönség. Ez lehet egyébként az
ilyenszerű éves jelentkezések egyik fő célja is. Ily
módon az alkotók reális képet formálhatnak arról, hogy
adott időpontban hol, merre tart a közösségük, s a mű-
vészetkedvelők is lépést tarthatnak a változásokkal.
Érthető, hogy a képzőművészeti szövetség helyi fiók-
jának vezetősége kitartóan szorgalmazza, hogy a tagok
ne régebbi munkákkal próbáljanak benevezni a hiva-
tásos művészek seregszemléjére. Érdemes megőrizni
ezt a most bevált részvételi kritériumot, még ha emiatt
egyesek olykor ki is maradnak a tárlatról. Számszerűen
így is bőséges a felhozatal, pedig vannak, akik elvi
megfontolásból nem vállalják a közös megmérettetést,

mások azért, mert nemrég egyéni kiállításon mutatkoz-
tak be, vagy kényszerhelyzet tartotta távol őket a Sza-
lontól.

Több mint 60 kiállító munkáival találkozhatnak a lá-
togatók a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau
Galériájában, négyen megyén kívülről, vendégként
vesznek részt az eseménnyé előlépett rendezvényen.
Ez is jelez valamit. Nem csak lelki, családi kötődések
késztették itteni szereplésre a budapesti Benedek Jó-
zsefet és B. Laborcz Flórát, illetve a kolozsvári Forró
Ágnest, Károly-Zöld Gyöngyit, szakmai kihívásként is
tekinthettek a vásárhelyi kiállítási lehetőségre. Na meg
az is vonzerőként működhetett, hogy a Szalon megany-
nyi alkotó nemzedéket, a helyi művészeti líceum szá-
mos kiváló végzettjét képes összehozni ilyenkor. Vajon
a továbbiakban erősödik majd ez a tendencia? Előfor-
dulhat, és ettől még változatosabbá válhat a nézők elé
tárt anyag. A veszteségek amúgy elkerülhetetlenek. Az
utóbbi pár esztendőben kiváló alkotóegyéniségek
hunytak el. Haller József, Siklódi Zsolt, Adrian Chira
halála fájdalmas veszteség, a korábban távozott Fekete
Zsolté, Szabó Zoltán Judókáé is az. A tárlaton ez is tu-
datosul a megye művészeti mozgalmának ismerőiben.

Elvárásközelben
Jó úton a megyei tárlat

(Folytatás az 5. oldalon)

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1313. sz., 2017. december 30.

Izzadt Greg kapitány
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Évváltáskor mindig nagyon sokan gondolnak Petőfi Sándorra. Az új év
első napján a költő marosvásárhelyi szobránál meghitt ünneplésre szoktak
összegyűlni a magyarok. Az idei decemberben Marosszentgyörgy is ha-
sonló emlékhelyet teremtett magának. Bálint Károly szobrászművész im-
pozáns köztéri művét a község központjában ünnepélyes keretek között
december 9-én avatták fel. A bronz mellszobor és a népes részvétellel le-
zajlott ünnepi mozzanat fotós felvillantásával, valamint Szilágyi Domokos
versével tisztelgünk a Múzsa oldalain a 195 esztendővel ezelőtt született
halhatatlan lírikus és szabadságharcos emléke előtt. A szenvedélyes Pe-
tőfi-kutató, a burgenlandi Tarjányi József jelezte a minap, mekkora öröm-
mel értesült az újabb Petőfi-szobormás megjelenéséről. Mint írja,
világszerte évente két-három Petőfi-szobor kerül köztérre. Idén március
15-én Resicabányán leplezték le a Magyar Művelődési Ház homlokzatán
azt a márvány emléktáblát, amelybe Petőfi Sándor arcmását, Hunyadi
László bronzplakettjét ékelték be.

Szilágyi Domokos

Szemből, halál
Öt óra. Itt a végső pillanat.
Héjjasfalva felé szaladva szalad
ki lovon, ki az apostolokén –
mint e huszonhat és fél éves legény.
– Potomság! – mondja. – Vagy talán nem is?
Hisz fut bálványa, az öreg Bem is,
aki szíve felől hordotta volt,
bár nem értett egy sort se soha, sort,
verssort, amelyet „oh, mon fils” rovott –
nem harci dobot
helyettesítőt – éppen csak a tett
válott igévé. S elvégeztetett.
Mert tett a szó, ó, tett, igen,
csak orra bukik macskaköveken,
s nem fegyver, csak fegyvernyi gondolat
buktatja orra jobb egek alatt.
S akkor a fiú hirtelen megáll
(a civil őrnagy) -: Hát szemből, Halál!

Aranymisére zúgtak a harangok. A falu
első számú épületének kecses tornyában két
harang lakott. Úgy tartották a helybéliek,
hogy a kisebbik, a „csengettyű” virgoncabb.
Egyre csak azt zöngicséli: túróó, zsendicee...!
A nagyobb nyugodtabban, méltósággal kon-
gott: sonkaa, szalonnaa! Így szólongatták va-
sárnaponként a híveket, hívták templomba a
falu népét. Törtek meg már villámokat, rez-
zentek össze árvíz idején, kísértek utolsó út-
jára harcban elesettet. Még a nagy háború
előtt kerültek ki egy pesti harangöntő mű-
helyből, és szerencsére túlélték a világégést.
Most, hogy újra megkondultak, félbeszakítva
a dologidőt, ünnepélyessé tették a hétközna-
pot.

