
Nyílt levéllel és több ezer aláírással ellátott petícióval fordultak a magyar szülők Marosvásárhely elöljáróihoz az
iskolák kétnyelvű homlokzati tábláinak kifüggesztését követelve. A Civil Elkötelezettség Mozgalom által felkarolt
ügyet több éves lobbitevékenység után sem sikerült a tényleges megvalósításig vinni. Úgy tűnik, sem a tíz éve
érvényben lévő 215-ös törvény, sem a február 8-án megszavazott önkormányzati testületi döntés nem elég garancia
nyelvi jogaink érvényesítésére.

Kultúra

Vallomás és ...

Nemrég lehetett tanúja a tisztelt nagyér-
demű  Makkai Gyöngyvér Szóval és zenével
a zenéről című szerzői estjének a Vártemp-
lomban. A Művészeti Egyetem zenepedagó-
gia szakának tanárát zeneszerzésről,
zenéről, költészetről faggattuk.

Hír és hírháttér

Újabb járatokkal bővül
Marosvásárhely reptere

Marosvásárhelyre költözik a Wizz Air fapados
légitársaság Kolozsvárról induló járatainak
egy része – jelentette be Ábrán György, a cég
kereskedelmi igazgatója. A megemelt reptéri
illetékek következtében 26 százalékkal csök-
kentik kolozsvári légi forgalmukat, melyek
egy részét a vidrátszegi légikikötő fogad
majd.
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>>> 7. oldal>>> 4. oldal Portré

A művészet élén 
művésznek kell állnia

Ötévesen hegedűről álmodott, de előbb a basszus-
harmonika rejtelmeit sajátította el. Majd sorra kö-
vetkezett a hegedű, a brácsa, a zongora, végül a
karmesteri pályafutás. A várhegyi születésű Vasile
Cazannal, a Marosvásárhelyi Filharmónia vezető-
jével tapasztalatairól, karigazgatói tevékenységéről,
valamint művészi pályájáról beszélgettünk.

>>> 11. oldal

Sport

Fergeteges Hajdrik–
Múmia testépítő show

Április 16–17-én a marosvásárhelyi Szak-
szervezetek Művelődési Házában került
sor a Titanic testépítő kupára, mely a
Román Testépítő-szövetség zónaközi sza-
kasza is egyben, melyet a helyi Titanic
Body Building Egyesület fennállásának 15.
évfordulója tiszteletére, a klub a szakszö-
vetséggel közösen szervezett.

>>> 15. oldal

Zöldek

Székelyek a magasban

Az első nyolcezres meghódítására indult a
Székelyek a magasban expedíciósorozat. Az
ötletgazda és expedícióvezető Tulit Zsom-
bor bő tíz éve járja a világ kontinenseit, és
Alaszkától Antarktiszig, illetve Eurázsiától
Afrikáig számtalan csúcs meghódításával
büszkélkedhet. Általában nem profi alpi-
nistákból verbuvál csapatot, a hegymászás
szépségei és örömei jelentik a legnagyobb
elégtételt számára. Saját hitvallása szerint
nem a csúcs meghódítása a legfontosabb.

>>> 6. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

Akadályozzák a kétnyelvű iskolai feliratok kifüggesztését

w w w . k o z p o n t . r o

Ha lehet, akkor
miért nem?
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Névnapok

a 7 képe : 

Április 20. Tivadar, Teodor, Amália 
Április 21. Konrád, Zelma, Simeon, Anasztáz
Április 22. Csilla, Noémi, Kelemen, Noé
Április 23. Béla, Sándor, Ilma, György, Ilona
Április 24. György, Simon, Györgyi, Bonifác, Csaba, Egon
Április 25. Márk, Ervin, Márkus, Ányos
Április 26. Ervin, Marcell, Mária, Berengár, Tihamér

Ajánló

Kos: Valaki  ígéretes dologgal állhat ön elé, amely remek
kilátásokkal kecsegteti. Ne bízzon meg vakon abban amit
állít, mert lehet, hogy fontos adatokat hallgat el ön elől.
Nézzen inkább utána, mielőtt igent mond bármire is. 

Bika: Fontos ön számára az otthon, a szerettei és a békés,
nyugodt környezet, de most aligha jut ideje arra, hogy ábrán-
dozzon, hiszen temérdek teendő vár önre. Most jönnek be
ugyanis azok a dolgok, amiket már jóval korábban
kezdeményezett. Valószínűleg segítségre is szüksége lesz, ha
nem akar megfutamodni. 

Ikrek: Akaratereje, munkabírása és szorgalma szép
reményekre jogosítja fel és rövidesen anyagilag sem
panaszkodhat ennek köszönhetően. Kell azonban a pi-
henésre is időt szakítania, hogy fel tudjon készülni az újabb
nagy feladatokra.

Rák: Legyen óvatos ezen a héten, főleg ami a pénzügyeket
illeti. Most érzékenyebb lehet a mások által okozott prob-
lémákra, de a látszat ellenére jobban meg tudja őket oldani,
mint azt várta volna. 

Oroszlán: Mostanában mintha többet vívódna önmagával,
pedig ezt semmi sem indokolja, hiszen ha akarja, akkor ki-
egyensúlyozott és mértékletes. Az önmagával vívott harcban
természetesen megengedhetőek a kompromisszumok.

