
Ostromállapot? 

 
Ha kedvem lenne a viccelődéshez, márpedig 
nincs, azt írnám, a koronavírus okozta jár‐
ványnak köszönhetően másodszorra is Ludovic 
Orban kezébe került a kormánykerék. Igaz, ez 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatot feltéte‐
lezne a világjárvány és Lajcsink között, ami – 
relativizmus ide vagy oda – mégiscsak igen 
merész gondolat lenne. De – teszem mindjárt 
hozzá – semmi sem elképzelhetetlen. Mivelhogy 
minden mindennel összefügg.
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áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai‑gazdasági érdekcsoporthoz 
köthető alapítvány anyagi 
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Megemlékezések  
korlátok közé szorítva 

Az új, világjárvánnyá fokozódott „vírustámadás” 
korlátokat szabott minden közösségi rendez‐
vénynek, megemlékezésnek, ünneplésnek, 
nemcsak a Székelyföldön, Erdélyben, hanem 
Kárpát‐medence‐szerte, sőt világszerte is. 
Nagyernyében és  Sáromberkén viszont szűk 
körben megkoszorúzták az 1990. március 20‐
án meggyilkolt áldozatok sírját.

Új sorozat, XIV. évfolyam // 6. szám  // március 19–április 1. //  Megjelenik csütörtökön // 12 oldal //  ára: 1,5 lej

Csoma Alpár a felsőházi 
rájátszásban érdekelt  
 
Ötödik éve a magyarországi teremlabdarúgó NB 
I‐ben szereplő marosvásárhelyi illetőségű  Csoma 
Alpár, egy sikeres őszi idényen van túl, amely 
során a csapat egyik meghatározó játékosa volt, 
így továbbra is számít rá Lovas Norbert volt vá‐
logatott játékos, a Nyirgyulaj KSE vezetőedzője.

10–11. old. // SPORT

Koronapornó  
 
Miután az utóbbi hetekben‐hónapokban a világ 
jelentős részén minden a koronavírusról szól, 
nem kellett sokat várni, hogy a legnagyobb 
pornóoldalakon megjelenjenek a COVID‐19 
tematikájú alkotások: a filmeken maszkos, 
vegyvédelmi ruhás, adott esetekben orvosi 
köpenyes emberek szexelnek egymással. 

8. old. // HUMOR

Oktatás Erdélyben 

 
Ha valaki a mából tekint vissza Erdély kulturális, 
lelki, szellemi múltjára, el egészen az erdélyi 
fejedelemség idejéig, ott két intézményt és két 
fontos személyiséget talál majd mindenik te‐
lepülés életében: egyház és iskola, pap és kán‐
tortanító. Székelyföldön és a Mezőségen, Szi‐
lágyságban és Dél‐Erdélyben meghatározói, 
alakítói, értékteremtői és nevelői voltak.

6‑7. old. // KULTÚRA

Maros megyei hetilap 

Ha a koronavírus‑járvány miatt otthonról dolgozunk, vagy szabadidőnket a javasolt 
módon otthon töltjük, számos, interneten elérhető program közül választhatunk. Színdarab, 
opera, koncert, de múzeumlátogatás és online jógaóra is elérhető. A New York‑i Metropolitán 
Opera előadásait is figyelemmel követheti, „meglátogathatja” a párizsi Louvre Múzeumot, 
Bizet Carmenjét, de meséket is hallgathat, mindezt a fotel kényelméből. Online elérhető 
programokból szemléztünk. 

Járvány‑program

INGYENESEN operát, koncertet,  
színdarabot nézhet, múzeumba látogathat
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KOS: Ebben a periódusban a népszerűsége is 
fokozottan nő a környezetében lévők körében. 
Bármerre is megy ezen a héten, bármilyen 
ügyben, jó benyomást fog kelteni másokban. 
BIKA: Ez a hét nem alkalmas elhamarkodott 

döntésekre. Bármilyen komolyabb ügyben tett 
döntése előtt konzultáljon illetékes szakember‐
rel. Így megelőzheti a későbbi bosszankodásokat, 
fejtöréseket. 
IKREK: A tranzitáló bolygók hatásai kiválthat‐

nak némi feszültséget Önben, ami eredményez‐
heti azt, hogy nehezebben megy a kommuniká‐
ció a környezetében lévőkkel. Ilyenkor egy 
kiadós séta egyedül jól kilazíthatja és utána foly‐
tathatja higgadtabban a beszélgetéseit.  
RÁK: Most az átvonuló bolygók önmagára akar‐

ják terelni a figyelmét. Arra, hogy figyeljen belső 
igényeire. Kreativitását jobb, ha ezen a héten 
otthoni teendőkben próbálja meg kamatoztatni. 
OROSZLÁN: Ezt a hetét az optimizmus uralja. 

Minden oka meg is van rá, hogy fényesebben ra‐
gyogjon a Napja, mint eddig. A tranzitáló bolygók 
kedvező anyagi helyzetet ígérnek ebben a peri‐
ódusban. 
SZŰZ: Nem kizárt, hogy az elképzelései kivite‐

lezésében váratlan akadályok merülhetnek fel, 
főképp a hét első négy napján. Amennyiben még‐
sem tud elállni terveitől, elengedhetetlen az, 
hogy segítséget vegyen igénybe. 
MÉRLEG: A hét során a környezetében lénye‐

gesen megnőhet a feszültség, ami Önre is hatás‐
sal lehet. Ez kiválthat nézeteltéréseket, vitákat 
házastársával főképp pénzügyi kérdésekben. 
SKORPIÓ: Kilátások vannak arra, hogy új aján‐

latokat kapjon. Valaki a családból egy kellemes 
bejelentést fog tenni. Családi ünneplés van kilá‐
tásban. Karrierjében egyre ügyesebben boldo‐
gul. 
NYILAS: A pénzügyei ezen a héten igen érzé‐

keny, kényes életterületnek bizonyul. Legyen na‐
gyon megfontolt és körültekintő ez ügyben. Na‐
gyon sokféle és ténylegesen jó ötletei támadnak, 
melyek kivitelezését, mielőbbi gyakorlatba való 
fektetését szeretné elérni. 
BAK: Amennyiben életberendezkedésében vál‐

toztatásokat tervez, az átvonuló bolygók azt ta‐
nácsolják, hogy ne hamarkodja el, várjon még 
egy kicsit. Új megbízások esetén nagyon figyeljen 
arra, hogy minden pontot rögzítsenek, mert ami 
kimarad, az el is maradhat.  
VÍZÖNTŐ: Ingatlan vásárlás vagy eladás esetén 

látható egy kis akadályoztatás főképp a várt se‐
gítő személy részéről. Jobb, ha saját maga veszi 
a kezébe az irányítást, sokkal garantáltabb az 
eredmény.  
HALAK: Minden ötlete zseniálisnak bizonyul. 

Ezen a héten a figyelem központjába kerül. Töb‐
ben fordulnak Önhöz tanácsért, beavatják az 
életeik rejtelmeibe. Kíváncsiak a rájuk vonatkozó 
ötleteire.
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 Napi rendszerességgel 
ismétlődő programok 

 
A New York‐i Metropoli‐

tan Opera bár bezárt, de 
március 16‐tól minden este 
19:30‐tól (New York‐i idő 
szerint ingyen nézhetünk 
egy‐egy operát a honlapon, 
ami aztán 20 órán keresztül 
elérhető lesz a honlapon.  

A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel a Művészetek Pa‐
lotája március 14‐én reggel 
megnyitotta médiatárát, ahol 
regisztráció nélkül is elér‐
hető több mint 100 koncert, 
előadás és irodalmi est HD‐
minőségű felvétele. 

 
Opera‑ és klasszikus 
zene rajongóknak 

 
Operarajongóknak ajánl‐

juk az OperaVision oldalt, 
ahol jelenleg 22 opera, klasz‐
szikus és kortárs, ismert és 
kevésbé fókuszban levő ope‐
raházak előadásai közül vá‐
laszthatnak ingyenesen az 
érdeklődők a Don Giovan‐
nitól a Hamletig, a nápolyi 
San Carlótól a berlini Komis‐
che Operen át Pekingig.  A bé‐
csi Staatsoper 
weboldalán március 15‐től 
visszavonásig régebbi ope‐
ra‐ és balettközvetítéseit teszi 
elérhetővé ingyenesen, de 
regisztrációkötelesen.  A Sta‐
atsoper unter den Linden 
weboldalán március 17. és 
április 19. között mindennap 
elérhető lesz egy‐egy ope‐
rafelvétel. A program egy 
2007‐es Manon‐előadással 
kezdődik, melyben Anna Net‐
rebko és Rolando Villazón 
énekelték a főszerepeket. 

A Berlini Filharmoniku‐
sok Digital Concert Hall nevű 
weboldalán ingyenesen ér‐
hetők el korábbi koncertfel‐

vételek. A Detroiti Szimfo‐
nikus Zenekar ingyenesen 
elérhetővé teszi a teljes ar‐
chívumát. 

A Luzerner Theater új szín‐
házi sorozatot indított Taylor 
AG címmel. Március 14‐től 
20 órától követhető a színház 
YouTube‐csatornáján. 

 
Mesék és novellák 

 
Schneider Jankó bábmű‐

vész Antanténusz Karanté‐
nusz meseolvasása René 
Goscinny: A kis Nicolas című 
könyvéből, Bognár Róbert 
fordításában, délutánonként 
14 órától Youtube‐csatorná‐
ján. Epres‐Madarász Éva 
színművész esténként 20.30‐
tól Csukás István: Vakáció a 
halott utcában című regényét 
olvassa fel Facebook‐oldalán. 
Epres Attila színművész Fa‐
cebook‐oldalán 23 órától 
Ambrose‐Bierce novellákat 
olvas fel éjszakánként. Így 
ajánlja az írásokat: „rövid, 
6‐8 oldalas tömör, nagy erejű 
írások. Régi kedvencem, re‐
mélem, nektek is az lesz.” 
 Farkasházi Réka és a Tin‐
tanyúl Facebook‐oldalán me‐
séket hallgathatnak.  A Me‐
sebolt Bábszínház művészei 
minden nap mesékkel várják 
az érdeklődőket a színház 
Youtube‐csatornáján. 

 
Időszakosan  
elérhető programok 

 
Március 20‐án 19 órától 

Csehov: Meggyeskert bemu‐
tatót közvetíti Facebook‐ol‐
dalán a kaposvári Csiky Ger‐
gely Színház, ahol további 
tartalmakkal, hanganyagok‐
kal, videós bejelentkezések‐
kel is készülnek az átmeneti 
időszakra. 

Március 21‐én szintén 19 

órától a Papageno Facebo‐
ok‐oldalán: Gyöngyösi: A 
Mester és Margaritát, szintén 
19 órától a dunaújvárosi Bar‐
tók Kamaraszínház felvétel‐
ről közvetíti a Mikrokoz‐
moszt 

Március 22‐én, 11 órától 
a győri Vaskakas Bábszínház 
az Óz című előadását teszi 
elérhetővé Youtube‐csator‐
náján, 19 órától pedig a Pa‐
pageno Facebook‐oldalán: 
Mozart: A kairói lúd, avagy 
a rászedett vőlegényt  néz‐
hetjük meg. 

Március 24‐én, 19 órától 
a dunaújvárosi Bartók Ka‐
maraszínház felvételről köz‐
vetíti a Kuplékirályt, 19:30‐
tól pedig a Szent Efrém Fér‐
fikar megtartja koncertjét a 
BMC‐ben Bartók Béla szü‐
letésnapjának előestéjén. Az 
előadást az együttes közös‐
ségi oldalán lehet követni 

Március 28‐án, este 19 
órától a Papageno Facebo‐
ok‐oldalán: Bizet: Carmenjét 
kísérhetik figyelemmel, 29‐
én, ugyanebben az időben a 
Papageno Facebook‐oldalán: 
Tavaszi tekercs (Menotti: A 
telefon, Mozart: A színigaz‐
gató, Libby: VIII. Henrik fe‐
leségei) darabot nézhetik 
meg.  

 
Ingyenes lett  
Magyarország  
legnagyobb adatbázisa 

 
Egy hónapra teljesen in‐

gyenessé teszi szolgáltatását 
az elmúlt két évszázad ma‐
gyar újságjait, folyóiratait 
online elérhetővé tevő Ar‐
canum. A digitális periodi‐
kaarchívum a hobbiérdek‐
lődőkön kívül nehezen nél‐
külözhető az egyetemisták‐
nak, oktatóknak, kutatóknak, 
különösen most, hogy a ko‐

Járvány‐program

Ingyenesen operát, koncertet, színdarabot 
nézhet, múzeumba látogathat
Ha a koronavírus‑járvány miatt otthonról dolgozunk, vagy szabadidőnket a javasolt 
módon otthon töltjük, számos, interneten elérhető program közül választhatunk. 
Színdarab, opera, koncert, de múzeumlátogatás és online jógaóra is elérhető. 
Ezekből szemlézünk.