Szemközt, a papilak előtt már gyülekeztek
a népek. Székely ruhás férfiak, ministráns fi-
úcskák, szentolvasót szorongató anyukák
tűntek fel minden utcából, s rendre ellepték a
templomteret. Frissen bérmált suhancok egy
csoportja nyírfaágból díszkaput font a bejárat
fölé, amire élő virágból írták rá: Isten éltes-
sen! A fúvószenekar már hadrendbe állt, és
elkezdte a főpróbát. Szorgos asszonyok és já-
tékos kedvű gyermekek virágszőnyeget rak-
tak a templomajtó és a padok közti folyosó
földjére.

Izgalom hozta lázba a közösséget. Miköz-
ben meglepetésekkel készültek a nagy napra,
bennük is valami megfoghatatlan kíváncsiság
és várakozás érződött. A megyebíró otthon el-
kottyantotta: a plébános úr különösen fontos,
váratlan bejelentésre készül. Egy fehér ruhás
nénike is eregelt, kampósbotjába kapasz-
kodva lépegetett a plébánia felé. Mindenki
Rózsinak ismerte, egyedül élte le az életét.
Azt suttogták róla, hogy eleinte válogatott a
legények között, aztán hogy, hogy nem, pár-
tában maradt. De a templomot nem hagyta.

Odaérve megkopogtatta a papilak ajtóját,
majd rikkantott egyet:

– Igyekezzen, tisztelendő atyám, nagy nap
a mai! 

Az ablakot nem érhette el bottal sem, de

egy szál fehér rózsát azért becsúsztatott a láb-
törlő s a küszöb közé, annyira, hogy ajtónyi-
táskor szembetűnjék. A pap benn ezt nem
vette észre. Nem tudhatta, mi történik a plé-
bánia előtt, az előkészületekkel volt elfog-
lalva. Éppen a fürdőszobában szedte rendbe
magát.

Márton papot az Isten is ott felejtette Cib-
refalván. Fél évszázados papi ténykedéséből
negyven év itt telt el. Akiket megkeresztelt fi-
atalon, már azok unokái is rég túl voltak az
esküvőn. Ő meg ismerte valamennyiüket, név
szerint. Mindent tudott róluk, amit tudni lehet
s érdemes. Ennyi idő alatt jóban-rosszban
összecsiszolódtak. Zsák a foltját megtalálta.

Pedig az elején voltak bizony belháborúk.
Vagy a gondnok nem engedett, vagy a kántor
volt akaratos, de a bejárónőt sem kellett taní-
tani. Néha olyan puskaporos volt a hangulat
a sekrestyében, hogy reverendáját is ledobta
volna. Aztán eszébe jutott az első bérmálás,
amikor a hívek tojással dobálták meg a fő-
pásztort, s alig tudta lecsitítani a kedélyeket
utána. Így hát engedett. Nézte a jó oldalát,
hogy a nyájnak pásztor kell. Isten majd azt is
összeboronálja, amit az ember elrontott. Nem
feszítette a húrt tovább, csak az eszmét, az
eszményt védte, nem a zsákmányt. Csak
addig ment el, ameddig lehetett. Egy csepp
furfang, józan ész, bölcs hallgatás vagy imád-
ság többet ért, minthogy folyton borogassa az
asztalt. Illem ide vagy oda, nem mindig tudta
türtőztetni magát. Ami a szívén volt, azt meg
is mondta nekik. Talán ezért is nőtt úgy hoz-
zájuk.

Keményfából faragott székely lévén, sem
a hívek, sem a püspökök nem bírtak vele.
Káplánkorában alig egy évet húzott le egy he-
lyen. Mire felkapott szónok lett volna, a fő-
nöke kérte az áthelyezését. Sorban három
principális hullott ki mellőle. Képtelenek vol-
tak tartani vele az iramot, melyet diktált. Cél-
tudatosságát és konokságát némileg hite és
hivatástudata szelídítette, de még így sem fért
a bőrében. Mint egy csikó, melyre hámot kell

rakni, mert az nem elég, ha csak úgy az anyja
mellé fogják. És megedzették a kínzások, a
börtön is. Szabadulása után, amikor ide he-
lyezték, lelkesen, elszántan vágott neki a papi
munkának. Márton papot a börtönévek nem
legyengítették, hanem megerősítették. Jóban-
rosszban egyre inkább a falu lelkiismerete
lett. Amolyan családtag, akiben bízhatnak,
akinek szava eligazító fáklya az élet útvesz-
tőiben. Nemzedékek nőttek hozzá s álltak ki
mellette, olykor, ha kellett, védelmükbe vet-
ték. Jobban szerették, mint a tanítót vagy a
párttitkárt. Büszkék voltak rá, és készek is
érte bármire.

