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Búcsú 
Jakab Mártától

Életének 76. évében, súlyos betegség kö-
vetkeztében július 12-én elhunyt Jakab 
Márta újságíró, szerkesztő, a Krónika olva-
sószerkesztője.

1946-ban született Szatmárnémetiben, 
Jakab Antal (1914–2000) újságíró, közí-
ró lányaként, bátyjának, K. Jakab Antal 
(1942–2007) irodalomkritikusnak, esz-
széírónak, újságírónak, szerkesztőnek 
ugyancsak jól cseng a neve a szakmában. 
Talán nem meglepő, hogy Márta is ezt a 
pályát választotta. Középiskolai tanulmá-
nyait Szatmárnémetiben végezte, Kolozs-
váron érettségizett, majd a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem magyar nyelv és iroda-
lom szakán szerzett oklevelet 1969-ben. 
Ugyanebben az évben helyezkedett el 
első munkahelyén újságíróként, a Hargita 
napilapnál Csíkszeredában, majd 1971-
től Bukarestben folytatta az Előre napi-
lap belső munkatársaként, riportereként 
1987-ig. Jakab Márta ezt követően a Dol-
gozó Nő társadalmi-politikai és kulturális 
folyóirat belső munkatársa lett Kolozsvá-
ron, majd a lap rendszerváltást követő 
utódjának, a Családi Tükörnek szerkesz-

tője, főszerkesztője 1992-től megszűné-
séig. Rövid ideig az Erdélyi Gazda főszer-
kesztését is vitte.

A Krónikának – kisebb megszakítás-
sal – lapunk 1999-es alapításától mun-
katársa volt. Olvasószerkesztőként azt a 
nemzedéket és mentalitást képviselte, 
amelyet mindenekelőtt igényesség és 
szakmai alázat jellemez, e téren is sokat 

tanulhattunk tőle. „Apám drága, ez itt egy 
nagy katyvasz. Úgy kell fogalmazni, hogy 
azt mindenki megértse” – mondogatta 
Márta sokszor a kollégáknak. Akikkel – 
főleg az igénytelenebbekkel, fi gyelmet-
lenebbekkel – szemben nemegyszer volt 
szigorú, türelmetlen, viszont a slendriá-
nul odavetett szöveg vagy egy-egy tárgyi 
tévedés fölötti méltatlankodása mögött 
mindig a jobbítás szándéka húzódott. 
Legyen szó alany és állítmány egyezteté-
séről, helyes mondatszerkezetről, kultu-
rális, közéleti kérdésekről, Márta mindig 
eligazítást nyújtott akár a főszerkesztő-
nek is… Emberként is mindig volt jó taná-
csa, és ne feledkezzünk meg a receptjeiről 
zakuszkaeltevéshez, a gomba ezerféle el-
készítéséhez.

2002-től a Kriterion Könyvkiadó szerkesz-
tőjeként is tevékenykedett, több tucat köny-
vet gondozott, illetve korrigált. A Kincses 
Kolozsvár Kalendáriuma köteteinek szer-
kesztője volt, szerkesztette a Száztizenegy 
vers antológiasorozatot, Király László költő 
köteteit. És még hosszan sorolhatnánk gaz-
dag szerkesztői, lektori munkásságát.

A Krónika szerkesztősége fájó szívvel 
búcsúzik szeretett munkatársától. Nyugodj 
békében, kedves Márta!

Jakab Mártát július 16-án, pénteken 10 
órakor helyezik örök nyugalomra a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben.
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IN MEMORIAM

Szabadulószobába várja kö-
zönségét holnaptól a Szatmár 
Megyei Múzeum: játékos 
módon, autentikus, korabeli 
tárgyak segítségével ismertetik 
meg a fi atalokat a kommuniz-
mus korszakával. A Szatmár 
megyei az első romániai köz-
gyűjtemény, amelyben sza-
badulószobát létesítenek, az 
egykori kommunista főtitkár 
szobájából kell majd kimene-
külni. Kovács Zsolt ötletgazda, 
az intézmény közönségkap-
csolatokért felelős munkatársa 
beszélt lapunknak a kulissza-
titkokról.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

K ülönleges, interaktív módon 
ismerheti meg a Szatmár 
Megyei Múzeum közönsége 

a kommunizmus időszakának hét-
köznapjait annak a szabadulószo-
bának köszönhetően, amely hol-
naptól várja a közönséget. Kovács 
Zsolt, a kezdeményezés ötletgaz-
dája, az intézmény közönségkap-
csolatokért felelős munkatársa a 
Krónikának elmondta, a Szatmár 
megyei az első romániai múzeum, 
amelyben szabadulószobát léte-
sítenek: az egykori kommunista 
főtitkár szobájából kell majd ki-
menekülni. Olyan világszerte nép-
szerű játékról van szó, melyben a 
résztvevőknek meghatározott időn 
belül logikai vagy ügyességi fel-
adatok segítségével kell kijutni egy 
szobából vagy szobarendszerből.

SZABADULÓSZOBÁBA HÍVJA, ÍGY ISMERTETNÉ MEG A MÚLT RENDSZERREL FIATAL KÖZÖNSÉGÉT A SZATMÁR MEGYEI MÚZEUM

„Időkapszula” vezet a kommunizmus korába

Kovács Zsolt ötletgazda reméli, népszerű lesz a kommunizmus időszakát bemutató szabadulószoba  

 » Ameddig a 
főtitkár „visz-
szajön az ebéd-
szünetről”, ahol 
a Szekuritáté 
tagjaival egy 
csésze import- 
kávét fogyaszt 
el, a csapatoknak 
hatvan perc áll 
rendelkezésükre 
összegyűjteni 
a papírokat, 
melyekből Uglár 
József titkairól 
tudomást szerez-
hetnek.