Ha kedvem lenne a vic‐
celődéshez, márpedig 
nincs, azt írnám, a ko‐
ronavírus okozta jár‐
ványnak köszönhetően 
másodszorra is Ludo‐
vic Orban kezébe került 
a kormánykerék. Igaz, 
ez közvetlen vagy közve‐
tett kapcsolatot feltéte‐
lezne a világjárvány és 
Lajcsink között, ami – 
relativizmus ide vagy oda – mégiscsak igen merész 
gondolat lenne. De – teszem mindjárt hozzá – semmi 
sem elképzelhetetlen. Mivelhogy minden mindennel 
összefügg.    

Alig tette le a régi‐új kormány a hivatali esküt, 
máris következett a „brékinnyúz”: Iohannis szükség‐
állapotot jelentett be. No, nem azonnali hatállyal, aho‐
gyan azt elvártuk volna, hanem csak úgy ráérősen. 
(Kíváncsi lennék, ha ostromállapot kihirdetését szük‐
ségessé tevő helyzet alakulna ki, akkor is ilyen komó‐
tosan tenné?) Amikor e sorokat írom, még nem hagyta 
jóvá a parlament, bár a hivatalosnak nevezett köz‐
lönyben már megjelent. Igaz, a dokumentum szövege 
olyan értelmezési szabadságot biztosít (kinek is?), 
hogy joggal jut eszünkbe a Mátyás királyról szóló 
népmese, amelyben a lány hozott is ajándékot, meg 
nem is…    

A sok bizonytalanság mellett egyvalami biztosnak 
tűnik: valamikor gyakorlatilag is bevezetik a szük‐
ségállapotot, ami azzal jár elsősorban, hogy nagyobb 
hatalmat kap majd a védelmi és belügyi tárca, továbbá 
szigorítások, jogkorlátozások várhatók. Magyarán: 
semmi jó. Az emberfia ezzel is megbékélne, ha halovány 
reményét látná annak, hogy hatékony lehetne a járvány 
elleni védekezés. Lehet, hogy most sokan defetistának 
neveznek, de én valahogy nem bízom abban, hogy az 
állam képes lenne eredményesen felvenni a harcot a 
járvány ellen. Merthogy az államot az intézményeit 
működtető emberek jelentik, akikből – a kivételt 
jelentő üdítő példákat leszámítva – elkeserítő módon 
kiveszett a szolidaritás.  

A politikum felelőtlensége minden képzeletet fe‐
lülmúl – lásd a biológiai bombaként a fél várost eddig 
megfertőző konstancai szenátor esetét –, ezért világos, 
hogy sok jóra nem számíthatunk. Az egészségügy – 
szintén néhány elismerésre méltó kivételtől eltekintve 
– a jelek szerint képtelen megbirkózni a rendkívüli 
kihívással. Hogy így alakult, annak okai magában az 
egészségügyi rendszerben keresendők, de az azt irá‐
nyítókban is. Pillanatnyilag legkisebb gondunk is na‐
gyobb a felelősek keresésénél.  

Nagyon úgy fest, hogy ezúttal is abban bíznak elöl‐
járóink, illetékeseink, hogy a „szabaduljon, aki tud” 
parancsa szerint valahogy csak túléljük. Ilyen, bizta‐
tónak aligha nevezhető körülmények között kell(ene) 
túlélnünk a krízishelyzetet. Ami után egyvalami biztos: 
semmi sem lesz olyan, mint eddig volt.  

Majd meglátjuk… 
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Szentgyörgyi László

Ostromállapot?

ronavírusos veszélyhelyzet 
miatt a levéltárak, könyvtá‐
rak sem működnek. 

A nyilvános időszak alatt 
a tartalomletöltés kivételével 
a szolgáltatás minden funk‐
ciója elérhető, egyszeri re‐
gisztrációval egy‐egy oldalt 
is le lehet tölteni. 

Az Arcanum mostani be‐
jelenésével egyelőre egy hó‐
napig, április közepéig lesz 
ingyenesen és mindenkinek 
elérhető. 

 
Múzeumlátogatás  
otthonról 

 
Rengeteg múzeum egy‐

egy kiállításának vagy állandó 
gyűjteményének művei ér‐
hetők el online ingyenesen, 
de vannak olyanok is, ame‐
lyek eddig csak előfizetés el‐
lenében voltak böngészhetők, 
a mostani rendkívüli hely‐
zetben viszont ingyenesen 
hozzáférhetővé tették azokat.  

Az Europeana online az 
EU‐tagállamok digitalizált 
kulturális örökségét egy he‐
lyen, egyszerűen kereshető 
formában teszi elérhetővé. 
Hihetetlenül gazdag tarta‐
lom, amelynek böngészésé‐
vel heteket el lehet tölteni. 

Louvre, Párizs: a világ leg‐
látogatottabb múzeumában 
többek között az egyiptomi 
gyűjtemény műtárgyait vagy 
az Apolló galéria csodálatos 
festményeit is megnézhetik. 

A berlini Pergamon mú‐
zeumba a Google Arts & Cul‐
ture segítségével lehet be‐
nézni. A görög, római és kö‐

zel‐keleti antikvitás és az 
iszlám művészet remekei 
mellett megnézhetik például 
a Pergamon‐oltárt, amelyről 
a múzeum a nevét kapta. 

A párizsi Musée d’Orsay 
az 1848 és 1919 közötti kor‐
szak egyik legteljesebb gyűj‐
teménye, rengeteg impresz‐
szionista alkotással, Manet, 
Monet, Renoir vagy Van 
Gogh műveivel. Ide is a Go‐
ogle Arts & Culture segítsé‐
gével kukkanthatnak be. Az 
online kiállítás keretében 
megismerhetik a múzeum 
építésének történetét, és 
több kiállítótermében is vir‐
tuális sétát tehetnek. 

A firenzei Uffizi‐palotában 
a XVI. század óta működik ga‐
léria, a helyi mecénás Mediciek 
alapították. A múzeum oldalán 
több tematikus válogatást is 
megnézhetünk a gyűjtemény 
remekműveiből, például kü‐
lönleges angyalábrázolásokat, 
Jézus születésének és meg‐
keresztelésének ábrázolásait, 
vagy akár egy nagyszabású 
Botticell‐kiállítást. 

Pinacoteca di Brera, Mi‐
lánó: a Mária Terézia alapí‐
totta képtárban 14‐19. szá‐
zadi festők több mint ötszáz 
képe látható, az online gyűj‐
teményben időrendben lehet 
kutakodni. 

Prado, Madrid: Spanyol‐
ország legkomolyabb gyűj‐
teményét is böngészhetik 
online. A hatalmas nemzet‐
közi gyűjtemény mellett a 
spanyol festészet remekmű‐
vei, például Murillo, Veláz‐
quez vagy Goya alkotásai is 

láthatóak itt. 
Az életében el nem ismert 

festőzseni, Van Gogh mun‐
kásságát bemutató múzeum 
anyaga is szuperül digitali‐
zált. Az alkotó mesterművei 
mellett számos korabeli mű‐
vész festményei között né‐
zelődhetünk. 

A budapesti Széművészeti 
Múzeum állandó kiállításá‐
nak műtárgyai is kutathatók 
a múzeum online adatbázi‐
sában, többek között az 
egyiptomi gyűjtemény vagy 
a régi magyar gyűjtemény 
műtárgyait is digitalizálták. 

 
Nyelveket  
is lehet tanulni 

 
Számos, ingyenesen elér‐

hető Youtube‐videó mellett 
nyelveket is tanulhatunk a 
wwww.lingohut.com oldal‐
ról 50 nyelv több mint 100‐
100 leckéi közül tanulhatja 
meg az adott nyelv alapfo‐
galmait, kiejtéssel. 

 
Online jóga 

 
A testmozgást se hanya‐

goljuk a bezártság alatt, egy 
jógamatrac, internetkapcso‐
lat és laptop elég ahhoz, hogy 
Berecki Hajnalka Beáta ok‐
leveles jógaoktató óráján 
részt vegyünk. Bejelentkezni 
az alábbi oldalon lehet: 
https://ananya.ro/index.php
/book‐a‐yoga‐class/, fizetni 
pedig online, vagy Revoluton 
lehet. Ennek ára 20 lej.  

 
Pál Piroska
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Megemlékezések  
korlátok közé szorítva

1848 kora tavaszán nem‐
csak a pesti márciusi ifjak 
lelkét érintették meg a „test‐
vériség, egyenlőség, szabad‐
ság” eszméi, hanem egész 
Magyarország és Erdély 
népét is. A magyar forra‐
dalom híre hamar eljutott 
Erdély délkeleti részére, a 
Székelyföldre is. Ebben a 
kezdeti időszakban, a sza‐
badság eszméjét még együtt 
köszöntötték a magyarok, 
románok és a szászok, de 
sajnos ez elég rövid ideig 
tartott. Már május közepén 
a románok Magyarország 
és Erdély uniója ellen tilta‐
koztak, és nem sokkal ké‐
sőbb az erdélyi szászok is 
erre az álláspontra helyez‐
kedtek. A Habsburg ural‐
kodóház és a megszálló 
osztrák hatalom által fel‐
bujtatott‐felfegyverzett 
nemzetiségek és a magya‐
rok közt véres harc vette 
kezdetét, amely nagyon sok 
áldozattal járt. Az önvéde‐
lemből fakadó szabadság‐
harc – orosz katonai segéd‐
lettel történt – vérbefojtása 
után pedig következett a 
megtorlás: kivégzések, bör‐
tönbüntetések, kényszer‐
munka, száműzetés... – a 
magyar nevű osztrákbarát 
árulók hathatós közremű‐
ködésével, segítségével. A 
hajdani marosszékiek nagy 
számban vettek részt az 
1848‐49‐es eseményekben 
(sokan elestek, mint például 
a nagyernyeiek közül Szen‐
ner Lázár honvéd őrmester, 
Csernátoni Elek 16 éves hu‐
szár és Szikszay János) és 

a mai marosszékiek igye‐
keznek erről évente meg‐
emlékezni. Idén is így tör‐
tént, bár sokkal visszafo‐
gottabban. Marosszentgyör‐
gyön például, a tervezett 
nagyszabású ünnepség he‐
lyett nagyon szűk körben 
zajlott le Petőfi Sándor for‐
radalmár‐költő helyi szob‐
rának a megkoszorúzása, 
március 13‐án. A helyi elöl‐
járókat és a kevés számú 
hallgatóságot Tóth László 
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának főkon‐
zulja köszöntötte.  

A forradalom leverése 
után azonban még élt a re‐
mény, hogy a szabadságharc 
újra kirobbantható és a 
Habsburg uralom eltávolít‐
ható.  Ezt próbálták meg 
azok a magyar hazafiak, aki‐
ket aztán – árulás folytán – 
úgy ítéltek el, mint a Makk‐
féle összeesküvés résztve‐
vői. 1854. március 10‐én a 
marosvásárhelyi Postaréten 
végezték ki Gálffy Mihály, 
Horváth Károly és (Bágyi) 
Török János udvarhelyszéki, 
háromszéki és marosszéki 
főparancsnokokat. A kivég‐
zés helyére 1875‐ben fel‐
állították „a székely vérta‐
núk” emlékművét, ahol 
2013 óta, a kivégzés évfor‐
dulóján, a Székely Szabad‐
ság Napját ünneplik, nem‐
csak a Maros megyeiek, ha‐
nem az ide érkező székely‐
földi székelyek és anyaor‐
szági magyarok is. Idén el‐
maradt az esemény, de 
szimpátiarendezvények zaj‐
lottak több más helyen (pl. 

Budapest, Sepsiszent‐
györgy).  

