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Életének nyolcvankettedik évé-
ben elhunyt Koós János Artisjus 
zenei életműdíjas táncdaléne-
kes, parodista-színész. A buka-
resti születésű, négyéves koráig 
Gyergyószárhegyen élő művész 
temetésének részleteiről később 
ad tájékoztatást családja.

 » KRÓNIKA

R övid ideig tartó betegség után, 
81 éves korában elhunyt Koós 
János táncdalénekes, parodis-

ta-színész – tudatta a család tegnap 
az MTI-vel. „A család most arra kéri 
az elektronikus és a nyomtatott sajtó 
munkatársait, hogy a halálesettel 
kapcsolatos híreikben tartsák tisz-
teletben Koós János emlékét és a 
hozzátartozók gyászát” – olvasható 
a közleményben, amelyet lányának, 
Koós Rékának a menedzsere, Csábi 
Zsolt juttatott el az MTI-hez a család 
kérésére. A temetés részleteiről ké-
sőbb adnak tájékoztatást.

Koós János 1937. november 21-
én született Bukarestben Kupsa 
János néven. Szülei Gyergyószár-

hegyen laktak, négyéves volt, 
amikor Magyarországra, egész 
pontosan Miskolcra költöztek. A 
Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola után Zeneművészeti 
Főiskolán oboa szakon végzett. Az 
Országos Pénzügyőr Zenekar tagja 
volt 1957 és 1960 között, majd ezu-

tán indult táncdalénekesi karrier-
je. Táncdalfesztiválokon nagy kö-
zönség- és szakmai sikert aratott 
– három fesztivált megnyert –, 
legemlékezetesebb dala a Kislány 
a zongoránál. Énekesi karrierjével 
párhuzamos volt színészi pályafu-
tása is, 1966 és 1970 között három 
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Nemcsak a telefon sír: meghalt Koós János

Koós János három táncdalfesztivált is megnyert, legemlékezetesebb dala a Kislány a zongoránál
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filmben is szerepelt: Az oroszlán 
ugrani készül (1966), Bűbájosak 
(1969), A gyilkos a házban van 
(1970). A Mikroszkóp Színpad 
tagjaként színész és parodista 
volt 1982-től 1985-ig. Pályája itt 
és ekkor kapcsolódott össze Hofi 
Gézával, akivel énekes-parodis-
ta duót alakítva számos sikeres 
színpadi és televíziós produkciót 
készített.

Később a karmesterséggel is 
megpróbálkozott: szimfonikus ze-
nekart vezényelt a Zeneakadémi-
án, 1999-től televíziós szórakozta-
tó műsorokat vezetett. Felesége az 
énekesnő Dékány Sarolta, lánya, 
Réka énekes színésznő, Gergő fi a 
is a családi hagyományt folytatva a 
zenével foglalkozik. Örökzöld slá-
gerei: Annyi ember él a földön, Én, 
aki nála jártam, Kapitány, Mond-
játok meg Máriának, Nem vagyok 
teljesen őrült, Sír a telefon. Koós 
János megkapta az Artisjus ze-
nei életműdíját, a Hungaroton-
tól életműlemezt vehetett át, és 
2008-ban ő kapta meg elsőként 
a tiszteletbeli pénzügyőr címet. 
2014-ben Szenes Iván-életműdíj-
jal tüntették ki.

 » Koós János 
Hofi  Gézával 
énekes-parodis-
ta duót alakítva 
számos sikeres 
színpadi és tele-
víziós produkciót 
készített.

 » BARABÁS HAJNAL

Hangos muzsikaszóval, énekkel, 
csörömpöléssel és ostorcsattog-

tatással temették a telet, búcsúztat-
ták a farsangot Csíkszentdomokoson 
szombaton. A 27. Hargita megyei 
farsangbúcsúztatón több mint tíz 
hagyományőrző néptánccsoport vo-
nult fel a község utcáin, bemutatva 
sajátos farsangtemetési szokásai-
kat. A helyieken kívül Alsósófalvá-
ról, Csíkborzsovából, Csíkcsicsóból, 
Csíkmenaságról, Csíkszentkirályról, 
Csíkszentsimonból, Csobotfalvából, 
Gyergyóditróból, Gyergyóremetéről, 
Gyergyószárhegyről, Kászonaltízről, 
valamint Szentegyházáról is érkez-
tek csoportok.

Űzzünk csúfot egymásból, mert kez-
dődik a böjt – buzdította vidámságra a 
résztvevőket Karda Róbert, Csíkszent-
domokos polgármestere. A megnyitón 

Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke pedig a „medvetársada-
lom” néhány gondolatát tolmácsolta 
tréfásan. A felszólalók között szerepelt 
még többek között Hargita megye test-
vérmegyéjének, Jász-Nagykun-Szol-
nok megyének a képviselője, Hans E. 
Tischler szebeni német konzul, vala-
mint Soós Zoltán, Magyarország csík-
szeredai konzulja.

