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Magyartalan levél a blokkolásról
Levelet hozott a posta, feladója 
Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala volt. Egy-egy románul és 
magyarul sűrűn gépelt lap került 
ki a borítékból. A szöveg szer-
kesztése szakszerűnek bizonyult 
(kiemelések, aláhúzások), a 
magyar szöveg nyelvezete annál 
kevésbé. Marosvásárhelyiként 
„tragumúrának” éreztem magam 
ismét a bükkfanyelven hangzó 
szöveg olvasatán. Városunk má-
sodrendű polgárának, akire nem 
jut egy anyanyelvéhez értő fordí-
tó. A szerző a földalatti parkoló 
megépítése körüli vitákkal kap-
csolatosan a hivatal álláspontját 
képviseli. Ez rendjén is lenne. A 
kialakult politikai „intrigák” csil-
lapítása helyett azonban újabb la-
páttal tesz a tűzre, amikor olyas-
mit jelent ki, hogy „a kártékony 
politikusok szisztematikusan 
blokkolják a projektet”. Bizonyára 
helyesebben fogalmazott volna, 
illetve magyarosabban fordítot-
ták volna le az eredeti szöveget, 
amennyiben arról írt volna, hogy 

egyes politikusok nemtetszésüket 
fejezték ki a tervvel kapcsolato-
san. Gondolom, nem a városháza 
feladata eldönteni, hogy ki a 
kártékony politikus, avagy város-
lakó. Ráadásul a következtetést 
is megfogalmazni mindannyiunk 
nevében: „Marosvásárhelyen a 
kártékony politikusok bármit kita-
lálnak, hogy blokkolják a várost, 
nem hagynak maguk után mást, 
mint akadályokat, konfliktusokat, 
cirkuszt.” Mert ugyebár „sok-
kal jobb azok a fák által termelt 
levegőt belélegezni, amelyeket a 
Rózsák terére fogunk ültetni, mint 
a projektet ellenző politikusok 
által teremtett légkört szívni”. 
Amúgy a román-magyar szó-
tárban a blocare szó jelentése: 
elzárás, lezárás;  megállítás; 
zárolás, letiltás; elzáródás, zavar. 
A fenti kifejezések egyike sem 
lehet alkalmas a mélygarázs 
tervének a következetes fenntar-
tására. A kétoldalas szövegben 
majdnem másfél tucatnyiszor 
előforduló „blokkolás” kifejezés 

helyett helyénvalóbb lett volna 
más, magyaros kifejezést találni, 
és kihasználni anyanyelvünk 
gazdagságát (gátlás, ellenzés, 
más vélemény megfogalmazása, 
támogatás megvonása), mert így 
a földalatti parkoló terve helyett 
már-már városunk tömbházépí-
tési távlataira gondolunk. Igaz, 
a szöveg egyik mondatában a 
tömbházak felújításának a blok-
kolása is megemlíttetik – egyéb 
blokkolásokkal együtt. Valóban, 
Marosvásárhely egyik legégetőbb 
gondja napjainkban a közlekedés 
miatti zsúfoltság és a parkolás 
megoldatlansága. Nyilvánvaló, 
évek, évtizedek óta tudjuk és 
érezzük, hogy erre előbb-utóbb 
megoldást kell találni. Lehetőleg 
előbb, civilizált véleménycserék 
lefolytatásával. Olyan tervek 
kidolgozásával és megvalósításá-
val, amelyek támogatásra lelnek 
mind a hivatal, mind a szakembe-
rek, mind a lakosság körében. 
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Elment a „császár” is. 81 évesen eltá-
vozott családja, rajongói és szerettei 
köréből Koós János magyar táncda-
lénekes, előadóművész, humorista, 
színész, a magyarországi és erdélyi 
közönség kedvence. Szerencsésnek 
mondhatom, hogy ott lehettem a 
budapesti Papp László Sportaréná-
ban megrendezett táncdalfesztivál 
1966, 50+éves, az idei, január 12-ei 
koncerten, amelyen – most már tudom 
– utoljára láttam fellépni az általam 
is nagyra becsült művészt. Megható 
volt, ahogy (meg)emlékezett kedvelt 
barátaira, pályatársaira, többek kö-
zött Bajor Imrére, Aradszky Lászlóra, 
Hofi Gézára, akik – sajnos – akkor 
már nem lehettek közöttünk. Pedig 
ott, akkor elhatároztam, hogy ezután 
részt veszek mindenik újévi koncerten 
a sportarénában, hogy – a többi neves
énekes és színész mellett láthassam 
ezt a nagy érdélyi táncdalénekest, 
akinek slágereit – Kislány a zongorá-
nál, Kapitány, A szívem egy vándorci-
gány, Én, aki nála jártam, Mondjátok 
meg Máriának, Azt mondják rólad, 
Micsoda nagyszerű dolog, Mi, férfiak, 
Letörlöm a könnycseppet az arcodról, 
Nem vagyok teljesen őrült, Sír a tele-
fon stb. – együtt énekelte/dalolta a 
vegyes korú, szenzációs közönséggel, 
akik most is zsúfolásig megtöltötték 
a sportcsarnokot. Azt mondják, hogy 