Erdély, Székelyföld tör‐
ténelemének további ala‐
kulását jól ismerjük köny‐
vekből, történelmi tanul‐
mányokból: kiegyezés, első 
világháború, román meg‐
szállás, Magyarországhoz 
való visszacsatolás, kis ma‐
gyar világ, második világ‐
háború, kommunista dik‐
tatúra, 1989 decemberi ese‐
mények... és fekete március. 
A Temesváron – Tőkés Lász‐
ló református lelkész és a 
köré tömörülő hívei bátor 
kiállásának köszönhetően 
– kirobbant, de csakhamar 
Bukarestre és más – főleg 
erdélyi – városokra is át‐
terjedő 1989. decemberi 
kommunistaellenes esemé‐
nyek lezártak egy korszakot 
és egy újat nyitottak meg, 
melynek hajnalán az erdélyi 
magyarság őszintén hitte 
és remélte, hogy ezután sza‐
badon nyilvánulhat meg 
minden téren. De talán túl 
naivak voltak vagy túl na‐
gyot haraptak a szabadság 
gyümölcséből, mert az a 
torkukon akadt és kelle‐
metlen utóízt hagyott a szá‐
jukban a mai napig. Az 1990 
fekete márciusi pogrom le‐
hervasztotta a mosolyt az 
arcokról, és lelassította a 
kibontakozóban levő de‐
mokratikus folyamatokat. 
A kommunizmus alatt kor‐
látozott jogaikat kérő ma‐
gyarokat március 19‐20‐án 
a Görgény völgyéből és a 
Felső‐Maros menti román 
falvakból toborzott félreve‐

zetett, ittas tömeg támadta 
meg. Március 19‐én meg‐
támadták és megostromol‐
ták a marosvásárhelyi 
RMDSZ székházat, melynek 
során Sütő Andrást és a 
bennrekedt magyarokat sú‐
lyosan bántalmazták – mi‐
közben a rendőrség tétlenül 
szemlélte az atrocitásokat. 
A székházban lévők közt 
voltak a nagyernyei Ferenczi 
József és Nagy Árpád is. 
Március 20‐án, Marosvásár‐
hely főterén nagyszámú ma‐
gyarság gyűlt össze köve‐
telve az előző napi esemé‐
nyek tetteseinek megbün‐
tetését és Kincses Előd hi‐
vatalába való visszahelye‐
zését. A fegyvertelen ma‐
gyarokat az előző napi he‐
lyekről újra mozgósított, fe‐
hérfegyverekkel ellátott ro‐
mánok támadták meg, 
melynek következtében vé‐
res összecsapás alakult ki. 
A megyeszékhely felé igyek‐
vő támadók egy részét Sá‐
romberkén, Nagyernyében 
és Marosszentgyörgyön 
megállította és visszaűzte 
a helyi magyar lakosság. Az 
összetűzés során életét 
vesztette Sáromberkén Gé‐
mes István és Nagyernyé‐
ben id. Csipor Antal.   

2020. március 7‐én Sá‐
romberkén a Gémes István, 
Nagyernyében pedig az id. 
Csipor Antal sírjánál a ke‐
gyelet koszorúit helyezték 
el. A nagyernyei közteme‐
tőben összegyűlt kevés szá‐
mú emlékezőt Jánosi Ferenc 
polgármester köszöntötte, 
majd Szász Attila helyi re‐

formátus lelkipásztor hir‐
dette Isten igéjét (Máté 24, 
12–13) és tartott megem‐
lékező beszédet a 63 éves 
korában szomorú körülmé‐
nyek közt elhunyt id. Csipor 
Antal sírjánál. „Amikor Csi‐
por Antalra emlékezünk, 
egyben azokra az időkre is 
emlékezünk, amikor sza‐
badságba vetett reményeink 
lángja 1990 márciusában 
olyan hamar kialudni lát‐
szott. Annyira hamar, hogy 
mi magunk sem hittük, hogy 
ez lehetséges. Hiszen alig 
néhány hónappal azelőtt, 
1989 decemberében a sze‐
retet ölelt magához mind‐
annyiunkat, függetlenül at‐
tól, hogy milyen nyelven be‐
szélünk, milyen a hitünk. 
Mindannyian valósággal fü‐
rödtünk az elnyomatás oly 
sok fájdalmas esztendeje 
után végre megszerzett sza‐
badságban. De közös örö‐
münk nagyon rövid volt. 
Egész addig tartott, amíg a 
gonoszság körülöttünk 
megsokasodott mely együtt 
járt azzal, hogy a szeretet 
sokakban meghidegült. 
1990 márciusáig. Azóta fel‐
nőtt egy generáció, akik kö‐
zül sokan csak hallomásból 
ismerik a történteket, de 
azért kell az áldozatok em‐
lékét ébren tartanunk, hogy 
ne ismétlődhessen meg a 
fekete március" – mondta 
Szász Attila lelkész. Ezt kö‐
vetően a megemlékezők 
közt jelen lévő Kincses Előd 
ügyvéd szólt az 1990‐ben 
elesett id. Csipor Antal csa‐
ládjához és jelentette ki, 

(A kegyelet koszorúi Nagyernyén és Sáromberkén)
Az új, világjárvánnyá fokozódott „vírustámadás” korlátokat szabott minden közösségi rendezvénynek, megemlékezésnek, ünneplésnek, 
nemcsak a Székelyföldön, Erdélyben, hanem Kárpát‑medence‑szerte, sőt világszerte is. Elmaradt a március 10‑én már több éve Maros‑
vásárhelyen megtartott Székely Szabadság Napja, és Nemzeti Ünnepünk is szűk korlátok közé szorult. De idén már 30 éve annak is, 
hogy a „fekete március” alkalmával emberek veszítették életüket a magyarellenes pogrom során. Nagyernyében és Sáromberkén meg‑
koszorúzták az 1990. március 20‑án meggyilkolt áldozatok sírját.
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A Carit San  
Medical  
J á r ó b e t e g ‑ r e n d e l ő 

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére: 

Nyitva tartás: Hétfő‐Péntek: 07.00–20:00 
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám 
Tel.:  0265.269.172, 0265.266.249                                                    
Mobilszám: 0730‐619‐401 
E‑mail: contact@caritsanmed.ro 
 
Laborvizsgálatok: 
Aurel Filimon utca 15. 
Tel.: 0265‐250‐874 vagy 0730‐619‐404 

 
facebook.com/caritsan 

 
www.caritsanmed.ro 

ON‑LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna 
• Kardiológia 

• Bőrgyógyászat 
• Nőgyógyászat 
• Hematológia 
• Munkaorvos 

• Fül‑orr‑gégészet 
• Ortopédia 

• Gyerekgyógyászat 
• Tüdőgyógyászat 

• Pszichiátria 
• Urológia  

• Belgyógyászat‑Ultrahang 
• Ideggyógyászat 

• Szemészet 
• Sebészet 

• Infektológia 
• Allergológia 
• Pszichológia 

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI 
 10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK  

bármely szakrendelés esetén  
ezen szelvény felmutatásával. 

hogy jogászként az a véle‐
ménye, hogy az elhunytat 
akarattal gázolta halálra a 
teherautó vezetője és „ha 
normális országban élnénk, 
akkor már rég felelősségre 
vonták volna” az elkövetőt. 
Marosvásárhelyiként tisz‐
tában van azzal, hogy ha 
Sáromberke, Nagyernye és 

Marosszentgyörgy akkor 
nem szűri meg az agresszo‐
rokat, talán még tragiku‐
sabban alakultak volna a 
megye központban történt 
események – mondta még 
Kincses Előd. 

Márkos Pál az 1990‐es 
helyi eseményeket elevení‐
tette fel, olyan részleteket 

közölve, amelyek kevésbe 
ismertek, majd Kádár Zsolt 
gróf Wass Albert A gyökér 
megmarad című versét sza‐
valta. A megemlékezés ezt 
követően tovább folytatódott 
a helyi kultúrotthonban, 
ahol a Bekecs Néptáncegyüt‐
tes tartott folklórműsort.  

Nemes Gyula    

forrás: www.nnk.gov.hu
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Dr. Ábrám Zoltán egyetemi 
tanár, MOGYTTE: 
 
Vivat academia, vivant 
professores! / Éljen az  
iskola, éljenek a tanárok! 

 
– A nagybetűs életbe elin‐

dító és szakmai, közösségi pá‐
lyára helyező iskoláimra, ta‐
náraimra és mestereimre min‐
denkor szeretettel gondolok. 
Nemcsak a hippokratészi eskü 
szövege kötelez erre, hanem 
elsősorban a szívből jövő sze‐
retet, tisztelet és hála.  

Az ország egyik legjobb is‐
kolájában végeztem Szatmár‐
németiben, amelynek az átkos 
nyolcvanas években 5‐ös szá‐
mú Ipari Líceum volt a neve, 
három évtizede Kölcsey Fe‐
renc Elméleti Líceum. Min‐
denkoron a himnuszunk szer‐
zője, Kölcsey szellemében.  

Akkoriban a harminchat 
fős osztályom minden tagja 
kivétel nélkül sikeresen fel‐
vételizett az egyetemre. Egy 
olyan korban, amikor a leendő 
értelmiségiek „termelése” 
szűkebb határok közé szorult. 
A siker titka több tényezőben 
volt kereshető. Mint a jól szak‐
képzett és pedagógiából is 
jeleskedő tanári kar, az iskola 
iránti fokozott érdeklődés és 
a többszörös szelekció – ak‐
koriban még a XI. osztályba 
is vizsgázni kellett –, a kor 
szellemiségének megfelelő 
kitartó munka és „kisebbségi 
helytállás”, a jól ütemezett 
felkészülés.  

Életem nagy elhatározása 
volt, amikor XI. osztály elején 
matematika helyett az orvo‐
sira való felkészülést válasz‐
tottam, ennek ellenére az 
egyetemi felvételihez képest 
teljesen más tantárgyakból 
álló érettségin színtízes osz‐
tályzatot értem el.  Így sikerült 
azon kevesek közé tartoznom, 
akik nem nyugat felé, a mind‐
össze tíz kilométerre húzódó 
határ túloldalára vándoroltak, 
hanem közel háromszáz ki‐
lométerre (dél‐) keletre ala‐
pítottak családot és szereztek 
munkahelyet, miközben a szí‐
vem egy darabkája mindörök‐
re Szatmárnémetiben, egykori 
iskolámban maradt.  

Az anyaországon kívül 
egyedüliként magyar nyelvű 
orvosképzést nyújtó Maros‐
vásárhelyi Orvosi és Gyógy‐
szerészeti Intézet – később 
Egyetem, majd nemrég újra 

átkeresztelték – utolsó „arany‐
korszakbeli” évfolyamának a 
végzőse voltam, közel három 
évtizede tanára vagyok.  

Az 1989‐es változásokat 
követő eufórikus hangulat elő‐
revetítette azt a jogos kisebb‐
ségi elvárást, miszerint az 
1962‐ben pártrendeletre két‐
nyelvűvé vált orvosegyetemen 
valóban kialakuljon és önál‐
lóvá váljon a magyar tagozat.  
Sajnos ez a mai napig nem 
történt meg, bár tudatosítani 
szeretném: folyamatosan lé‐
tezik magyar oktatás, miköz‐
ben a magyar oktatók feladata 
alapvetően a szakmaiság biz‐
tosítása és általa a magyar 
oktatás színvonalának, egyál‐
talán a magyar oktatás lehe‐
tőségének a fenntartása.  

Úgy tűnik, az „anyanyelvű 
oktatást az óvodától az egye‐
temig!” jelszó égisze alatt bo‐
nyolítom le pedagógusi pá‐
lyafutásomat. Miközben egy‐
kori diákként, mai tanárként 
hiszem és vallom, hogy az ál‐
dozatos munkának és hoz‐
záállásnak köszönhetően az 
iskola mindenkoron megőriz‐
heti hírnevét és szellemiségét. 
Bíztatásképpen és útravalóul 
a tanároknak, diákoknak és 
szülőknek egyaránt Bolyai Já‐
nos híres és önfeledten rá‐
csodálkozó mondatát tolmá‐
csolhatom: „A semmiből egy 
új, más világot teremtettem.” 

Vivat academia, vivant pro‐
fessores! Éljen az iskola, él‐
jenek a tanárok! 

 
Berekméri D. István  
nyugalmazott történelem 
szakos tanár: 
 
Sáromberkiek, NE HAGY‑
JÁTOK AZ ISKOLÁT! 

 
– Jelenkori, az információ‐

áradat által is felgyorsult, és 
a globalizációnak kitett vilá‐
gunknak továbbra is két fon‐
tos alappillére marad: a temp‐
lom és az iskola, amint azt, 
nagy költőnk, Reményik Sán‐
dor is vallotta. Különösképpen 
éppen az egyre jobban glo‐
balizálódó Európa – hiszen 
2007‐től EU‐tagok vagyunk 
– váltja ki belőlünk, hogy át‐
tekintsük iskoláink helyét és 
szerepét közösségünk élet‐
ében: hogyan tovább nemze‐
tiségi oktatás, mit tehetünk 
azért, hogy iskoláink meg‐
maradjanak és betöltsék sze‐
repüket a jövőben is?   

Ha nagyon rövid válaszra 
szorítkozom, azt mondom: 
legyünk európaiak, de közben 
maradjunk meg erdélyi ma‐
gyaroknak! 