A pártfőtitkár irodája
Az állandó kiállítás a kommuniz-
mus hétköznapjait mutatja be, a 
tárgyak, a tévé, a zene is segít visz-
szacsöppenni Ceaușescu Romániá-
jába. Erre a tematikára fűzték fel a 
történészekkel azt a valós szatmári 
történetet, amellyel az érdeklődők 
a múzeum alagsorában találkozhat-
nak. Az ötletgazda azt mondta, azért 
létesítették a szabadulószobát, mert 
a fi atal közönséget egyébként nehéz 
becsalogatni a múzeumokba.

„A Szatmár Megyei Múzeum és 
egy magán szabadulószoba között 
az a különbség, hogy nálunk minden 
tárgy autentikus, korabeli, a történet 

pedig teljesen valósághű. Uglár Jó-
zsefnek, aki először a Román Kom-
munista Párt Máramaros régiója, 
majd később Szatmár megye főtitkára 
volt, ebben az épületben volt az iro-
dája. Az udvar hátsó részében lévő 
kantinba járt ebédelni a Szekuritáté 
tagjaival” – mondta Kovács Zsolt. Ug-
lár József neve több szempontból is 
jelentős a város életében. Szatmárné-
metiben, amikor az 1970-es árvíz volt, 
ő fejlesztette ki azt a gátrendszert, ami 
jelenleg is védi a várost. A szatmárné-
meti Új főtér, a Közigazgatási Palota, 
a Kultúrház és az új főtéri tömbházla-
kások felépítése is neki köszönhető. 
Uglár József nagyon szerette a spor-

tot is. Amíg Szatmár megye főtitkára 
volt, a helyi sport nagy lendülettel 
fejlődött. Felújíttatta a stadiont, részt 
vett az összes labdarúgó mérkőzésen, 
Csipler Sándort, a szatmári vívóisko-
la alapítóját is támogatta. Az 1989-es 
rendszerváltás után Uglár József visz-
szaköltözött Nagybányára, 2006-ban 
hunyt el. 

A fi atalokat szólítanák meg
Az újonnan nyíló szabadulószobáról 
Kovács Zsolt azt is elárulta, a játéko-
soknak fontos tudniuk: ameddig a 
főtitkár „visszajön az ebédszünetről”, 
ahol a Szekuritáté tagjaival egy csésze 
importkávét fogyaszt el, a csapatok-
nak hatvan perc áll rendelkezésükre 
összegyűjteni azokat a papírokat, me-
lyekből Uglár József bizonyos titkairól 
tudomást szerezhetnek, és ezáltal 
kijuthatnak a szobából. Eddig közel 
húsz csapat, a múzeum alkalmazot-
tai és sajtósok próbálták ki magukat 
a szórakoztató műfajban, amelyet 
infotainmentnek (information enter-
tainment, vagyis szórakoztató mó-
don átadni az információt) neveznek. 
„Magyarországon több múzeumban 
is jártam, ahol az alapkiállításhoz 
illeszkedve készítettek szabaduló-
szobát: a látogató „időkapszulában” 
találja magát, úgy jut el egy múltbeli 
korszakba. Szeretnénk megszólítani a 
fi atal felnőtteket, a múzeum készülő 
alapkiállítása a kommunizmus hét-
köznapjai köré épül” – mondta Ko-
vács Zsolt. Hozzátette, amennyiben 
a mostani szabadulószoba népszerű 
lesz, akkor egy másik tematikájúval 
is fognak készülni. Azok, akik megis-
merkednének Uglár József titkaival és 
a kommunizmus időszakával, mától 
foglalhatnak jegyet a szabadulószo-
bába a History Escape Room Face-
book-oldalon.
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Tompa Gábort díjazták 
verseskötetéért

Tompa Gábor színházi rendezőt, 
költőt díjazta a Romániai Írók 

Szövetsége kolozsvári fi ókja Van 
még könyvtár Amerikában? című 
kötetéért tegnap – közölte a Heli-
kon folyóirat szerkesztősége. Az 
írószövetség kolozsvári fi ókja az 
előző évben megjelent kötetek szer-
zőit évente elismerő irodalmi díjban 
részesíti. A díjátadó rendezvényen 
Tompa Gábor a Dsida Jenő-díjat 
vette át a Kalligram Kiadó gondo-
zásában megjelent verseskötetéért. 
„Tompa Gábor világdarabokat ren-
dez - világszínház szép színjátszá-
sait. És Tompa Gábor már a kezde-
tektől könyvekbe rendezi verseit is, 
hiszen ő függőségek közt független, 
szabad a műteremtés más, magá-
nyosabb módozataiban is. Mert a 
költészet forgószínpadán is csak egy, 
s mégis hány különböző világlátás, 
világtalan világ hat: külön versda-
rabok, szavak, monológok, meg-
formált képek, replikák, helyzetek, 
hangok, hangsúlyos csendek, 
elhallgatások, fények, ellenfények, 
váratlan megvilágítások” – így 
fogalmazott Tompa Gábor köteté-
ről Kovács András Ferenc. 




