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→ Demény Péter: Kányádisan

Fertőzni én nem akarlak,
átadlak a magyar maszknak,
lenéz ránk az univerzum,
égig érő kirilejzum,
mit tehetnék érted én még,
hívjam fel az édes nénéd,
hogy tudja, hogy hol találhat,
míg engem elvisz a bánat,
hogy se veled, se nélküled
 nem hagy engem az őrület,
csak a kút káváján ülök,
alighanem beszédülök?

A Maros Megyei Tanács a kö-
vetkező időszakban nagyobb 
fi gyelmet fordít a vidék fel-
lendítésére és a gazdák, helyi 
termelők támogatására – 
emelte ki a következő 4 évre 
vonatkozó tervei kapcsán 
Péter Ferenc tanácselnök, 
aki a szeptember 27-i válasz-
táson újabb mandátumért 
száll versenybe.

P éter Ferenc az elmúlt na-
pokban több településen is 
gazdafórumon vett részt, 

ahol arról konzultált a jelenlevők-
kel, hogy a megyei önkormányzat 
hogyan, milyen programokkal 
segíthetné a Maros megyei őster-
melőket és mezőgazdasági vállal-
kozókat.

A gazdák egyetértettek abban, 
hogy több helyszínen és gyakrab-
ban kellene piacokat és vásárokat 
szervezni, mivel így több lehetősé-
gük lenne a termékeik népszerű-
sítésére. Péter Ferenc azt ígérte, 
az önkormányzatokkal együttmű-
ködve próbálnak új piacokat ki-
alakítani, és több vásárt szervezni.

A megyei tanácselnök be-
jelentette: a következő időszak 
egyik fontos terve egy Megyei Vi-

dékfejlesztési Egyesület létreho-
zása, amelynek az lesz a feladata, 
hogy képzésekkel, tanácsadással 

segítse a termelőket. „Össze kell 
fogni, támogatni kell a gazdákat, 
illetve azokat a fi atalokat, akik 

itthon képzelik el a jövőt, ráirá-
nyítani a vállalkozó kedvű ifj ak fi -
gyelmét az agrárszektorban rejlő 
lehetőségekre ígéretes agráripari 
vállalatok és befektetők össze-
kapcsolásával“.

Péter Ferenc hozzátette, 
lét rehoznak egy Maros megyei 
védjegyet is a kiváló minőségű 
termékek megjelölésére – ezzel is 
növelve a mezőgazdasági termé-
kek értékét. „Arra kell töreked-
nünk, hogy gazdáink felkészül-
tek, versenyképesek, sikeresek 
legyenek. Tudják fejleszteni gaz-
daságukat, tudják értékesíteni 
terményeiket“ – hangsúlyozta az 
RMDSZ tanácselnökjelöltje. (X)

A falu utcáin szóba álltam né-
hány emberrel, akik nem jöttek 
el az ünnepségre. Volt, aki azt 
panaszolta, hogy a polgármes-
teri hivatalnak a rengeteg pénzt 
aszfaltozásra és a szennyvíz elve-
zetésére kellett volna költenie, és 
nem a kastélyra, amiből a falunak 
nincs sok haszna. Van, aki szerint 
az örökös vissza fogja perelni a 
kastélyt, és majd beleül a készbe. 
Amikor ezeket az érveket a polgár-
mesternek szóvá tettem, Csendes 
Lajos elismerte, hogy megoszla-
nak a vélemények. Míg a többség 
támogatja a Petőfi -örökség és 
-kultusz ápolását, a falu embere-

inek egy része más prioritásokat 
szeretett volna. A polgármester 
szerint egyszerre mindent nem 
lehet elvégezni, ugyanakkor azt 
hangsúlyozza, hogy Koltót Petőfi  
Sándor itt-tartózkodása és a Te-
leki-kastély tette híressé. „Ezek 
nélkül senki nem tudna rólunk. 
Ennek köszönhető a fellendülő 
helyi turizmus, ez jelentheti a 
falu jövőjét, amire alapozni le-
het” – fogalmazott lapunknak a 
polgármester, aki azt is elmondta, 
hogy készen állnak a csatornázá-
si munkálatok meghirdetésére és 
az azt követő aszfaltozásra is. Ha 
minden az eltervezett ütemben 
halad, egy év múlva Koltó ösz-
szes mellékutcájában megoldják 

a szennyvízelvezetést, azt követő-
en pedig aszfaltoznak.