Személyes szerencsémnek 
tartom, hogy történelemta‐
nári pályafutásom utolsó húsz 
esztendejét szülőfalumban, 
Sáromberkén élhettem meg, 
a ’89‐es eseményeket köve‐
tően. Mint történelemtanár‐
nak, akkor, az új, „kedvező 
szelet” kellett kihasználnom, 
hogy a magyarság – és itt be‐
leértve az erdélyi magyarsá‐
got is – történelmének jelen‐
tősebb mozzanatait feltárjam, 
és megszerettessem tanuló‐
immal (akiknek kezdetben 
még tankönyv sem állt a ren‐
delkezésükre). Örvendtünk, 
viszont, hogy saját történel‐
münket taníthatjuk, tanul‐
hatjuk anyanyelvünkön, és 
ennek nagy szerepe volt ab‐
ban, hogy ápoljuk magyar 
identitástudatunkat. Mind‐
ezek mellett lehetőség adó‐
dott számomra, hogy szülő‐
földünk, Erdély és települé‐
sünk – Sáromberke – törté‐
nelmi múltját is és történelmi 
személyiségeit, mint Teleki 
Sámuel könyvtáralapító‐kan‐
cellár (1739 ‐1822), valamint 
Teleki Samu Afrika‐utazó 
(1845‐1916), megismertes‐
sem tanulóimmal. A helytör‐
téneti ismeretek alaposabb 
elsajátítása érdekében, diák‐
jaimmal gyakran meglátogat‐
tuk a Teleki‐kastélyt, a Tele‐
ki‐kriptát, a Teleki Tékát Ma‐
rosvásárhelyen, történelmi 
vetélkedőket tartottunk, meg‐
emlékeztünk a helytörténeti 
vonatkozású évfordulókról. 

Múltunkhoz és anyanyel‐
vünkhöz való viszonyulás so‐
rán közelebb jutottunk nem‐
zeti jelképeink ismeretéhez 
és ápolásához (Himnusz, Szó‐
zat, Nemzeti dal, Nemzeti ko‐
kárda stb.). Tanulóink iden‐
titástudatának erősödése hoz‐
zájárult a tananyag jobb el‐
sajátításához. (A magyarság‐
történeti jegyek magasabbak 
voltak, mint az egyetemes 
történelmi jegyek.) Mint so‐
kak által ismeretes, a sárom‐
berki oktatás évszázados ha‐
gyományokra tekint vissza, 
de szervezett oktatásról tu‐
lajdonképpen a XVIII. század 
közepétől beszélünk. A falu 
1674‐től a Telekiek birtoka 
lesz, így 1757‐től a későbbi 
kancellár‐könyvtáralapító Te‐

leki Sámuel (1739‐1822) a 
tulajdonos, aki visszatérve 
külföldi tanulmányútjáról, tá‐
mogatja a sáromberki iskolai 
oktatást és az egyházközös‐
séget. Később, kancellársága 
idején is alapítványokat hoz 
létre az iskola javára (1804, 
1805‐ös alapítványok). Meg‐
hagyja, hogy Ferenc nevű fia 
iskolát építsen a falunak, ez 
1824‐ben megvalósul. Ugyan‐
csak a Telekieknek köszön‐
hető az első iskolai Szabályzat 
(1794‐ből), a Regulamentum, 
melyet Teleki Domokos 
(1773‐1798) megbízásából 
és irányítása alatt az akkori 
jószágigazgató Bedets János 
állított össze. Olyan esetet is 
tudunk, mikor a Telekiek jelen 
vannak a tanulók év végi vizs‐
gáin is, így például 1846‐ban, 
amikor Teleki Ferenc és fele‐
sége ott vannak a templom‐
ban tartott vizsgán (erről írt 
akkor az Erdélyi Híradó). 

A továbbiakban, a múltból 
visszatérnék a jelenbe. Noha 
tíz éve elmúlt, hogy nyugal‐
mazott tanári státusom van, 
továbbra is érdekel a sárom‐
berki általános iskola sorsa, 
jövője. Jelenlegi ismereteim 
szerint és a kollégákkal foly‐
tatott beszélgetések követ‐
keztében is egy pozitív jövő‐
kép alakult ki bennem a sá‐
romberki oktatást illetően. 
Erre az alábbi tényezők jo‐
gosítanak fel: 

‐ az általános népesedési 
apadás ellenére, Sáromberkén 
jelenleg is 155 tanuló látogatja 
az I‐VIII. osztályt; 

‐ magas szakképzettséggel 
és gazdag tapasztalattal ren‐
delkező tanítók‐tanárok dol‐
goznak iskolánkban; 

‐ az iskola vezetősége szo‐
ros kapcsolatot tart a szülők‐
kel, családokkal; 

‐ az iskola kellően ösztönzi, 
jutalmazza a kiemelkedő ta‐
nulókat, de segíti felzárkózni 
a gyengébbeket is; 

‐ iskolai kirándulásokat 

szerveznek, egyházi és nem‐
zeti ünnepeinkről rendsze‐
resen megemlékeznek –már‐
cius 15, karácsony, magyar 
kultúra napja stb. 

Röviden így fogalmaznék: 
a sáromberki iskola sorsa, jö‐
vője, a sáromberkiek kezében 
van. A fiatal családok kezében, 
akik mernek gyereket vállalni, 
a pedagógusok kezében, akik 
vállalják az ingázást, kiutazást 
Sáromberkére, és azt, hogy 
munkájukat egyre inkább ha‐
tékonyabbá tegyék. 

Ehhez kívánok mindnyá‐
juknak erőt, egészséget, és 
hozzá Istenünk áldását! 

Sáromberkiek, NE HAGY‐
JÁTOK AZ ISKOLÁT! 

 
Dr. Kálmán Attila  
történelem szakos tanár: 
 
Elmélkedések  
a tanügyről 

 
– Az iskola egy nemzet 

megmaradásának és művelt‐
ségének a biztosítéka. Isko‐
láink adták a nemzetnek és 
a világnak azokat a tudósokat, 
kultúrembereket, akikre mél‐
tán vagyunk büszkék. Az is‐
kola feladata érző, művelt 
embert nevelni. Vajon eleget 
teszünk‐e azonban annak, 
amit megkövetelnek az ősök, 
a közösség, a munkapiac? 

A hétköznapok tantárgy‐
centrikus világában elfelejtjük 
sokszor a legfőbb feladatot, 
a nevelést! 

Az iskola ma, Romániában 
a társadalom mostohagyereke 
lett. Nemcsak a társadalom 
nem tiszteli az intézményt, 
de sok esetben az intézmény 
sem becsüli meg önmagát. 

Az iskolának haladnia kell 
a korral, meg kell tanulnia az 
értékek átadását modern esz‐
közökkel. Ez azonban nehéz, 
generációk generációk után 
lépnek ki az iskolák kapuin 
úgy, hogy azt érzik, nem vol‐
tak boldogok az iskolában 

Oktatás Erdélyben
Ha valaki a mából tekint 
vissza Erdély kulturális, lel‑
ki, szellemi múltjára, el egé‑
szen az erdélyi fejedelemség 
idejéig, ott két intézményt 
és két fontos személyiséget 
talál majd mindenik tele‑
pülés életében: egyház és 
iskola, pap és kántortanító. 

Székelyföldön és a Mezősé‐
gen, Szilágyságban és Dél‐
Erdélyben annyira meghatá‐
rozói, alakítói, értékteremtői 
és nevelői voltak gazdag mű‐
velődésünknek, mint ma a 
sokféle lehetőségű média te‐
levízióval, sajtóval, rádióval 
és internettel együtt. Az er‐

délyi kántortanítók – függet‐
lenül felekezeti hovatartozá‐
suktól – általában háromfé‐
leképpen nevelték a népet: 
tudásukkal, példájukkal és 
gyermekeik taníttatásával; 
így lett az iskola az a biztos 
talaj, amelyre felépülhetett 
a független fejedelemség ide‐

jén Apáczai nemzedéke, oszt‐
rák elnyomás alatt Bod Péter 
és Kőrösi Csoma Sándor pél‐
daadó életútja. Ezekben az 
iskolákban nevelődtek 1848‐
1849 bátor szabadságharco‐
sai, kiegyezés utáni kor tudós 
emberei, majd a két világhá‐
ború közötti román elnyomás 

alatt magyarként megmaradt 
és példát mutató erdélyi ér‐
telmiség: Kós Károly és Re‐
ményik Sándor, Tamási Áron 
és Tompa László nemzedéke. 

És ha ma sem hagyjuk el 
az iskolát, akkor utánunk is 
megmaradó nemzedékek nő‐
nek itt fel. 
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töltött években, és mind ke‐
vesebben és kevesebben tér‐
nek vissza régi iskoláikba 
„nosztalgiázni”. 

Meghatározó, hogy az is‐
kolákban ne csak jó tanárok, 
de főleg művelt, sokoldalúan 
képzett tanárok tanítsanak. 
Emellett legyenek pedagógu‐
sok, példaképek. Ma, a kö‐
zépszerűség világszintű dia‐
dalútján szükség van példa‐
kép tanárokra, intézményve‐
zetőkre, tanítókra. Állandóan 
keressük a jól működő tan‐
ügyi rendszereket, tovább‐
képzők tömkelegét végezzük 
el, amelyek nagy részének 
semmi hozadéka nincs, meg‐
tanuljuk, hogy működik a finn 
tanügyi rendszer, alkalmazni 
azonban képtelenek vagyunk.  

Mindennapi, már‐már köz‐
helynek számító kijelentések 
a túlzott óraszám, inkompe‐
tens intézményvezetők, kre‐
ativitást, tudásvágyat kiölő 
tantervek.  És ehhez hozzá‐
tartozik az is, hogy százéves 
hagyomány szerint óriási lét‐
számú osztályok léteznek, 
amelyek megnehezítik vagy 
adott esetben ellehetetlenítik 
a minőségi oktatást. 

A tanárokat sajnos sokszor 
csak saját tantárgyaik érdek‐
lik, nincs interdiszciplinaritás, 
nincs együttműködés, sokszor 
halljuk a diákoktól azt, hogy 
az anyag, amit tanulnak egy 
nagy mozaik, amely sehogy 
sem áll össze. Ezen segíthet‐
nének az iskolán kívüli tevé‐
kenységek, de most már hi‐
vatalos helyekről is azt halljuk, 
hogy a tanár egyetlen feladata 
az óra megtartása, semmi 
több.  

És hol van mindebben a 
magyar iskola?  

A magyar iskola általában 
hasonló gondokkal küzd, mint 
bármelyik romániai iskola. 
Mindkettő alá van vetve a ro‐
mán tanügy idejétmúlt, kon‐
zervatív, jövőkép hiányában 
szenvedő vergődéseinek. 
Ugyanakkor szembe kell néz‐
zen sokszor diszkriminatív 
intézkedésekkel versenyeken, 
iskolaalapításoknál vagy ép‐
pen újabb magyar nyelvű osz‐
tályok indításánál. 

Miben lehet más a magyar 
iskola?  

Példamutatásban. Úgy gon‐
dolom, a magyar iskola gazdag 
múltjából, hagyományaiból 
merítve egy alternatív modell 
lehet a romániai tanügyi rend‐
szerben. Mert vannak olyan 
iskolák, vannak olyan peda‐
gógusok, amelyek a felsoroltak 
ellenére fontosabbnak tartják 
a nevelést, a szellemet, a mű‐
veltséget, és nemcsak szolgai 
alázatossággal hajtják végre 
a tanügyi rendszer nevetséges, 
sokszor ellentmondó intéz‐
kedéseit, hanem túllépve 
mindezen, nevelnek: embert 
és nemzetet. 

Nagy‑Babos Tamás,  
kézdivásárhelyi magyar  
szakos tanár: 
 
Ne hagyjátok az iskolát…  
–  … a II. Rákóczi Ferenc 
Teológiai Líceumra (is) 
gondolva … 

 
S itt állunk, ünnep e na‑

punk. / Zászló, vendégek, 
könyvek, díszbeszéd. / S én – 
néha félve, nehogy lássanak, 
/ Titkon fordulok, iskolám, 
feléd. 

 
Az ablak nyitva, az ajtó is 

kitárt… /Tört fény csillan 
néha az üvegen. / De mi zúg 
arra? Mily szem villan ott? / 
Tán szédülök? Tán mámor? 
Az idegem? 

 
Már tudom. S vallom: jól 

figyeljetek! /  
Ha hisszük, akarjuk, ez nem 

önámítás. / A szellem itt van. 
Szól hozzánk. / Üzen. /Súlyos 
falakba préselt biztatás. 

 
Egy kissé allegóriás 

(ön)biztatás… a címe e szö‐
vegnek, melyet iskolánk, a 
kézdivásárhelyi Nagy Mózes 
Líceum 325. évfordulójára 
írtam. A Nagy Mózes az idén 
ünnepli fennállásának 340. 
évfordulóját. Szükséges vajon 
ma is a „súlyos falakba pré‐
selt biztatás”?  

Igen? ..., Nem?... 
Iskolakezdéskor Tamási 

Áron e szavai jutnak néha 
eszembe: 

„Tűznek kacagok, villám‐
nak megnyílok, harmathul‐
láskor a szívemet tovább re‐
pesztem, de hiszem a fényt, 
az erőt, vallom az idő s föld 
hatalmát s így fekszem és 
így ébredek...”. 