Az ősszel, névnapjára kapott fehér inget
vette a reverenda alá. A fehér szín a kedvence
volt. Ingben, virágban, abroszban, asztalterí-
tőben, fehérneműben egyaránt. Ünnepélyes-
séget, tisztaságot, fennkölt hangulatot
varázsolt. Misézni is leginkább fehérben sze-
retett. Az angyalok is feszt fehérben vannak,
gondolta, s mégsem unják. A fehérben min-
den szín benne van. A szivárványé is, a nap-
sugáré is. A havat s a gyapjút sem kell festeni.
Úgy szép, ahogy Isten teremtette.

Begombolta a legfelsőbb gombot, kitűrte
az ingnyakot a reverendára, kettőt igazított
megmaradt hajtincsein, majd vette az imád-
ságoskönyvet, s indult volna kifelé az ajtón.
Hirtelen egy nyilallást érzett mellkastájékon:
szúró és nyomó érzést. Elöntötte a verejték,
lába megroskadt, fél kézzel az ajtófélfának tá-
maszkodott, majd mély levegőt vett. Így állt
mozdulatlanul, percekig, aztán lassú, egyen-
letes sóhajtásokba kezdett. Eszébe jutott a
doktornő tanácsa: mély lélegzet, orron be,
szájon ki. Inget kigombolni, ablakot kinyitni.
Ő is így tett. Visszavánszorgott a konyhába,
előszerelte a gyógyszeres dobozt, és bevette
az aznapi szívgyógyszer-adagját. Egy jó
pohár friss kútvízzel. Úgy tűnt, helyrebillent
a vérnyomás, megnyugodott. Szíve sem ka-
lapált már oly hevesen. Bezárta az irodaajtót,
és indult a templomba. Már ért volna a lép-
csőig, amikor valaki hátulról megszólította:

– Márton, emlékszel-e? Én vagyok Rózsi,
akit úgy szerettél. Még virágot es adtál nekem
az első miséden…

– Hagyj békén, keresztény kötelességem
volt…, vetette oda, majd sietve megszapo-
rázta lépéseit. Finoman elmosolyodott, s azon
kuncogott, megvan a tettes, aki a rózsaszálat
a küszöb elé rejtette.

Az ünnepség valóban méltó volt az alka-
lomhoz. Felemelő szertartás, amit nem lehet
átélni meghatódottság nélkül. A jubiláns pap
érezte a mennyei liturgia előízét. Valóságos
balzsamként simogatták lelkét a gondosan
erre az alkalomra válogatott énekek is. Hun-
cut szemében földöntúli öröm vibrált. Nyu-
galom áradt szét lelkében, tagjaiban tombolt
a minden fáradtságot legyőző, örökifjú élet-
erő. Mint mikor az ember egy hosszú út után
hazaér. Mint amikor a zarándok eléri célját és
megpihen. Elvégre ötven év nagy idő. Egy
házasságban is, hát akkor a szolgálatban. Ver-
sekkel köszöntötték, ajándékokkal halmozták
el, a rokonokra külön aranymisés áldást adott,
majd következtek a köszönet és a hála szavai.

Elérzékenyülten állt az oltárnál, a dermedt
csend áhítattal telítődött. Megszűnt minden
köhögés, a padok recsegése abbamaradt, a
gyereksírás elcsitult, mintha az egész temp-
lom népe visszafogta volna lélegzetét. Az
első padsoroktól a kórusig beszédes csend
kúszott végig. Ekkor Márton pap remegő, de
karcos hangján megszólalt:

– Drága híveim! Isten tartson meg, hogy
mostanig kibírtatok! Ha ti nem is, de az uno-
kák biztos megértik, mért rendelt az Isten
egymásnak minket negyven évig. De már
nyugdíjba is engedhetnétek. Hadd szusszan-
jak meg egy cseppet. Betöltöttem a hetvenö-
töt, és még szeretnék élni. Adja a Jóisten,
hogy éljünk száz esztendeig, utána haljon
meg, aki akar, s én temessem el… Minek
szabnánk határt a Gondviselésnek.

Én sok Miatyánkot mondtam értetek, most
csak egyet kérek tőletek.

Rózsinak meg üzenem: szeressen továbbra
is, ne hagyja abba.

Ámen!
Mennyei fény szűrődött át a festett üveg-

ablakon. Az átszellemült papi arcra kiült,
aztán elidőzött a béke. (Sp-)

Jóbel
A Téli Szalon emeleti teremrészlete

Mana Bucur: Japán kísérlet

Fotó: Nagy Tibor



Chirára néhány kiállított festménye is emlékeztet. Judóka
portréja a lépcsőfeljáró tetején torpantja meg a felfelé igyek-
vőt. Akárha élne, éppen csak meg nem szólal a festő. Özve-
gye, Schneller Mária örökítette meg így egy remek
arckép-kompozíción. Lánya, Szabó Anna Mária a lenti nagy-
teremben bizonyítja újra különleges festői kvalitásait.