A helyi magyar közösség a vá-
lasztások szempontjából is meg-
osztott. Koltó és a hozzá tartozó 
Katalin 1994-ben önállósodott a 
többségében román Szakállas köz-
ségtől, az új község első RMDSZ-es 
magyar polgármestere azonban 
kiábrándító teljesítményt nyújtott. 
Ennek hatására erősödött meg 
a községben az Erdélyi Magyar 
Néppárt, amely a legutóbbi vá-
lasztásokon 11 községi tanácsosból 
öt képviselőt juttatott be a helyi 
önkormányzatba. A polgármes-
terrel jól együttműködő többségi 
néppárti és kisebbségi RMDSZ-es 
képviselők idén ősszel egységesen 

úgy döntöttek, hogy nem indulnak 
külön, hanem RMDSZ-listán akar-
nak egységes frakcióként megmé-
retkezni. Ez ellen a néppárt megyei 
vezetésének nem volt mit tennie, 
mert a helyi szervezetük döntöt-
te el, amit az országos vezetés is 
tudomásul vett. Csendes Lajos 
továbbra is függetlenként indul-
na, mert mint fogalmaz, számára 
elfogadhatatlan a pártlistán meg-
szerezhető polgármesteri mandá-
tum, de elfogadja a helyi döntést. 
Ami mögött szerinte az áll, hogy 
a Nemzeti Liberális Párt teljes 
„magyar listát” indított a község-
ben az eddigi vezetés leváltására. 
„Ezeknek a jelölteknek a magyar-
ságáról nincs mit beszélni. Sok 

kárt okozhatnak a belső viszályok 
szításával. Ezt akarta a közösség 
elkerülni, amikor egységes listán 
indul, nehogy a román pártszínbe 
bújt társaság nyerjen. A nemzeti 
liberális köntösben induló álma-
gyarok nemcsak a Petőfi -örökséget 
rombolnák, hanem minden eddigi 
magyar törekvést. Remélem, leg-
fentebb egy képviselőt juttatnak 
be a helyi önkormányzatba” – fo-
galmaz Csendes Lajos.

A gyönyörűen felújított kastély 
árnyékában nehezen értelmez-
hetőek ezek a helyi villongások. 
Annyi bizonyos, hogy a román 
hatalomnak semmi sem drága, ha 
a magyar törekvéseket kell megtor-
pedózni Erdélyben.

A koronavírus-járvány ideje 
alatt Korona-változatok 
címmel megszületett Demény 
Péter legújabb kötete. Egy kö-
zösségi háló bejegyzéseiként 
indult a sorozat, amely rövid 
időn belül kötetté állt össze.
→ NÁNÓ CSABA

M aradjunk humorunk-
nál – szól mindegyre a 
fi gyelmeztetés különféle 

alkalmakkor. Nehéz időket élünk, 
hosszú ez az elszigeteltség, ese-
mények hiányában az olykor a 
semmittevésbe csúszó napok sem 
felemelők, és talán az említett jó 
tanács sosem volt aktuálisabb, 
mint mostanság. Egy kis viccelő-
déssel, öniróniával könnyebb át-
vészelni a mindennapok unalmas 
ismétlődését. De az is hasznos, 
ha például olvasunk. Vagy írunk. 
És ha még íróember is valaki, az 
utóbbi a legkézzelfoghatóbb meg-
oldás a nehézségek leküzdésére. A 
Korona-változatok szerzőjét pedig 
szerencsére nem kell sokat biztat-
ni, hogy gondolatait papírra vesse.   

Mindenki másként éli meg a 
bezártságot, de talán Demény Pé-
ter az egyetlen, aki az elszigetelt-
ség nehéz napjaiban egy kötetre 

való paródiát hozott össze. (Ebből 
is látszik, hogy ő valóban a hu-
moránál maradt…) Valószínűleg 
magánemberként, de íróként is jól 
tudja: mosollyal fűszerezve napja-
inkat mindjárt könnyebb a túlélés. 
Demény pedig nem önző: nemcsak 
önmagát szórakoztatja, hanem 
most megjelent írásaival olvasóit 
is. „Körbekacagtam a kultúrát, leg-
alábbis amennyit belátok belőle. 
Két hónapig mást sem tettem, mint 
azon szórakoztam, hogy milyen 
manírokat fedezek fel versekben, 
regényekben, novellákban, drá-
mákban, mesékben, slágerekben, 
életvezetési tanácsokban” – írja 
kötete fülszövegében a szerző. Az 
Ábel Kiadó villámgyorsan reagált 
az eseményekre, és felvállalta De-

mény Péter írásainak kiadását, 
ezért az írónak most már nem kell 
egyedül nevetgélnie a kultúrán. Az 
egyes szövegek egy-egy jól ismert 
költő vagy író stílusát kölcsönzik, 
az ő világukat vagy modorossá-
gukat jelenítik meg, amelyre az 
irodalomkedvelő olvasó könnyen 
ráismer.