Ez szó és tett metamor‐
fózisának tűnik. Valóságos 
szótettnek. Kimondok vala‐
mit, mint a mesében, s az 
nyomban megvalósul. 

– De így van ez? Nálunk…
? Kézdivásárhelyen...? Ma‐
rosvásárhelyen…? Székely‐
földön…? Erdélyben…? 

Mondja, vagy mondhatja 
ezt minden diák, minden ta‐
nár, minden szülő? 

Nem. Tudjuk, hogy nem a 
mesék világában élünk. Tud‐
juk, hogy nem a szavak tet‐
tekké válásának idejét éljük 
ma. Tudom, hogy „hűséggel 
nem az országnak, nem ha‐
zámnak, hanem egyes‐egye‐
dül a nyelvnek...” (Esterházy 
Péter) tartozunk, a magyar 
nyelvnek. És e nyelvet, mely 
most ismét erős várunk, 
akárcsak Kosztolányinak, itt, 
Erdélyben főleg iskoláink vé‐
dik, őrzik, ápolják. A Nagy 
Mózesek, a Bolyaik, a Székely 
Mikók… 

Tudjuk azt is, hogy nekünk 
a „haza” fogalmát nem túl 
egyszerű meghatározni. 

Ugyanis a körülmények 
gyakran nem túl biztatóak. 
De mi ilyenkor becsukjuk az 
iskola, az osztályterem ka‐
puját, ajtaját, és suttogjuk, 
mondjuk varázsigéinket ren‐
dületlenül, s hisszük, hogy 
itt, a közelünkben „valaki jár 
a fák hegyén”, ki figyel, óv 
és tervez. 

Igen, meg‐meglegyint a 
tehetetlenség, az elbizony‐
talanodás érzésének szele, 
az igazi kommunikáció le‐
hetetlenségének keserűsége, 
de gyermekeink, diákjaink 
arcán‐száján egy‐egy mosoly, 
vidám szó, ügyes gondolat, 
zengő ének újból és Érdemes 
tanítani. Érdemes kimondani 
a szót. A szavakat. Imát a 
gyermekért. A … Kedves di‐
ákok, szülők, pedagógusok! 
Ne hagyjátok az iskolát! 

 
Dr. Puskás Attila  
tanár, egyházügyi referens: 
 
Szösszenetek a mai  
oktatásról – Márton  
Áron gondolataiból… 

 
‐ Márton Áron püspök 

1939‐ben az Egyházmegyei 
Tanács közgyűlésén úgy fo‐
galmazott, hogy „a középis‐
kola célja mindenütt az, egy‐
részt, hogy az általános mű‐
veltség elemeit és anyagát 
közvetítse, másrészt, hogy 
a felsőbb tanulmányokra, a 
szellemi vezetésre és maga‐
sabb szellemi munkára al‐
kalmasokat a népi közösség 
számára kiválassza”.  

Ezzel megfogalmazta az 
iskola örökérvényű feladatát: 
tanítani és nevelni, és ennek 
célja az erdélyi magyarság 
gyarapodása. 

Mit mondana ma a püs‐
pök? Ugyanezt. Mert az is‐
kola elsődleges feladata ma 
is az oktatás. Az érettségi 
ebből a szempontból azt je‐
lenti, pontosabban jelentené, 
hogy a diákok általános mű‐
veltségi kérdésekben járta‐
sak: Mohácsot ne keverjék 
a tatárjárással, a svábokat a 
szászokkal, a Kaukázust az 
Urál hegységgel stb.  

De hol áll a mai romániai 
oktatás? Mindenki arról pa‐
naszkodik, és joggal, hogy 
zsúfolt a tananyag. Ez tény, 
de legalább annyira fontos 
a tantárgyi tartalmak egy‐
más közötti összefüggése, 

mert a hálózatokra épülő vi‐
lágban az összefüggések fel‐
ismerésének képessége fon‐
tosabbnak tűnik a lexikális 
tudásnál, amihez azonnali 
hozzáférést nyújt az internet. 
A mai világ bölcsessége a 
helyes irány megtalálásának 
képessége, ami tanítható és 
tanulható. 

A másik, újabban ismét 
előtérbe kerülő kérdés a di‐
ákok iskolában töltött idejére 
vonatkozik, amire egyesek 
szerint a megoldás az óra‐
szám csökkentése lenne. Po‐
litikusok hízelegnek ezzel 
szülőknek, ami jól hangzik, 
de populista megnyilatkozás! 
Mert feltette valaha a poli‐
tikus a kérdést, hogy hol ül‐
jön a gyermek koradélután, 
ha nem az iskolában? Talán 
otthon, a gép előtt? Vagy tán 
a kocsmában? Vagy fizessen 
a szülő valakit, aki vigyáz a 
gyermekre, míg ő hullafá‐
radtan beesik házába a dél‐
után késői órájában? Vannak 
jó példák a diákok egész na‐
pos iskolai foglalkoztatására, 
ám ezek a módszerek ko‐
moly oktatási stratégiát és 
ésszerű infrastruktúrafej‐
lesztést, valódi reformot igé‐
nyelnek. 

A püspök másik kérdése 
a nevelésre vonatkozik.  

Van szülő, aki úgy gon‐
dolja, hogy az iskola nevelje 
helyette a gyermeket, mert 
ez a dolga és a tanárok ehhez 
értenek. Ez bizonyos fokig 
igaz is, viszont a kérdés, hogy 
pótolhatja‐e a pedagógus az 
otthoni nevelés hiányát? 
Csak mellérendelő viszony‐
ban, nem kizárólagosan kel‐
lene fogalmazni: a pedagó‐
gus is nevel, a szülő mellett, 
de nem helyette. Ugyanakkor 
jogos a szülői elvárás, hogy 
az iskola neveljen. Hogy az 
osztályfőnöki órán ne a tan‐
tárgyát tanítsa a tanár, vagy 
ez az óra ne csak a hiányzá‐
sok igazolásáról szóljon, ha‐
nem az életre való emberi 
és szakmai felkészülés kü‐
lönböző kérdéseiről, amit 
egyébként az osztályfőnöki 
óra terve nagyon jól meg‐
határoz. 

A püspök felhívásának 
harmadik része az életről 
szól. Talán itt csapjuk be 
gyermekeinket a legjobban, 
főleg az erdélyi magyar szór‐
ványban élőket. Mert a szak‐

oktatás esztelen megszün‐
tetése miatt és a szórvány‐
iskoláink megtartása céljából 
az itt élő gyermekek elméleti 
oktatásba kényszerültek, ha 
magyarul akartak tanulni.  

Mert szép és dicsérendő 
dolog megmaradni magyar‐
nak, de meg is kell élni ma‐
gyarként. Örvendetes a szak‐
oktatás beindítására irányuló 
törekvés magyar szakiskolák 
és osztályok indításával, vagy 
olyan székelyföldi ösztön‐
díjrendszer működtetése, 
amivel ezek a gyermekek a 
tömbmagyarságban tanul‐
hatnak, ugyanis itt a magya‐
rul történő oktatás mellett 
talán egy magyar fiút vagy 
magyar kislányt is megis‐
merhetnek. 

Egy olyan tényező van, 
ami gátat vethet a szellemi 
gyarapodásunknak, és ez 
nem más, mint a középsze‐
rűség. Márton Áron erről a 
következőket írja: „egy nép 
többségi helyzetben elbírja 
a bizonyítványokkal és dip‐
lomákkal ellátott középsze‐
rűek nagyobb tömegét is. (…
) Kisebbségi sorsban azon‐
ban a középszerűek rásza‐
badítása a vezető helyekre 
nemzeti veszedelmet jelent. 
A mi fiainknak minden pá‐
lyán és foglalkozásban ke‐
mény versenyt kell megáll‐
niuk, az előnyökbe beleszü‐
letettek és kiváltságoltak tö‐
megével kell fölvenniük a 
harcot, hogy a maguk szá‐
mára a helyet kiverekedjék 
és megtartsák…”. Tehát ne‐
künk jobbaknak kellene len‐
nünk – jobb tanárnak, jobb 
szülőnek és jobb diáknak, 
mindenkinek a maga helyén.  

Ha valaki egy nemzetet 
tönkre akar tenni, akkor a 
középszerű egyének érvé‐
nyesülését támogatja. A kö‐
zépszerűség Damoklesz 
kardjaként folyamatosan ott 
lebeg erdélyi magyar társa‐
dalmunk feje fölött. A kö‐
zépszerűség ellenszere a 
szellemi és lelki magassá‐
gokra való törekvés. A mun‐
kának párosulnia kellene 
„jellemmel, munkakészség‐
gel, a hivatás szeretetével és 
eleven közösségi tudattal”. 
Ezért az erdélyi magyar is‐
kola nem csak tudástár, ha‐
nem kulturális fészek, a jövő 
magyarságának kalitkája. 

Nagy‑Bodó Tibor
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Viva Italia!

Kettős fenyegetés

Nemzet születik. Újjá. A 
szemünk láttára és a fü‑
lünk hallatára. Ezúttal er‑
kélyeken jelenik meg a ri‑
nascimento. Jó helyszín. 
Odasüt a nap, jár a levegő 
és át lehet kiáltani egy cia‑
ót a szomszéd házba. 

Olyan, mintha nem lennél 
teljesen bezárva. Néhány 
négyzetméter szabadság. 
Néha maga a világ. 

Olaszország énekel. Azt 
nem tudjuk, ki volt a nulla‐
dik személy, kitől indult a 
népmozgalom, de terjed, 
mint egy vírus. Énekelni jó. 
Erősíti a tüdőt, a lelket, a 
közösségi szellemet. És 
most már a legszebb dol‐
gokat is, amelyek ember és 
ember (idegenek) között 
megtörténhetnek, a szoli‐
daritást, az empátiát, az 
összetartozás élményét. A 
karanténba zárt Olaszor‐
szág dalai felszálltak a ház‐
tetők, a kémények fölé, fel 
a magasba, tán egészen Is‐
tenig. Mindenesetre átju‐
tottak a lezárt határokon, 
el akár a legkisebb magyar 
faluig is. Ha van valami hasz‐
na a Facebooknak, akkor 
ez, ezekben a vérzivataros 
és egyben remélhetőleg el‐

gondolkodós időkben. A 
kultúrember Itália iránti ra‐
jongásának szerves része a 
nyelv is, ez a latinból kiala‐
kult dallam és ritmuscsoda, 
amely beszélve szinte ének. 
Talán az sem véletlen, hogy 
amire mi azt mondjuk, ne 
törődj vele, majd megoldó‐
dik, ne aggódj, túl leszel raj‐
ta, az olaszul canta che ti 
passa, azaz énekelj, majd 
elmúlik. A mondás állítólag 
onnan ered, hogy egy is‐
meretlen katona még a nagy 
háborúban (grande guerra) 
ezt véste egy falba, társai 
bátorítására. 

Mostanában egy másik 
kifejezést is megtanulha‐
tunk. Délről, Puglia régióból 
indult néhány édesanya kez‐
deményezéseként, és mára 
az egész országban megje‐
lentek az ablakokból kiló‐
gatott transzparensek (hogy 
stílszerűek maradjunk, ta‐
cepaók), amelyeken a kö‐
vetkező mondat olvasható: 
Andrá tutto bene. Minden 
rendben lesz. A feliratot 
gyerekrajzok, vidám szivár‐
ványok és nemzetiszínű 
zászlók színesítik. A dalok‐
nál maradva nálunk egy ha‐
sonló kezdeményezés, a kö‐

zös éneklés talán kissé ne‐
hezebben verne gyökeret, 
tekintve hogy többségünk 
már a harmadik dalnál baj‐
ba kerülne a mindenki által 
tudott repertoárt illetően. 
Ami azért Kodály Zoltán és 
Vass Lajos (Röpülj, páva, 
„énekeljünk együtt”) orszá‐
gában elgondolkodtató, de 
elképzelhető, hogy itt a nem 
várt, szomorú alkalom, hogy 
ezen változtassunk. 