A festészeti anyag idén is domináns. Abban pillanatig sem
kételkedtünk, hogy a korban előbbre járó mesterek, akik or-
szágosan és nemzetközi vonatkozásban is jól kiérdemelt el-
ismerésnek örvendenek, ismét legjobb szintjükön nyűgözik
le a nézőket. Kákonyi Csilla, Barabás Éva, Kuti Dénes,
Major Gizella, Moldovan Mircea, Şerban Mariana, Szép
György és a textilművészet mellett folyamatosan a piktúrá-
ban is bizonyító Hunyadi Mária, Sajgó Ilona, Csíky Szabó
Ágnes, Nagy Dalma alkotókedve és inventivitása kiapadha-
tatlannak tűnik. Arra viszont talán kevesebben számítottak,
hogy a fiatalok ekkora súllyal, ilyen markánsan gyarapítják
a tárlat értékeit. Igen sokat ígér az utánpótlás, újabb színeket,
látásmódot, vizuális kiteljesedést hozhat a kiállítótermekbe.
Kuti Botond, Căbuz Andrea, Căbuz Annamária, Csupán Edu-
árd, Marin Victor, a már említett Szabó Anna Mária erre már
bizonyosság. A tehetség persze a köztes generációk joggal
népszerű képviselőihez is hozzászegődött. Bíró Kálmán
Enikő, Csatlós Levente, Radu Florea, Dorel Cozma, Puskai
Sarolta, Gergely Erika, Pop Călin, Mihai Frunză, Căpriţă
Petre ugyancsak jó példát szolgáltatnak erre saját stílusukhoz
hű munkáikkal. Ahogy a kilencedik X-éhez közeledő Szo-
tyori Anna is megörvendeztet fiatalosan üde, színes grafiká-
ival. Nem véletlenül hiányoltuk, amikor nem volt ott a Szalon
felhozatalában.

Talán az olvasók is észrevették: sok a női név a felsoroltak
között. Igen, mind nagyobb a művésznők részaránya a megye
képzőművészeti életében. Nyugodtan nyereségnek tekinthet-
jük ezt a tendenciát. Az eddigieknél is nagyobb érzékenység-

gel, empátiával, szépérzékkel gyarapszik általa az
amúgy is széles alkotói paletta. Pláne, ha a díszítő- és
iparművészetet is bevonjuk ebbe a körbe. A Téli Szalon
téma- és látványvilágát megkapóan dúsítják Mana
Bucur és Olteanu Mariana Cara finom mívű kerámiái,
Nagy Zsuzsánna faliszőnyege, Vidra Birtalan Éva szín-
pompás tűzzománcai is. És kétségtelen nyereség a ka-
rakteres fotóművészeti jelenlét a tárlaton, Jakab Tibor,
Mihai Stoica és Fekete Zsolt vizuális remeklése.

A festészet mellett azonban a kiállítás másik, igazán
mély benyomást keltő és nagy elismerést kiváltó mű-
faja a szobrászat. A megye ebben is kivételes talen-
tumú művészekkel büszkélkedhet. Az életkori
spektrum ezen a téren is igencsak széles. Nem be-
szélve arról a szemléleti sokféleségről, amit ez a kiál-
lítás is tanúsít. Elsősorban a kisplasztika, a mintázás
terén, de forma- és méretgazdagságában, anyaghasz-
nálatában, technikai megoldásaiban is meglepő az a
változatosság, amely a maga egészében humánus fo-
gantatású harmóniát sugároz a befogadók felé. Kiss
Levente, Gyarmathy János, Bocskay Vince, Gheorghe

Mureşan, Miholcsa József, Sánta
Csaba, Szőcs Zoltán Zörgő,
Nagy Attila, Pop Gheorghe,
Makkai István, Kovács Tibor,
Veres Gábor Hunor, Gábor
Barna nagyszerű szobrászati vá-
logatása bárhol megállná a he-
lyét. És ne feledjük, az utóbbiak
még reménykeltő pályájuk elején
igyekeznek kitaposni saját útju-
kat! Érdemes nyomon követni,
mindez hova vezet.  (N.M.K.)
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Jó úton a megyei tárlat

Munkák az első teremből. Előtérben Gyarmathy János Kocka című alkotása. Háttérben Kákonyi Csilla képei, Nagy Attila és B. Laborcz Flóra plasztikái.

Kuti Dénes: Egy labda álma

(Folytatás a 3. oldalról)