A kötet amellett, hogy élveze-
tes olvasmányélmény, betekintést 
enged a társadalmi elszigetelődés 
időszakába is. ,,A Korona-válto-
zatok nem más, mint a klassziku-
sok és kortársak, az irodalom és a 
slágerek, a lélekguruk és a szemé-
lyiségek nevető, gyakran szerető 
olvasata. Nélkülük – Emily Brontë, 
Jeszenyin, Tompa Andrea, Grecsó 

Krisztián és a többiek – nem sike-
rült volna...” – írja Demény Péter. 
A paródiák érintik a magyar iroda-
lom nagyjait, a világirodalom géni-
uszait, ugyanakkor nem maradt ki 
a sorból jó néhány, Demény Péter 
szívéhez közelálló sláger sem. A 
ferde szemüveg alá vett írók, műfa-
jok sokasága is egészen meglepő, 
hiszen ahogyan a szerző is megfo-
galmazta kötete nagyváradi bemu-
tatóján, „az íráshoz kell egyfajta 
magabiztosság, a paródiához még 
több.” 

Előre borítékolható, hogy a sok 
remek írás között minden olvasó-
nak lesz kedvence, hiszen Demény 
a könyv több mint 200 oldalán 
nem fukarkodik a nagy nevekkel, 
az ismert és kedvelt szerzők paro-
dizálásával. És ha eddig szerettük 
Szilágyi Domokos, Villon verseit, 
Dosztojevszkij regényeit, ezután 
talán még inkább odafi gyelünk az 
írásaikban fellelhető fordulatokra 
vagy ismétlődésekre.  

Humoros oldalától eltekint-
ve komoly munka, amit Demény 
véghezvitt. Nagyon kell ismerni az 
irodalmat, az „átírt” szerzők vilá-
gát, hogy arra vállalkozzunk, hogy 
az ők gondolatmenetét és stílusát 
utánozva gyakorlatilag új írásokat 
hozzunk létre. Nem könnyű felfe-
dezni, majd átültetni a különféle 

műfajokban alkotó költők, írók 
manírjait, felfedezni, mi a jellegze-
tességük, visszatérő szófordulata-
ik, aztán hitelesen visszaadni őket. 
És mindezt úgy, hogy az első mon-
datokból ráismerjünk a „valódira”, 
felfedezzük az „igazi” kilétét. Egy 
beszélgetésünkkor Péter elmond-
ta, sok fejtörést okozott az olyan 
író, mint például Rejtő Jenő, aki 
eleve humorosra veszi a fi gurát, 
írásain át csak úgy süt át az irónia. 
Ettől persze vele sem kivételezett a 
szerző, sőt szerintem az egyik leg-
jobban eltalált paródiája. 

Demény Péter új könyve élve-
zetes olvasmányokat nyújt, válsá-
gos időkben jobbat ajánlani sem 
tudunk bajaikat feledni kívánó 
olvasóinknak. Hogy humorunk-
nál maradjunk: könnyed, mint egy 
nyári zakó, de jó és rendkívül igé-
nyes szabász kezéből került ki. Ha 
felpróbáljuk, biztosan tetszeni fog!

A paródiakötet Könczey Elemér 
szellemes karikatúráival megfű-
szerezve az Ábel Kiadó gondozá-
sában jelent meg. Miután nemrégi-
ben a Kolozsvári Magyar Napokon 
dedikált Demény Péter, kötetének 
legközelebbi bemutatója Nagy-
bányán lesz a Főtér Fesztivál ke-
retében szeptember 13-án a Cin-
teremben, majd ezt követően 17-én 
Brassóban mutatják be a kötetet. 
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Csak a humor ment meg bennünket

Petőfi -kultusszal a megosztottság ellen

P O L I T I K A I  H I R D E T É S

Péter Ferenc: Több támogatást kapnak a gazdák a jövőben

folytatás az                  oldalról1.