Az olaszoknál más a hely‐
zet. Nyilván nem mindenki 
képzett tenor, de az áriákat 
sokan ismerik, a „nápolyi 
dalokat” dettó, és akkor a 
popzenéről még nem is be‐
széltünk. Ott vannak a cant‐
autorék, az énekes‐dalszer‐
zők, egyszerű hangszerelésű 
dalokkal és saját, a hétköz‐
napi életről, szerelemről, 
de akár társadalmi, filozófiai 
kérdésekről szóló, gyakran 
költői szövegekkel és ezek‐
nek a közös éneklésébe 
szinte mindenki be tud 
szállni, és még cifrázhatja 
is, amennyiben akad otthon 
legalább egy kósza csörgő‐
dob. Többnyire akad. És e 
tekintetben jóval kisebb a 
generációs szakadék, mint 
például nálunk. A L’italiano 

(Lasciatemi cantare) Toto 
Cutugnótól szinte alternatív 
himnusznak számít (érde‐
mes megnézni a hivatalos 
videót, hogy miért és hogy 
miként fogalmazódik meg 
egyszerűen az identitás) és 
Domenico Modugno, Rita 
Pavone, Gian ni Morandi és 
Adriano Celentano sem hol‐
mi olcsó retró, Zuccheróról 
vagy Jovanottiról már nem 
is beszélve. És persze min‐
dennek jelentése van, csak‐
úgy mint Marcello Mastro‐
ianni arcának, a gyönyörű 
nőknek vagy a Fiat 600‐as 
karosszé riájának +a L’itali‐
ano nyelvleckével is felérő 
állóképes klipjében. 

Például az egyik legnép‐
szerűbb erkélykoncertes vi‐
deón Maurizio Marchini te‐
nor énekli firenzei ottho‐
nában Puccini Turandotjá‐
ból a Nessun dorma áriát. 
Az még csak hagyján, hogy 
a végén szem nem marad 
szárazon, de a biztatás, az 
üzenet is egyértelmű. Vin‐
cero, azaz győzni fogok! Ez 
Gennaro Gattuso tekintete 
a kilencvenedik percben, 
még a régi Milanból. 

Vagy egy egyszerű üze‐
net, amely arról szól, hogy 

mindenki az erkélyekre, 
énekelni! Mert siamo un 
grande paese, mi egy nagy 
ország vagyunk. És már 
nyomják is a Macarenát, 
ahogy a torkukon kifér. A 
balkonok népe felelősség‐
teljes és szolidáris. Aki te‐
heti, fegyelmezetten otthon 
marad, és ahogy csak teheti, 
tiszteletét fejezi ki azok 
iránt, akik a köz érdekében 
nem tehetik. Mindenki te‐
hetsége és tehetőssége sze‐
rint. 

Giorgio Armanitól Cris‐
tiano Ronaldóig (jelenleg 
Juventus) döntik a milliókat 
a közösbe. A kisboltok hősei 
kiszállítják az élelmiszert a 
házakhoz. A szomszédok 
naponta ránéznek az idő‐
sekre. Ez most újra az olasz 
egység (unita d’Italia) tere 
és ideje. Egyébként egész 
Európában. Ott is érzik és 
tudják ezt, akikről az Eu‐
rópai Unió nem vesz tudo‐
mást, mert a szívük ezt dik‐
tálja. A minap Szarajevóban 
éjszakára az olasz nemzeti 
zászló színeivel világították 
ki a városházát. 

Mert mindannyian ola‐
szok vagyunk. 

Hegyi Zoltán

Videókapcsolaton tárgyal 
ma egymással a török és 
a francia elnök, valamint 
a német kancellár a tö‑
rök–EU migrációs megál‑
lapodásról. 

Utóbbi két vezető, Em‐
manuel Macron és Angela 
Merkel lényegében Európa 
nevében fog tárgyalni. Ez a 
hír összehozza Európa ak‐
tuálisan legégetőbb prob‐
lémáját, a koronavírus‐jár‐
ványt, valamint a vírus által 
már‐már elfeledtetett, de 
távolról sem megoldott mig‐
rációs helyzetet. 

Amikor nemrég Recep Ta‐
yyip Erdoğan török elnök 
közölte, hogy megnyitja a 
nyugati határt az Európába 
igyekvő migránsok millió‐

inak, az uniós országok még 
csak a legeslegelején voltak 
a járványnak, túlnyomó több‐
ségük elképzelni sem tudta, 
hamarosan mennyire meg‐
változik mindannyiunk élete. 
Az európai életformát, sőt 
magát az európai életet ket‐
tős fenyegetés éri. A koro‐
navírus nemcsak az ember‐
ek, hanem Európa immun‐
rendszerét is próbára teszi. 

Európa immunrendsze‐
rét, védekezőképességét pe‐
dig vészesen meggyengítet‐
te az elmúlt években a mig‐
rációs válság is. Nem az il‐
legális migránsokat kell hi‐
báztatni a járványért, elter‐
jesztik azt a legálisan utazók 
is vígan. Az illegális beván‐
dorlás azonban óriási ter‐

heket ró az európai ható‐
ságokra, a szociális ellátó‐
rendszerre, az egészség‐
ügyre. Az elmúlt öt évben a 
nyugat‐ és észak‐európai 
országoknak már azzal is 
meggyűlt a bajuk, hogy el‐
fogadtassák az újonnan jöt‐
tekkel, mi fér bele a társa‐
dalmi együttélésbe, a kul‐
turált viselkedésbe Euró‐
pában, arról is nem is be‐
szélve, hogy milyen törvé‐
nyeket kell betartani. Szó 
se róla, ami Európában bűn‐
cselekmény, az jó eséllyel a 
bűnelkövető migránsok ha‐
zájában is az, csak nem érzik 
úgy, hogy az európaiaktól, 
az európai hatóságoktól fél‐
niük kellene. 

Nem nehéz belátni, mi‐

lyen kockázatot jelent az il‐
legális migráció, újabb és 
újabb emberek Európába 
való behozatala egy olyan 
időszakban, amikor a ható‐
ságok rendkívül le vannak 
terhelve, a járványt pedig 
csak akkor lehet megfékez‐
ni, ha az állampolgárok fe‐
lelősen viselkednek, betart‐
ják az óvintézkedéseket, a 
mozgásuk, személyes érint‐
kezéseik korlátozását. 

Amikor Erdoğan elnök 
megnyitotta a kapukat, tud‐
hatta, gyenge pillanatában 
üt rajta az unión. Hiába fi‐
gyelmeztette ugyanis az EU 
vezetőit már a 2016‐os alku 
megkötése előtt a magyar 
kormány, hogy nagy baj lesz, 
ha az unió nem képes meg‐
védeni magát, ha rászorul 
a török segítségre. A már 
akkor hiányolt védvonalak 
azóta sem épültek ki. Gö‐
rögország óriási bajban van, 
rajta keresztül pedig egész 
Európa. Amikor ma Macron 
és Merkel leül tárgyalni 
Erdoğannal, még rosszabb 
helyzetben teszik, mint 
2016‐ban vagy a mostani 
ankarai kapunyitás idején. 

Európára most valóban 
ráfér az összefogás, a cse‐

lekvő szolidaritás. Anélkül 
ugyanis nem lehet felvenni 
a harcot a járvánnyal, sem 
a kisközösségek, sem pedig 
az államszövetségek szint‐
jén. Újra fel kell fedezni a 
szolidaritást, aminek az el‐
múlt években torz jelentést 
adtak az uniós döntéshozók 
a migrációs válság kapcsán. 
A szolidaritás ugyanis azt 
jelenti, hogy segítünk egy‐
másnak megoldani a prob‐
lémákat, nem azt, hogy egy‐
más problémáját minél job‐
ban szétterítjük. 

Nem szabad magára 
hagyni Görögországot a baj‐
ban, amikor Európa határát 
védi, ahogy Magyarországot 
sem lett volna szabad öt 
éve. A migrációs és a koro‐
navírus‐válságra egyaránt 
igaz: a védekezés, a bizton‐
ság kulcskérdés, azokra pe‐
dig nem szabad hallgatni, 
akik nem veszik komolyan 
a veszélyt. Tudják, akik egy 
terrorcselekménynél is csak 
azon sopánkodtak, nehogy 
emiatt többen szavazzanak 
a bevándorlásellenes pár‐
tokra. A koronavírus‐jár‐
vány elleni harcnak is meg‐
vannak az ilyen kerékkötői. 

Őry Mariann 
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Ha rákeresünk a Porn‐
hubon valamelyik kulcsszó‐
ra, olyan címek tárulnak 
elénk a találatok között, 
mint például:  

 
A kihalt Vuhan 
A közlekedésbiztonsági 

tiszt feltartóztat egy koro‐
navírus‐gyanús nőt 

Testkamerás felvétel: a 
járványügyi hatóság embere 
a kihalt Vuhanban vizsgá‐
lódik 

 
Ez utóbbi nagyjából arról 

szól, hogy egy egészségügyi 
dolgozó vegyvédelmi ruhá‐
ban kolbászol egy kórház‐
nak látszó sötét épületben, 
közben halljuk a lihegését 
(ez még nem az a lihegés) 
meg a walkie‐talkie‐jának 
a pittyegését, aztán egy je‐
lenetben váratlanul elé ug‐
rik egy orvosi köpenyes nő 
– a további fejleményeket 
pedig már nem nehéz kita‐
lálni... 

Akármilyen furán hangzik 
– és ezzel senkit sem sze‐
retnénk pornónézésre biz‐
tatni, habár miért ne –, de 
néhány ilyen alkotásnak 
még edukációs szerepet is 
szántak! A Vice‐nak nyilat‐
kozó felnőttfilm‐sztár sza‐
vaiból kiderül: egy‐egy film‐
ben részletesen elhangzik, 
hogy milyen módon lehet 
védekezni a járvány ellen. 

A pornósztár szerint az 
emberek egyrészt az újdon‐
ság ereje miatt keresnek 
ilyen filmekre, másrészt so‐
kan úgy lehetnek vele, mint 
a mindentől rettegő ember‐
ek, akik közben horrorfil‐
meket néznek: olyan dolgok 
érdeklik őket, amik meg‐
mozgatják a fantáziájukat. 

 
NÉHÁNY  
ÚJRAGONDOLT  
FILM, A KORONA  
ÁRNYÉKÁBAN: 

 
● A bárányok hallgatnak 

– A bárányok örülnek, mert 
nem lesz, ki levágja őket 

● Szerelem első vérig – 
Szerelem első köhintésig 

● A nagy zabálás – A 
nagy kézmosás 

● Chinatown – Akurva‐
anyátokat! 

● A Da Vinci kód – A Co‐
vida Vinci kód 

● Toy Story – Betojsz 
story 

● Száll a kakukk fészkére 
– Száll a vírus vécékre 

● Csak semmi pánik! ‐ 
Mindenhol pánik! 

● Drágán add az életed! 
‐ Mossad meg a kezedet! 

● Hét év Tibetben – Két 
hét karanténban 

● A vasálarcos – A pa‐
pírmaszkos 

● A Pál utcai fiúk – Az 
üres grund 

● Hófehérke és a hét tör‐
pe – Hófehérke és a hat tör‐
pe (Hapci karanténban) 

● Egészséges erotika – 
Vírusmentes erotika 

● Kincsem – Lisztem 
● Bunyó karácsonyig – 

Vásárlás karácsonyig 
● És végül: Sose halunk 

meg – De! 
 

(HA LETT VOLNA)  
KORONAVÍRUS A  
NYOLCVANAS ÉVEKBEN: 

 
☻ Az emberek nem sem‐

miresejó füles pofapapírt, 
hanem zöld „gázmaszkát” 
viseltek (volna) az utcán, 
mert akkoriban mindenki‐
nek volt olyanja 
☻ A fertőzött‐gyanús 

eseteket nem kórházi ka‐
ranténba vitték (volna), ha‐
nem a... Duna‐deltába 
☻ Az Extrában három 

hónapra előre kiadták (vol‐
na) a liszt‐ és cukor”porci‐
ót” 
☻ Csau esténként a té‐

véhíradóban nemcsak be‐
lülről, hanem kívülről is le‐
törölte (volna) a fekete‐fe‐
hér tévék képernyőjét 
☻ A külföldről jött leve‐

leket felbontás és elolvasás 
előtt az illetékes elvtársak 
két óráig áztatták (volna) 
hipóban 
☻ Rendeletben tiltották 

(volna) meg, hogy az em‐
berek újságpapírral töröljék 
ki a parizeren hizlalt vá‐
nyadt valagukat, nehogy a 
főelvtárs úgy kapja el a ret‐
tegett vírust 
☻ És végül: a fentiekből 

semmi nem lett VOLNA igaz, 
mert akkoriban mindenki 
csak alapos előzetes átvizs‐
gálás után jöhetett be Ro‐
mániába, így a... vírus is 
fennakadt volna a szűrőn! 

 

HOGYAN  
MARADJUNK OTTHON? ‑ 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Az otthonmaradást úgy 

kell csinálni, hogy nem mész 
ki az ajtón. Bővebben: van 
az az ajtó, amin ki szoktál 
menni – na, mostantól egy‐
szerűen nem mész ki rajta. 

Ha nem mész ki az ajtón, 
az szükségszerűen magával 
vonzza azt, hogy máris ott‐
hon maradtál. Nagyon fon‐
tos: óránként ellenőrizd, 
jogy nem mentél‐e ki vé‐
letlenül az ajtón (éjszakán‐
ként is kelj fel óránként, 
mert sose lehet tudni). Ha 
nem vagy kint, ebből egyér‐

telműen következik, hogy 
otthon kell lenned. 