Kuti Botond: Bulbus

Hunyadi Mária: Királyok imádásaGábor Barna: Ima



nem maradt. Hiába volt a nyugatosok, Weö-
res Sándor, József Attila és más nagy egyéni-
ségek kortársa, Rejtő nagyon alul-
dokumentált volt. Tudjuk, hogy 1943 elején
munkaszolgálatosként eltűnt a Szovjetunió
területén, a Don-kanyarban a 2. magyar had-
sereggel, ez a sorsában még külön tragédia,
de egyébként sem volt az a kimondottan ön-
dokumentáló figura. Ezért aztán nemigen lett
volna, amit kiállítani. Kéziratok maradtak, de
unalmassá válik egy idő után, ha csak kézira-
tokat lát az érdeklődő. Így hoztunk létre Rejtő
szellemében egy kiállítás-paródiát. Csülök a
2003-as kiállításon egy disznócsülök képé-
ben testesült meg. Én vegetáriánus vagyok,
de Rejtő kedvéért ezt is fölvállaltam. Ez a
Csülök, ha jól megfigyeljük, úgy jelentkezik,
mint John G. Fuller, alias Csülök. A budapesti
zsidómúzeumban is volt Rejtő-kiállítás, de
oda mégsem vihettem volna be a disznóhúst.
Tehát ilyen poénok, ilyen kiforgatások sorá-
ból állt össze Az ellopott tragédia kiállítá-
sunk. Rejtővel az is összecseng, hogy ő a
legjobb könyveiben, amilyen a Piszkos Fred,
a kapitány, A tizennégy karátos autó, A szőke
ciklon és így tovább, valójában a ’30-as évek-
ben nagyon divatos légiós és kalandregények
paródiáját adja. Rengeteg olyan panel van,
amit előtte is tucatnyian megírtak, ő is merí-
tett másoktól, de ezt ő beoltotta, fermentálta
a pesti humorral. Ezt próbáltuk visszaadni
poénokban. Például itt van a lámpabél, rajta
kitűnő oroszsaláta-nyomokkal. Emlékszünk
A három testőr Afrikában elejére? Ott négy
nemzetiség képviselői foglaltak helyet az asz-
talnál: egy amerikai gyalogos, egy francia őr-
vezető, egy angol géppuskás és egy orosz
hússaláta. Mi a hússalátát próbáltuk meg-
idézni. Valójában ez egy gurtnidarab, amit
belógattam salátába. Teljesen hétköznapi tár-
gyakat kötöttünk Rejtőhöz, és „relikviává”
avatjuk őket.

– A könyvvásár első napján a kötet szerzője
is hajlandó volt beöltözni Fülig Jimmynek?
– Nem, én nem ő, hanem Izzadt Greg ka-

pitány vagyok. Amikor kiállítást építek, vagy
sokat nyüzsgök, akkor rendszerint leizzadok,
de mivel Piszkos Fred nem szívesen lennék,
gondoltam, inkább nyilatkozatot adó Greg le-
szek. Van egy illő sapkám, bőrkabátom, mat-
róztrikó s a többi. De menjünk tovább. Azért
is mondtam, hogy világpremier ez a kis kiál-
lítás, mert az emlékkötet az idén jelent meg,
és tizenkét év telt el a kezdetektől, tehát ha
nem is folyamatosan, de közben zajlott a ku-
tatás, és rengeteg új anyag került elő. Főleg
az utóbbi évben. Az a probléma Rejtővel,
hogy noha a magyar irodalom egyik legolva-
sottabb írója, mérhetetlenül keveset tudunk
róla. Illetve „sokat tudunk”, de sok a legenda.
Én az életemet részben arra tettem föl, hogy
rengeteg legendaoszlató mítoszszaggatást vé-
gezzek. Ehhez kapcsoltam a tanulmányomat.
Próbáltam utánajárni, hogy volt-e valami
alapjuk ezeknek a legendáknak. Az egyik
ilyen, talán a legismertebb az, hogy Rejtő
Jenő légiós volt, amit ránézésre el is lehetett
hinni. Mostanában került elő egy teljesen uni-
kális fotó, az író bátyjának a sógorától, Ka-
bályi Józseftől kaptunk egydoboznyi
dokumentumot, abban találtam a képet. Rejtő
egy tömeg közepén látható, kimagaslik az
emberek közül. Körülbelül 190 centi magas
lehetett. Abban a korban általában alacso-
nyabbak voltak az emberek. A kiállításunkon
itt, ebben a kis lapozóban van egy újságcikk,
mely szerint kiderült, hogy ő maga kezdte
terjeszteni magáról, hogy légiós volt. Ez arra

vezethető vissza, hogy a harmincas évek ele-
jén, amikor elkezdte a pályafutását Pesten,
először egy félresikerült lapalapítása volt. Tu-
domásom szerint annak egyetlen lapszáma
jelent meg, sőt csak egyetlen példánya ma-
radt fenn, ezt hasonmásban közöltük a kötet-
ben. A félresikerült újságkiadása után a pesti
színpadokon kabarészerző lett. A saját nevén.
Ezt fontos hangsúlyozni, mert utána nagyon
sok tízfilléres ponyvát adott ki szintén a saját
nevén, Rejtő Jenőként. A harmincas évek má-
sodik felében jöttek a P. Howard-kötetek. És
sokáig nem tudták, hogy róla van szó. Rejtő
maga sem szorgalmazta, hogy kiderüljön, ki
a szerző. Szerintem ő maga nem bánta volna,
ha fény derül a szerző kilétére, de a kiadó ke-
reskedelmi megfontolásból ezt ellenezte.
Amikor a szélsőjobbos, nyilas érzelmű figu-
rák szenzációként tálalták, hogy ez nem az
igazi P. Howard, aki megjárta az idegenlé-
giót, hanem egy terézvárosi zsidó gyerek,
akkor a kiadónak is el kellett ismernie, hogy
ő a szerző. De folytassuk a tárlatnézést! Ezek
a színházi plakátok is most kerültek elő. Il-
letve megvoltak, csak hosszú időre eltűntek
a nagyközönség szeme elől. Több száz pla-
kátot végignézve találtam meg ezeket a
könyvtárban. Egy kis ízelítőt hoztunk el be-
lőlük ide, Marosvásárhelyre. A paródiarész és
a komoly tényanyag kerekíti ki tehát a Rej-
tőről magunkban alkotott képet. Mindenik
plakáton szerepel a neve, noha akkoriban a
szerzőt ugrasztották ki a legkevésbé. Ezek
két-három órás szórakoztató revük, volt ben-
nük fejen álló zongorista meg idomított maj-
mok is, meg mit tudom én, mi. És mellesleg
kabaré. Rejtő rengeteget forgott a pesti éjsza-
kában, a korabeli szórakoztatóiparban is.
Engem is meglepett, hogy az újságcikkei
közül néhány teljesen ismeretlen is előkerült.
Ezek nem rombolják le a Rejtő-imázst, de
elég közepes újságcikkek. Látszik, hogy
pénzkényszerből írta őket. Egyfajta intimpis-
táskodás. Öltözködésről, operettsztárokról,
sok hasonló jelentéktelen, de a lapok által
igényelt dologról.