A megnyitót követően a hagyo-
mányőrző néptánccsoportok bejárták 
a község utcáit és elkísérték utolsó út-
jára a telet szimbolizáló Illést, a szal-
mabábút. A maszkák menet közben 
gondoskodtak a jókedvről, a beöltö-
zött „papok” pedig, hogy lemossák a 
„bűnöket” meglocsolták vízzel a bá-
mészkodókat. Mi a kászonaltízi cso-
port felvonulásához csatlakoztunk, 
akik a farsangvégi hagyományaikhoz 
híven egy „bikát” vittek a vásárra. 
A bikát alakító legényt szalmaruhába 

öltöztették, a fejére káposztafőző cse-
répfazekat tettek, arra bikaszarvakat 
illesztettek, a nyakába pedig kolomp 
került. A „megveszekedett” bika gyak-
ran „berontott” a nézelődő helyiek, fő-
leg a kisebb gyerekek közé, kacagásra 
késztetve őket.

A tradíciókat követve kezdetét vette 
az alkudozás a jószágra. „Csupa csont 
és bőr, mit kér ezért a vacakért?” – 
kérdezte a vásárló. „Vacak magának a 
hátgerince” – replikázott a bika gaz-
dája, amelyre azonnal jött a válasz: 
„az magának a térgye kalácsa”. Foly-
tatódott a párbeszéd, amelytől széles 
jókedvre derültek a nézők. Végül mi-
vel a bika árát nem adták meg, a gaz-
dája „leütötte”. Ezután Illés szalmáját 

meggyújtották, elégették a „gonosz 
telet”, helyet adva az eszem-iszomnak 
és vigasságnak.

Idén a csíkszentdomokosiak kitettek 
magukért, asztalaikon roskadozott a 
sok étel és ital, többek között főtt pityó-
kát, túrót, sajtot, szalonnát, zsíros ke-
nyeret, szendvicseket, süteményeket, 
csörögét és fánkot kínáltak a vendé-
geknek. A rendezvény idén kiegészült 
egy szakmai konferenciával is Far-
sangi népszokások címmel, amelyet 
a farsangtemetést megelőző napon, 
pénteken a csíkszentdomokosi polgár-
mesteri hivatal tanácstermében tartot-
tak meg. A megyei farsangbúcsúztató 
házigazdája a következő évben Gyer-
gyószárhegy lesz.

Farsangvégi mulatozás – eltemették a telet Csíkszentdomokoson

 » A 27. Hargita 
megyei farsang-
búcsúztatón 
több mint tíz 
hagyományőrző 
néptánccso-
port vonult fel a 
község utcáin, 
bemutatva sajátos 
farsangtemetési 
szokásaikat.

Elűzték a telet Gyergyószentmiklósról

 Ostorcsattogtatástól és csujogatástól volt hangos a gyergyószentmiklósi 
városközpont tegnap délben. A már jól bevált forgatókönyv szerint a mise 
után a Szent Miklós-templomtól indult el a farsangolók felvonulása. A ditrói 
hagyományőrzők vezették a menetet védjegyükké vált piros-fekete buggyos 
nadrágjaikban és piros papírálarcukban, majd őket követték a „halottvivők”, 
vagyis a telet szimbolizáló szalmabábut vállukra vevő fi atalok. A hozzájuk 
csatlakozó mintegy 200–300 személy a pár éve szépen felújított Bene-
dek-kúria, azaz a Népművészeti Alkotóház udvarához érkezve végignézhette 
a Batthyány Ignác Középiskola diákcsoportjának vidám színjátékát, amely-
ben többnyire a hagyományos farsangi rigmusok hangzottak el, de a „gazda” 
pohárköszöntője már nagyon is aktuális volt. Arra emelte a poharát, amire a 
legnagyobb szüksége lenne a székely közösségeknek: hogy az elvándorol-
tak hazatérjenek és a bábaasszonyoknak sok dolga legyen az idei évben. A 
farsang urának nevezett Konc király most is alulmaradt a böjt uralkodójával, 
Cibere vajdával szemben, és a telet szimbolizáló szalmabábu is elégett an-
nak rendje és módja szerint, körbetáncolva a Hóvirág néptáncegyüttes fi atal 
táncosaitól. (Gergely Imre)

Betörik. A kászonaltízi csoport farsangvégi hagyományaihoz híven egy „bikát” vitt a vásárra