Ha még többet akarsz tud‐
ni az otthonmaradásról, ak‐
kor üssed be a gugliba, hogy 
#üljélotthonmagadnak. 

Jó otthonülést minden‐
kinek! 

 
Molnár Tibor

Koronapornó
Miután az utóbbi hetekben‑hónapokban a világ je‑
lentős részén minden a koronavírusról szól, nem 
kellett sokat várni, hogy a legnagyobb pornóoldalakon 
megjelenjenek a COVID‑19 tematikájú alkotások: a 
filmeken maszkos, vegyvédelmi ruhás, adott esetekben 
orvosi köpenyes emberek szexelnek egymással.
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Zseniális alkotóművész című rejtvényünk helyes megfejtése: – Íme a mi szellemóriásunk! 

A koronavírus‑járvány 
miatt szinte teljesen 
leállt a sportélet

Anyagi csőd  
veszélyezteti  
világ sportéletét?  

 
A koronavírus‐járvány 

miatt időközben a helyzet 
nem javult, sőt romlott, így 
a felbukkant krízis gazda‐
sági hatásai még belátha‐
tatlanok. Például az olasz 
bajnokságban csapatonként 
minden néző nélküli összec‐
sapás kapcsán, ha nem is 
milliós, több százezer eurós 
bevételkiesésről beszélhe‐
tünk. Továbbá Ligaszinten 
már több tízmillió eurós té‐
telről van szó, és ez csak 
mindössze egy hónap össze‐
sítése. Németországban 
most kezdődött el ugyanez 
a folyamat, ott ráadásul a 
klubok bevételeinek na‐
gyobb részét, körülbelül 
húsz százalékát teszi ki a 

A koronavírus‑járvány miatt világszerte ‑ így Romá‑
niában is ‑ halasztják vagy törlik a különböző sport‑
eseményeket, így jelenleg nem napról napra, de 
óráról órára változnak a dolgok: Ázsiában már február 
elején le kellett állítani a sporteseményeket, de egy 
ideje Európát és Amerikát is elérték a szigorítások, 
ugyanakkor szinte az összes sporttal kapcsolatos te‑
vékenységet beszüntettek huzamosabb időszakra.

jegyeladás. 
– Persze nem csak a fut‐

ballbajnokságok sínylik meg 
a helyzetet. Nem túlzás ki‐
jelenteni, ha a már beveze‐
tett korlátozások mellett a 
további valószínűsíthető óv‐
intézkedések életbe lépnek, 
a sportvilág vesztesége ha‐
marosan akár a százmilliárd 
forintnyi összeget is meg‐
haladhatja – nyilatkozta a 
minap Szabados Gábor ma‐
gyarországi sportközgaz‐
dász a Magyar Nemzetnek 
adott interjújában.  

Szabados azt is elmondta, 
hogy az elmaradó jegybe‐
vételek csak egy kis szelete 
annak, ami a sportklubokat 
érinti a koronavírus‐járvány 
miatt:  

– Egy egyesületnél nem 
csak megvásárolt jegyből 
van bevétel. „Alulról felfelé” 

nézve: ha nincs mérkőzés, 
a büfékben sem fogyaszta‐
nak sokszor csaknem ak‐
kora értékben, mint a jegyár. 
A klub boltjának a forgalma 
is drasztikusan lecsökken, 
a találkozók előtt‐után so‐
kan vásárolnak bögrét, 
mezt, egyebet, most ez is 
elmarad. A szponzori szer‐
ződések értékét is jelentő‐
sen csökkentheti, hiszen egy 
adott cég azért fizet, hogy 
hirdesse termékét, de ha 
zárt kapus vagy elmarad az 
összecsapás, akkor értelem‐
szerűen kevesebb emberhez 
jut el a reklámüzenet. Mind‐
azonáltal nem gondolom, 
hogy idén emiatt a szpon‐
zorok felmondanák a szer‐
ződéseket. Lehet, hogy a 
következő évben jobban 
érinti ez majd a klubokat – 
magyarázta Szabados.  

Mi lenne  
a megoldás? 

 
A szakember arról is nyi‐

latkozott, ha később ren‐
deznek meg egy nagy nem‐
zetközi sporteseményt, az 
még nem okoz helyrehoz‐
hatatlan károkat, ám biztos, 
hogy sok vállalkozást, amely 
kifejezetten az adott ren‐
dezvény miatt jött létre, ke‐
gyetlenül érinthet a járvány 
miatti halasztás. 

– Mindenki megérzi a jár‐
vány hatását, a nagy klubok 
költségvetése is meg fogja 
érezni. Ha a topbajnoksá‐
gokat nézzük, több millió 
eurós nagyságrendű a be‐
vételkiesés... És ez még csak 
a bevétel, rengeteg egyéb 
szempontot is figyelembe 
kell venni. A televíziós jo‐
gokat is érinti, de főleg csak 

akkor, ha elmarad a meccs, 
hiszen a zárt kapus mérkő‐
zéseket lehet, hogy még töb‐
ben is nézik. Van még egy 
dolog, a presztízsveszteség, 
hiszen a szurkoló találhat 
magának egy új „hobbit” 
is... De hogy ne csak labda‐
rúgásról beszéljünk, a For‐
ma–1‐nél a vállalatok azért 
fektetnek a versenybe, hogy 
népszerűsítsék magukat, 
így az ebbe tett pénzük is a 
kukába kerül, de ugyanez 
a helyzet a bicikliversenyek‐
kel is. Kevés esélyét látom, 
hogy megrendezik a Lab‐
darúgó Európa‐bajnokságot 
ezen a nyáron... Ezeknek a 
rendezvényeknek nagyon 
nagy a marketingerejük, 
népszerűsítik az adott or‐
szágot, óriá si reklámérték‐
kel bírnak. Nem beszélve a 
kereskedelem és a turizmus 

Egy néző volt a Valencia‑Atalanta zárt  
kapus BL mérkőzésen a klub életnagyságú  
szobrot állított a 2017‑ben elhunyt hűséges  
szurkolójának / fotó: promotions.hu
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bevételeiről. Ha elmarad az 
adott esemény, ezek a be‐
fektetések részlegesen men‐
nek a kukába. Ha mondjuk, 
jövőre csúszik át egy idei 
rendezvény, az még nem 
okoz drasztikus bevételki‐
esést. Azonban lehet, hogy 
valaki pont azért bővítette 
idén a vállalkozását, mert 
számolt a megrendezendő 
sporteseménnyel, biztos sok 

– főleg turisztikai – vállal‐
kozás tönkremehet, de leg‐
alábbis nehéz helyzetbe ke‐
rülhet. Ezekből a példákból 
is látszik, a sport milyen 
erős része a gazdaságnak, 
egy ilyen eseménysorozat 
folyamatos kihívás elé állítja 
mindkét ágazatot – elemzett 
a magyar sportközgazdász.  

Czimbalmos  
Ferenc Attila

Szabados Gábor ‑ sportközgazdász  
/Fotó: Sportmenu.hu

Felfüggesztettek a jegyértekesítést a Bahreini Nagydíjra 
fotó: brakingnewsmotorsport.blog.hu
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A nagyvilágban számos 
rangos, világméretű sport‑
rendezvényt kellett elha‑
lasztani a rohamosan ter‑
jedő koronavírus‑járvány 
miatt.   
 
Világméretű sportese‑
mények befagyasztva 

A szervezők lefújták a 
legfontosabb sportesemé‐
nyek egyikét, az Indian 
Wells‐i tenisztornát is, majd 
miután úgy döntöttek, hogy 
leállították az idénynyitó 
Formula‐1‐es Ausztrál 
Nagydíjat, úgy határoztak, 
hogy a Bahreini és a Viet‐
nami Nagydíjat is elnapol‐
ták, akár a tokiói olimpia 
versenyuszodájának átadó‐
ünnepségét.  

A Nemzetközi Asztalite‐
nisz Szövetség április végéig 
minden tornát lemondott, 
és a jövő héten közli, hogy 
mi lesz a sorsa a májusra 
kiírt hongkongi és kínai ver‐
senyeknek. A március vé‐
gére tervezett puszani csa‐
pat‐világbajnokságot már 
korábban elhalasztották, sőt 
április 12‐ig szünetelnek az 
európai kézilabdakupák is, 
sőt nem rendezik meg már‐
cius 26‐án a Bulgária ‐ Ma‐
gyarország Európa‐bajnoki 
pótselejtező mérkőzést sem, 
ugyanakkor az Izland–Ro‐
mánia Eb‐pótselejtezőt sem.  

Az év első úgynevezett 
major golfversenyének 
szervezői is a halasztás mel‐
lett döntöttek. A Mastersre 
az egyesült államokbeli Au‐
gustában került volna sor 
április 9‐12‐én. 

Marty Walsh polgármes‐
ter bejelentése szerint szep‐
tember 14‐re halasztották 
az eredetileg április 20‐ra 
kiírt Boston Marathont. 

 
Futball‑topbajnokságok 
is leállítva 

A Spanyol Labdarúgó 
Szövetség (RFEF) azt java‐
solta az egyesületeknek, 
hogy függesszék fel a közös 
edzéseket, a labdarúgókat 
pedig felkérték, hogy kö‐
vessék a hatóságok utasí‐
tásait. Az RFEF azt taná‐
csolta az együtteseknek, 
hogy készítsenek egyéni 
edzéstervet, ezzel elősegítik, 
hogy a játékosok szigorúan 
betarthassák az egészség‐
ügyi és kormányzati irány‐
elveket.  

A Skót Labdarúgó Szö‐
vetség határozatlan ideig 
felfüggesztette a bajnokság 
összes osztályát. 

Az Angol Futball‐liga 
(EFL) szintén pénteken, a 

rendkívüli ülésén döntött 
arról, hogy április 4‐éig el‐
halasztják a Premier League 
összecsapásait. Ez az élvo‐
nal mellett vonatkozik az 
alsóbb osztályokra is.  

Határozatlan időre fel‐
függesztették a francia lab‐
darúgó‐bajnokság első és 
másodosztályának meccseit 
is. Emmanuel Macron be‐
jelentése szerint Francia‐
ország az elmúlt száz év 
legsúlyosabb egészségügyi 
válságát éli át. Halasztották 
korábban a portugál, vala‐
mint az olasz bajnokság 
újabb meccseit. Továbbá a 
Német Labdarúgó‐liga 
(DFL) javasolja, hogy kedd‐
től április 2‐áig szünetel‐
tessék az első‐ és másod‐
osztályú bajnokságot. A hét‐
végi találkozókat pedig 
most még zárt kapuk mö‐
gött, de megrendezték.  

 
Romániában  
is a koronavírus  
legyőzte a sportéletet 

Hazánkban is drasztikus 
a helyzet, hiszen a korona‐
vírus‐járvány miatt felfüg‐
gesztették a hazai futball‐ 
és kosárlabda‐bajnokságo‐
kat, továbbá újabb halasz‐
tásokat jelentettek be az 
elkövetkező időszakra ter‐
vezett sportesemények kap‐
csán – tájékoztatott a Kró‐
nika Online március 12‐i 
cikkében. 

Labdarúgó‐, kosárlabda‐
, jégkorong‐bajnokságok is 
szünetelnek 

Március végéig nem ren‐
deznek meg semmilyen, az 
amúgy is kevés néző által 
látogatott labdarúgó‐ és ko‐
sárlabda‐mérkőzéseket 
sem: a futballszervezet köz‐
leménye alapján a Liga 1, a 
Liga 2, a Liga 3 és a megyei 
pontvadászatokban esedé‐
kes összecsapásokat, vala‐
mint az összes női és te‐
remlabdarúgó‐mérkőzést 
március 31. utánra halaszt‐
ják.  

A Román Labdarúgó Szö‐
vetség lemondta az U16‐
os válogatott boszniai fel‐
készülési tornáját és az U18‐
as válogatott Finnország el‐
len tervezett buftea‐i ba‐
rátságos összecsapását is. 
Ugyanakkor elhalasztják a 
teremlabdarúgó‐Román 
Kupa csíkszeredai négyes 
döntőjét is, a korosztályos 
bajnokságokat pedig, mint 
ismeretes, már korában be‐
fagyasztották. Hasonlókép‐
pen döntött csütörtökön a 
Román Kosárlabda‐szövet‐
ség is, a férfiak és a női 

pontvadászatok befagyasz‐
tása mellett a 3x3‐as ko‐
sárlabda Román Kupájának 
döntő tornáját sem rendezi 
meg az év harmadik hó‐
napjában.  