– Két útlevelet is láthatunk.
– Igen, két különbözőt. Az egyik konzuli

útlevél, Olaszország, Jugoszlávia szerepel
rajta és az, hogy hazatérés céljából 80 líra
kölcsönben részesíttetett 1930. május 30-án.
Ami jelzi, hogy még arra sem volt pénze,
hogy hazatérjen. Ez megint továbbvezet egy
kétpólusú Rejtő-legendához. Egyesek azt me-
sélték, hogy Rejtő ki sem tette a lábát Buda-
pestről, még a Nagykörutat sem hagyta el,
csak a Japán kávéházban ült, meg itt meg ott,
és szárnyaló fantáziával írta az élvezetes tör-
téneteit. A másik nézet szerint éppen, hogy
járt eleget, a történeteit nem kitalálta, megélte
valamennyit. Tizenöt éve szintén a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban őrzött hagyatékban talál-
tunk egy könyvet befejezetlen. Címe sem
volt, Varga Kati, a hagyaték kutatója adott
neki találó címet: Megyek Párizsba, ahol még
egyszer sem haldokoltam. Ez az 1927-től 31-
ig terjedő nyugat-európai csavargásának a
felidézése, Hamburgban, Berlinben, Bécsben
tartózkodott. Párizsban is, de kevesebbet. Pá-
rizsi front címmel írt egy könyvet, amelyben
a berlini élményeit transzponálta párizsivá,
hiszen az a város volt divatosabb, az volt ak-
koriban a menő. Rejtőnél mindig minden ka-
varodik, de most már lehet tudni, hogy
amikor elindult, 22 éves volt, és meg volt
győződve, hogy világot kell látnia, élménye-
ket szereznie. Úgy látszik, Budapestet egy ki-
csit szűknek érezte. Alkalmi munkákat
vállalva, nyomorogva, fázva, éhezve, olykor
még toloncházakba is kényszerülve, csavar-

gótanyákba csöppenve ren-
geteg élményanyagot gyűj-
tött, s az ott megfigyelt,
megismert alakokat átfor-
málva teremtette meg a
könyvei tarkán rokonszen-
ves vagy éppen ellenszen-
ves, de hamisítatlanul rejtői
figuráit. Egyesek nagyon
gonosznak és elvetemült-
nek tűnnek, de a világot
mégis előbbre viszik. Ki-
csit népmesei szereplők ők
a maguk módján.

– Ha Rejtő ennyit írt,
ennyit foglalkoztatták,
miért volt mégis annyira
szegény?
– Tényleg szegény volt

egy időben. Most már a
családjáról is többet tudunk
a nagyszülőkig visszame-
nően. Az apai nagyapja
Bonyhádon volt mészáros,
kisvárosi zsidó polgár, a
szülők nem dolgoztak, anyai ágon pedig a
nagyapja napszámos volt. A család egy része
vidékről Erzsébetvárosba költözött, ez már
akkor is a budapesti zsidóság egyik fő köz-
pontja volt. Három-négy lakcím is mutatja,
hogy mindig költöztek. Anyagilag gyengén
álltak. Az apja eredetileg nem is Rejtő. 
Reichnek hívták. Hárman voltak fiútestvérek,
mindhármukat más néven ismerték. Lajos
Egrire, Gyula Révaira magyarosította a
nevét. Sokféle munkával próbálkozott. Úgy
kezdte Pesten, hogy katonai nyomtatványke-
reskedő volt. Nem a Hatvany cukorbárók és
nem a gazdag kereskedők kasztjába tartozott.
Ezért is különleges teljesítmény, hogy egy
ilyen vagyontalan, kispolgári családból ilyen
országos hírnévre verekedte magát. 