mi, férfiak nem tétovázunk, amikor a 
Mária nevű kislány ül a zongoránál, és 
csodálatos, szép. És micsoda nagy-
szerű dolog, ha végighallgatod és, ha 
azt mondják rólad, hogy nem vagy tel-
jesen őrült, akkor is vállalod, ha végül 
is: visszautasít. Majd megüzened – 
akkor is, ha, sír a telefon – mondjátok 
meg Máriának, szeretem és a szíved 
egy vándorcigány. Aztán egy szép 
napon vitorlásával a kapitány kifutott 
a Balaton-tengerére és elhajózott 
a túlvilágra találkozni barátaival, 
pályatársaival. És mi – itt maradt 
hívei – nem siratjuk (ő is mindig így 
akarta) tovább énekeljük örök érvényű 
slágereit, míg valamikor újra találko-
zunk vele – lenn a déli tengeren, mert 
ilyen kapitányt nem találunk soha tán 
odaát. Addig is megnézhetjük/ meg-
hallgathatjuk sajátos, rekedtesszerű, 
közismert hangján előadott dalait, 
paródiáit stb. Van erre bőven lehető-
ség, hiszen 1999–2000 között az RTL 
Klub televíziónál kéthetente énekelt a 
Koóstoló-ban, vagy 2002-ben a Magyar 
Televízióban havonta szerepelt a Koós-
klub című műsorokban, amelyek közül 
válogathatunk a neten. És ne zavarjátok 
a császárt, mert ő volt Bonaparte: Koós 
János! Pihenése legyen csendes, emlé-
ke örökre-fenntartott és áldott!

Köz-ügyes

Koós János emlékére

Hogyan lehetne hazacsalni a 
külföldön, valamint az ország-
ban szanaszét dolgozó építőket? 
Logikusan elemezve azt tudnám 
mondani, egyetlen megoldás a 
dupla fizetés. Lehet, hogy sokan túl-
zásnak, igazságtalannak könyvelik 
el a javaslatot, azonban ha a klímát 
összehasonlítjuk más megyékével, 
hatalmas a hőmérsékleti különbség. 
A csíki október-novemberi hőmér-
séklet nem azonos a bukarestivel, 
az ország több városában habozás 
nélkül tripla piculát, megfelelő 
lakást, több helyen ételt, kávét is 
adnak, csak maradjanak. Beszéltem 
több ismerős kőművessel, víz-gáz 
szerelővel, villanyszerelőkkel, 
ácsokkal, akik idegenben dolgoztak, 
azt mondták, hogy Bukarestben, 
Krajován, Galacon,Temesváron, 
Kolozsváron nagyon jól fizetnek, és 
külföldre nem éri meg kimenni. Én 

a szocializmusban 18 évet dolgoz-
tam a Hargita megyei építkezési 
vállalatnál, a gépészeti részlegen, 
ahol volt alkalmam látni, milyen 
borzalmas körülmények közt kellett 
azt a 10-12 órát ledolgozni. Jelzem, 
gépészeti műhelyünk volt, de téli 
időszakban gépészeink is fagytak 
meg, mert fűtés nem volt. Én az itte-
ni munkásoknak megadnám a dupla 
fizetést, mert ha esik, ha havaz, ha 
nagy a meleg, ha szél van, dolgozni 
kell. Vállalnám az ingázás költsé-
geit, teljes ingyenes gyógykezelést 
szerződéses esetekben. Azért adnám 
meg a nagyobb fizetést, mert nehéz 
fizikai munkát kell végezni. Okulva a 
múltból, mert a régi építkezésben dol-
gozok zöme fiatalon elhalt. Végezetül, 
a romániai városok tudnak fizetni, 
akkor nekünk is követnünk kell ezt.
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