A jégkorong‐Erste Liga 
sem folytatódott már csü‐
törtök este, a Magyarországi 
Jégkorong‐szövetség ugyan‐
is a még versenyben maradt 
négy együttes véleményét 
kikérve úgy döntött, hogy 
zárt kapus találkozók he‐
lyett az elődöntők idején 
lezárja a rendezvénysoro‐
zatot, mely az Újpest–Fe‐
rencváros és Gyergyói HK–
Csíkszeredai Sportklub 
mérkőzésekkel folytatódott 
volna. A párharcokban 
egyaránt 2‐0‐ra vezetett a 
Fradi és a Sportklub, ame‐
lyeket holtversenyben a sze‐
zon bajnokaivá kiáltottak 
ki. Mint ismeretes, az Erste 
Liga immár a hatodik él‐
vonalbeli hokibajnokság 
Európában – az EBEL, az 
Extraliga, a DEL, a lengyel 
és a norvég pontvadászat 
után –, amely a járvány mi‐
att kényszerűségből félbe‐
szakad.  

 
A vívók, rögbizők  
és teniszezők sem  
tevékenykednek 

Miután a hazai atlétikai 
szövetség, valamint a vívók 
sportszervezete elhalasz‐
totta a márciusi versenyeit, 
a múlt hét végén a rögbi‐
szövetségen volt a sor, hogy 
az eredetileg zárt kapusra 
tervezett Belgium elleni ta‐
lálkozójukat lefújják, mely 
összecsapást Botoșaniban 
rendezték volna és az idei 
Európa‐bajnokság utolsó 
fordulójába számított volna 
bele. 

A Krónika Online szerint 
a nemzetközi teniszszövet‐
ség bejelentése már az áp‐
rilisi eseményeket is érinti, 
hiszen elhalasztják a női 
Fed‐kupa budapesti döntő 
tornáját, mint ahogyan az 
osztályozókat sem rendezik 
meg. Románia, mint isme‐
retes, éppen az olaszokat 
fogadta volna Kolozsváron. 
A vizes sportokat tömörítő 
világszövetség, a FINA is 
törölte csütörtökön az ösz‐
szes versenyét április vé‐
géig, ezt pedig azt jelenti, 
hogy elmarad március 22‐
29‐én a férfi válogatottak 
rotterdami olimpiai selej‐
tezője is, ahol Románia is 
érdekelt. A tervek szerint 
május 31. és június 7. között 
pótolják, a helyszínről áp‐
rilis 31‐én határoznak.C.F.A.

Halasztják vagy törlik a különböző sport‑
eseményeket Romániában és külföldön is

Minden nézőnek szájmaszkot 
 kellett viselnie az ázsiai labdarúgó  
Bajnokok Ligája keddi nyitómérkőzésen 
a Koreai Köztársaságban / fotó: lokal.hu



\ 12. \ | SPORT / TÁRSADALOM |

Immár az ötödik éve a ma‑
gyarországi teremlabdarú‑
gó NB I‑ben szereplő Nyír‑
gyulaj KSE színeiben játszó, 
marosvásárhelyi illetőségű 
kiváló játékos, Csoma Alpár, 
egy sikeres őszi idényen 
van túl, amely során a csa‑
pat egyik meghatározó já‑
tékosa volt, így továbbra is 
számít rá Lovas Norbert 
volt válogatott játékos, a 
Nyirgyulaj KSE vezetőed‑
zője.  

Csoma – aki az őszi idény‐
ben 17 mérkőzésen 5 gólt 
szerzett és öt alkalommal volt 
kezdő, sőt az alakulattal a 
legjobb 8 együttes között bú‐
csúzott a Magyar Kupából – , 
bízik abban, hogy a Nyírgyulaj 
KSE együttesével sikeresen 
fognak szerepelni a 2019–
2020‐as bajnoki idény felső‐
házi rájátszásában is. Ott, ahol 
a nyírsági alakulat az öt csapat 
közül jelenleg az MVFC Be‐
rettyóújfalú és a Haladás VSE 
mögött a harmadik helyen 
áll a tabellán, mögötte az FTC‐
Fischer Klíma és az Aramis 
SE sorakozik fel.  

– A szezon előtt kitűzött 

célunkat teljesítettük... Most 
az elnök úr egy új célt fo‐
galmazott meg: játsszunk 
éremért – említette meg a 
minap a csapat új célkitű‐
zését Lovas Norbert veze‐
tőedző, amit lapunknak Cso‐
ma Alpár is megerősített.  

Az alapszakasz elején a 
magyarországi Futsal NB I. 
meglepetés csapatának szá‐
mított a Nyírgyulaj KSE, 
amely olyan jó eredménye‐
ket ért el, hogy egy idő után 
„természetessé” váltak a so‐
rozatos győzelmei, így az 
alapszakaszt a har madik he‐
lyen zárta Lovas együttese.  

A felsőházi rájátszásban 
az alakulatok oda‐visszavágó 
alapon játszanak egymással, 
majd az első négy elődön‐
tőzhet, az erről lemaradó 
gárda az ötödik helyen végez. 
A Gyulaj az alapszakaszból 
két pontot vitt magával a 
felsőházi rájátszásba.  

Érdekességként említhető 
meg, hogy a Nyírgyulaj KSE‐
nek négy ukrán illetőségű 
idegenlégiósa van – Baitsur 
Vitalii, Lapa Serhii, Vlasovych 
Valerij és Nahornyi Eduard 

–, viszont nem a vásárhelyi 
illetőségű teremlabdarúgó 
a rangidős a maga 36 évével 
az együttesben (amelyet 
március 22‐én tölti be), ha‐
nem az a 39 éves Pallai Gá‐
bor hálóőr, aki a 2013–2014‐
es idényben a City ‘us‐t erő‐
sítette.  

Csoma Alpár – aki a szo‐
vátai Mobilánál nagypályán 
kezdett el futballozni 6 éve‐
sen, aztán Kénesi Lajos keze 
alatt formálódott 12 éves 
koráig –, 2019 nyarán szer‐
ződött a Szabolcs–Szatmár–
Bereg‐megyei együtteshez, 
miután korábban a Maros‐
vásárhelui Izorep, majd 
City’us, a Brassói Design 
Construct, a Dévai CIP, majd 
Autobergamo, a ciprusi 
AGBU Ararat Nicosia és a 
Székelyudvarhelyi FK csa‐
patát erősítette eddigi pá‐
lyafutása során. Csoma 
ugyanakkor hat román baj‐
noki címmel és több Román 
Kupával és Szuper Kupával 
is büszkélkedhet, sőt több 
mint 100 alkalommal viselte 
a román válogatott mezét.  

C.F.A.

Csoma Alpár (Nyírgyulaj KSE) a felsőházi rájátszásban érdekelt

 fotó: Futsal Hungary

Maros megyében is el lehet majd  
végezni a koronavírus‑teszteket 

 
Hamarosan két olyan gép is működésbe lesz helyezve 
Maros megyében, amellyel el lehet végezni a koro‑
navírus‑teszteket. A  Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy‑
szerészeti, Tudomány‑ és Műszaki Egyetem tulajdo‑
nában van egy performáns gép, amely alkalmas a 
koronavírus‑tesztek elvégzésére, és amely számára 
Maros Megyei Klinikai Kórház már megrendelte a 
szükséges teszteket. 

Emellett a Maros Megyei Klinikai Kórház megrendelt 
még egy berendezést, amely jövő héten fog megérkezni. 
A két géppel napi több mint 1000 tesztet lehet majd el‐
végezni. 

A megyei kórház bővíteni fogja az intenzív osztály 
felszerelését is a koronavírusos betegek ellátása érde‐
kében. A Maros Megyei Tanács ma rendkívüli ülés kere‐
tében 2,7 millió lejt utalt a Maros Megyei Klinikai Kórház 
számára a következő időszakban szükséges felszerelések 
és eszközök beszerzésére. Elsősorban az intenzív osztály 
felszereltségét fogják javítani, így többek között lélegeztető 
gépeket, intenzív ágyakat és életfunkció‐ monitorokat 
vásárol a megyei kórház. 

„A megyei önkormányzat mindent megtesz annak ér‐
dekében, hogy az orvosok és az asszisztensek rendelke‐
zésére álljanak azok az orvosi eszközök és gépek, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy teszteljék a betegeket és kezelni 
tudják azokat, akik koronavírussal fertőzöttek. Örvendek 
annak, hogy a tesztek 

elvégzésének kérdése megoldódott. Bízok benne, hogy 
rövid időn belül megérkeznek a reagensek, és itt Ma‐
rosvásárhelyen tudjuk majd elvégezni a teszteket.  Arra 
kérem a megye lakosait, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, 
és tartsák be a hatóságok által biztosított óvintézkedéseket. 
Vigyázzunk egymásra!"‐ fogalmazott Péter Ferenc, a 
Maros Megye Tanács elnöke.  

A múlt héten a megyei önkormányzat jóváhagyott 
egy 100 000 lej értékű sürgősségi alapot is, amelyet a 
megyei vészhelyzeti bizottság rendelkezései alapján 
lehet felhasználni, ha szükséges lesz speciális helyiségek 
kialakítása a koronavírus ‐ COVID 19 fertőzéssel gyanú‐
sított személyek karanténba helyezésére.  (közlemény)

Négyféle módon érhet véget a koronavírus‑járvány
Négyféle módon érhet véget a koronavírus‑járvány – erről beszéltek 
amerikai szakértők a The Daily Beast című lapnak.

William Haseltine, az AC‐
CESS Health International 
nevű egészségügyi think 
tank elnöke szerint ez a 
négy verzió a következő: 
– az időjárás változásával 
eltűnik a járvány; 
– mindenki megfertőződik, 
aki csak megfertőződhet, 
így a vírus nem tud tovább 
terjedni; 
– kifejlesztik a koronavírus 
elleni oltást; 

– kifejlesztenek olyan 
gyógyszereket, amelyekkel 
megelőzni és kezelni lehet 
a betegséget. 

A szakértők véleménye 
egyelőre eltér arról, hogy 
hogyan fog reagálni a vírus 
az időjárásváltozásra. Míg 
a lapnak nyilatkozó egyik 
epidemiológus nem tartja 
valószínűnek, hogy a koro‐
navírus is szezonális lenne, 
egy másik szerint van okunk 
azt feltételezni, hogy a me‐
legebb és csapadékosabb 
időjárás beköszöntével las‐
sabban fog terjedni a vírus, 
kevesebb lesz az esetszám 
is, az élet pedig visszatérhet 
a normális kerékvágásba. 

 
Legrosszabb  
forgatókönyv 

Nagyon is elképzelhető 
azonban, hogy a vírus nyá‐

ron is terjedni fog, és bekö‐
vetkezik az epidemiológusok 
által „legrosszabb forgató‐
könyvnek” nevezett változat, 
amely szerint addig terjed 
a járvány, amíg mindenki 
meg nem fertőződik, aki csak 
megfertőződhet. Ez az egyik 
megkérdezett epidemioló‐
gus szerint a népesség 40‐
70 százalékát jelentené a 
következő hónapokban, 2 
százalékos halálozási rátával, 
amely világszerte így is ren‐
geteg halálesetet jelentene. 

Egy idő után azonban egy 
kiterjedt járvány esetén eljön 
az a pont, amikor már nem 
tud több ember megfertő‐
ződni egy közösségben – a 
lapnak nyilatkozó egyik epi‐
demiológus szerint ez tör‐
tént Kínában és Dél‐Koreá‐
ban is, ahol már alábbha‐
gyott a járvány terjedése, 
mert helyi szinten az em‐
berekben egy idő után ki‐
alakul az immunitás. Amíg 
azonban ez nem következik 
be mindenhol, addig a vírus 

újabb és újabb közösségek‐
ben fog járványkitöréseket 
okozni. 

 
A legvalószínűbb  
kifejlet 

Haseltine szerint a négy 
opció közül az utolsó a leg‐
valószínűbb, mert a vakcina 
kifejlesztése és forgalomba 
kerülése legalább egy évet 
venne igénybe, míg a gyógy‐
szerek akár heteken‐hóna‐
pokon belül forgalomba ke‐
rülhetnének. 

Hozzátette, a SARS és a 
MERS vírus korábbi meg‐
jelenésekor már elkezdtek 
terápiás készítményeken 
dolgozni, de végül nem fe‐
jezték be a fejlesztést, mert 
a járványoknak vége lett. 
Most azonban újra dolgozni 
kezdtek ezeken, így akár 
áprilisra el is készülhetnek 
az első, a betegséget kezelő 
gyógyszerek. 

A szakértők szerint két 
gyógyszer tűnik egyelőre 
ígéretesnek: az egyik a rem‐
desivir nevű vírusölő, a má‐
sik az actemra nevű szer, 
amely egyfajta szintetikus 
antitest, és amelyet Kínában 
már használtak is korona‐
vírus kezelésére. 

forrás:  
magyarnarancs
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