– Én azon csodálkozom, hogy miután köz-
ismert, népszerű szerző lett, keresték, ol-
vasták írásait, élvezték a kabaréjeleneteit,
mégsem szabadult meg az anyagi gondok-
tól. Olyan kicsi volt akkoriban a honorá-
rium?
– Nem. Nagyon jól fizették, sőt megkoc-

káztatom, hogy azt mondjam, a legjobban fi-
zetett ponyvaszerző volt. Van egy levelében
egy olyan megjegyzés, hogy a Nova Kiadó,
amely a könyveit jelentette meg, s amellyel
később, az utolsó könyve, a Csontbrigád
megjelenése előtt szakított, öt év alatt mint-
egy ötvenezer pengőt utalt át neki. Mai pénz-
ben ez durván úgy nyolcvanmillió forint. Ez
rengeteg pénz, csak nem tudott bánni vele.
Megvoltak a maga gyengéi, szenvedélyes
ember volt minden értelemben, a kártya, a
szerencsejáték elvitte a nagyját. Az egyik
kortárs leírta, hogy amint a tiszteletdíját meg-
kapta, bement a rulettbarlangba. Akkoriban
sok illegális kártyabarlang létezett, nagy té-
telben ment a játék, gyakran már az első do-
básnál besöpörték az egész pénzét, még egy
gyufáravaló sem maradt meg belőle. De
mondom, jól fizették. Amiatt viszont, hogy
nem tudott bánni a pénzzel, állandó lakása
sem volt. Amikor pénzhez jutott, a pesti Con-
tinental szállóban lakott. Akárcsak most mi, a
PIM-delegáció a marosvásárhelyi nemzetközi
könyvvásár idején az itteni Continentalban.
Tegnap ki is mentem a városba, és vásároltam
egy fehér foltot, amit A fehér folt című köny-
vére utalva, stílszerűen a kiállításunk egyik
pannójára ragasztottam. Rejtő tehát, amikor
nem volt pénze, hol barátoknál húzta meg
magát, hol feleségeknél. Most már azt is tud-
juk, milyen sorrendben következtek a felesé-
gek. Elég rövid lefolyású házasságok voltak.
Lényegében kettőről tudunk, és mindkettő a
gépírónője volt. Ő elég férfias jelenség volt,
tapadtak rá a nők, de mégsem a szép színész-
nők közül válogatott, hanem a gépíró kisasz-
szonyaival kötötte össze az életét. Perczel
Olívia, aki a Központi Levéltár munkatársa-
ként végigkutatta az egész levéltárat, és szá-
mos Rejtő-dokumentumot ásott elő, többek
közt a válási iratokat is közzétette a kötetünk-
ben. Tudjuk, hogy a feleséggel mennyi hozo-
mányt kapott, amit válás után vissza kellett
adni, és mennyi asszonytartást kellett fizetnie.

– Szóval sok mindent megtudhatunk róla
ezen a vásárhelyi kiállításon. Az egyik tár-
lóban láthatunk egy cservonyecet.
– Ez egy papírbankó másolata, rajta Lenin.
– Valós pénz volt?
– Ez is többszörös csavar. Ilyen csavarokra

épül az egész kiállítás. Ez valódi, az egyik
kedvencem egyébként Gorcsev Iván révén. A
cservonyec egy cári arany tízrubeles, értékes

pénz volt, az aranytartalmát tekintve mind a
mai napig igen keresett a numizmatikai pia-
con. Ahogy a szovjet hatalom győzött, az
aranypénzből papírpénzt csináltak, a cár he-
lyett rákerült Lenin. A Gorcsev Iván hercegi
énjének manifesztuma volt a cservonyec. A
kismatróz magát hercegnek vélte vele. Itt van
egy másik álrelikvia is: a 14 karátos autó
slusszkulcsa. Lényegében egy Moszkvics
vagy egy Skoda learanyozott slusszkulcsa. A
14 karátos autóban nem látni az aranyat, a ka-
rosszériát készítették abból, mi – parodizálva
a jelenséget – kifordítottuk, látható az arany-
szín. Ami nem hamisítvány, az a kéziratmáso-
latok. A viszonylag olvasható kéziratok közé
tartoznak, de ezeket sem könnyű kiolvasni.
Különben egy átlagos Rejtő-kézirat kiolvasha-
tatlan. A Petőfi Irodalmi Múzeumban megta-
lálható Rejtő fiatalkori naplója. Hónapokat
szántam arra, hogy megpróbáljam kibetűzni,
nem ment. A kézírás ötven százaléka kiolvas-
hatatlan. Egy grafológus biztos érdekes dolgo-
kat hozna ki belőle. Egzaltált ember volt.

– Még sok mindent el lehetne mondani a ki-
állítás kapcsán, örülhetnek neki a Rejtő-ra-
jongók. Nagy munka lehetett összehozni, de
azt hiszem, élvezettel csinálta.
– Természetesen. Ahogy mondani szokás,

ezt a kutatómunkát nem lehet befejezni, csak
abbahagyni. A kötet lezárása óta is kerültek
elő kisebb-nagyobb újdonságok. Befejezés-
ként az utolsó tárlót mutatnám, ahol szabá-
lyosan helyeztük el a tárgyakat és a
feliratokat, ez ugyanis már nem paródia, ez a
komoly dokumentumanyag. Rejtő életpályá-
jának megannyi szomorú tényét tükrözi a
gyűjtemény. Talán a legérdekesebb az a táv-
irat, amit az utolsó gépírónője őrzött meg. Őt
nem vette el feleségül, mert már férjnél volt.
De egyébként ebből is lehetett volna házas-
ság. A táviratban ez szerepel: „5-ig a Japán-
ban, ha kell, telefonáljon a Kovácsnénak”. Az
írónak telefonhívási fóbiája volt. Inkább kül-
dött egy táviratot, hogy őt hívják föl, mint
hogy ő telefonáljon. Élete vége felé megviselt
idegrendszerrel töltötte napjait. Idegszanató-
riumba is került, betegen és katonai célokra
használhatatlanul, mégis egy feljelentés nyo-
mán elvitték frontszolgálatra. Itt van az új-
ságcikk, ahol egy egész oldalas anyagban
kiszerkesztették őt. Álnéven tette ezt valaki,
azóta sem derült ki, hogy ki volt. Ennek nyo-
mán egy nyilas feljelentette, elvitték, nem le-
hetett megmenteni. Élete utolsó
dokumentuma egy katonakönyv, benne a
származását megbélyegző sárga jellel. A ha-
láldokumentumokból tudható az is, hogy ő
ugyan azt terjesztette magáról, hogy leérett-
ségizett és orvosi egyetemre járt, de ez is csak
legenda volt. A valóság az, hogy a kereske-
delmiből is kicsapták. Posztumusz dokumen-
tumból, a veszteségkartotékból látható, hogy
munkaszolgálatos volt. A halálhelye Jevda-
kovo a mai Oroszországban, nem Ukrajná-
ban. Sírjának sorszáma nem ismeretes. A
holtteste nem került elő, azt sem tudjuk, mi
okozta a halálát. Vannak, akik azt mondják,
meg sem halt. 

Humoristák pizsamában (jobbról): Rejtő Jenő, Salamon Béla, Karinthy Frigyes
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Az ellopott tragédia Marosvásárhelyen



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 3 szobás, bútorozott, rende-
zett tömbházlakás az 1918. Decem-
ber 1. út 150. szám alatt, a második
emeleten, január 15-től. Tel. 0731-
526-690. (5915-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
december 31-én elhunyt drága
jó édesanyára, anyósra és
nagymamára, ILYÉS
ETELKÁRA szül. Demeter
halálának 11. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik leányai: Telka és Zita,
vejei: Zoli és István, unokái:
Kinga és Panna, unokaveje,
Robin és dédunokái: Max és
Nóra. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk
január elsején PUSKÁS
BALÁZSRA halálának első
évfordulóján. Drága szép
emléke örökké bennünk él.
Nyugodjon békében! Szerető
családja. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett nagybácsi,
testvér, rokon és jó barát, a bac-
kamadarasi születésű 

CSÍKI ZOLTÁN
(Benci) 

hosszas, de türelemmel viselt
betegség után csendesen meg-
pihent életének 72. évében. Te-
metésére 2017. december 31-én
13 órakor kerül sor a backama-
darasi cinteremből. Emlékét
örökre szívünkbe zárjuk.

Szerettei. (sz-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉDMUN-
KÁSOKAT alkalmaz Koronkán. Szállítás, étkezési jegy és verseny-
képes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös, az adózás rendjére vonatkozó törvény 250. cikkelyének
(2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adós javait:
– ZDARIE VALER EMIL, Szászrégen, Pandúrok utca 190. szám, Maros
megye, a végrehajtási dosszié száma 1847/2003, 2488/2004,
1052/2002, 2370/2004.
Az árverés 2018. január 18-án 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az
1847/2003, 2488/2004, 1052/2002, 2370/2004 számú végrehajtói dosz-
sziék alapján. 
ZDARIE VALER EMIL eladásra szánt ingatlana:
– 489 négyzetméteres beltelek Szászrégenben – 1/2 rész –, telek-
könyvszáma 51839, kataszterszáma 51839, kikiáltási ár 131.321 lej héa
nélkül. 
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti (első árverés). Az ingatlan nincs
megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti in-
gatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megsza-
bott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelő-
zően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő sze-
mély meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által ki-
bocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek
a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyi-
latkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megsza-
bott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszá-
mon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. december 29. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Rt. Társulás 

Marosvásárhely, Béga utca 2. szám, 
telefon 040-365-269-077

A nyugdíjasok 
január 15-től válthatják ki a buszbérletet

Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudo-
mására hozzuk, hogy a 2017-ben kibocsátott autóbuszbér-
letek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes
bérleteket január 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven fe-
lüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbuszbérletet szeretné-
nek kiváltani, személyesen tehetik meg a következő
iratokkal: 

– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszel-
vény (eredeti és másolat)

– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és
másolat)

– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú fény-
kép – csak azoknak, akik először igényelnek bérletet 

– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke 
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulaj-

donosok adják meg a telefonszámukat, hogy szükség esetén
a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kap-
csolatot. 

A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodák-
nál lehet kiváltani: 

1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2.
szám alatt.

2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben 
4. 1848-as úton (Kövesdomb) 
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál 
6. A Panovban (Bolgárok tere) 
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan) 
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat,

hogy a lakóhelyükhöz közeli jegyirodáknál váltsák ki a bér-
leteket. 

Az igazgatótanács