Szűz: A környezetében van valaki, aki szinte minden percére
igényt tart. Eleinte ezt örömmel fogadja, később azonban
már nyűgnek érezheti az állandó érdeklődést. Mozduljon ki
és érezze jól magát. 

Mérleg: A várható bevételeket ne vegye úgy, hogy most
mindet elköltheti, mert később nem várt apró, de annál
bosszantóbb kiadásokkal kell számolnia. 

Skorpió: Pénzügyi téren némi szerencse várható, ha kellő
időben meg meri lépni azt, amiről eddig csak gondolkodott.
Használja ki a kínálkozó alkalmat, mert úgy juthat előnyhöz,
hogy abból másoknak is öröme telik majd. 

Nyilas: Ezen a héten minden alkalmat megragad arra, hogy
elmondja a véleményét, de ha kritizál, legyen inkább
kíméletes és diplomatikus, különben akaratán kívül nagyon
megsérthet valakit. 

Bak: Lesznek a héten olyan alkalmak, amikor egészen új
énjét mutathatja meg. Ilyen például az a helyzet, amikor egy
megszokott kommunikáción változtat és ezzel új hatást érhet
el másoknál. 

Vízöntő: Bár valaki nagyon megbántotta, most mégis jobban
teszi, ha félreteszi a sértődöttséget, mert a negatív gondola-
tokkal csak magának fog ártani. Ha ideges és figyelmetlen
lesz, akkor talán még egy kisebb sérülés is érheti.

Halak: Vidám hangulatával és könnyed csevegéssel, most
erőfeszítés nélkül nyeri el a környezetében élők szimpátiáját.
Kellemes embernek tartják és önnek most ennyi épp elég. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Írjon nekünk!
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Kár kihagyni
Színház

Csütörtökön este 7 órától a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem harmad- és má-
sodéves színész szakos hallgatói José Triana
Gyilkosok éjszakája című darabját viszik
színpadra. A mű 1966-ban jelent meg, és
azonnal híressé tette a kubai drámaírót. A
színdarab örökérvényű problémát taglal:
élhetünk-e önálló döntés és a cselekvés
szabadsága nélkül? Megfékezhető-e a
frusztrációból eredő agresszió? A színhely
a családi ház egyik helyisége, ahol a három
testvér biztonságban érzi magát és nyu-
godtan játszhat. Játékuk tárgya rendhagyó:
a szülők megölése. A virtuális gyilkosság fo-
lyamatos, vég nélküli eljátszása egy tudatos
szertartás nélkülözhetetlen elemei. A
„játék” szüntelen megismétlésének célja a
határok átlépése. Eljutnak-e, eljuthatnak-
e a dráma hősei a megoldásig? Szereplők:
Badics Petra és Boros Csaba (III. év), Sándor
Anna (II. év), valamint Tatai Sándor színmű-

vész. Rendező: Tatai Sándor színészmester-
ség-tanár. Helyszín: az egyetem 26-os
terme. A terem befogadóképessége okán
kérik a nézőket, hogy jegyigénylésüket je-
lezzék a 0265-260.362-es telefonszámon
vagy a studio.jegyek@yahoo.com e-mail
címen. Jegyek elővételben a Stúdió jegy-
pénztárában kedden és csütörtökön 12–14
óra között, a helyek függvényében pedig
előadás előtt is vásárolhatók.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata csütörtökön este fél
8 órakor Kiss Csaba A dög című lányregé-
nyét játssza a színház kistermében.

Hangverseny 

Csütörtök esti hangversenyét ez alka-
lommal szerdán este 7 órakor játssza a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia: a
Kultúrpalota nagytermében húsvéti vo-
kálszimfonikus koncertre látogathatnak

el a zenekedvelők. Vezényel Sebastian
Cazan, közreműködik Ferenc János (oboa),
Alexandru Moroşanu (gordonka), Trózner
Kincső szoprán, Buta Árpád bariton és Mol-
nár Tünde (orgona). Kísér a filharmónia ze-
nekara és vegyes kara, műsoron: A.
Marcello – d-moll oboaverseny, L. Bocche-
rini – D-dúr gordonkaverseny és G. Faure –
Requiem. A koncertre a 26-os számú bérlet
érvényes. 

Kiállítás

A Képzőművészek Maros Megyei Egye-
sületének Egyesülés termében (Köztársa-
ság tér 9.) nyílt meg Casoni Ibolya festészeti
kiállítása. A tárlat április 22-ig látogatható.

Kedden délután nyílt Mariana Şerban 
A szeretet vallása című egyéni, festészeti
kiállítása a Kultúrpalota földszinti galériái -
ban.

Az augsburgi Anaconda cég alkalmazottai 25 éve
járják Európát a több mint 20 állatfajjal, mintegy 300
hüllőjükkel, melyek közül a leghíresebbek és ugyan-
akkor a legnézettebbek, a világon eddig egyedülálló
állatfajták, a kétfejű boa, valamint a kétfejű teknős-
béka. Mint Spindler a Központnak elmondta, eddig
Európa szinte mindegyik országában részt vettek ki-
állításokon, de Romániában most vannak először.
Arad, Nagyvárad, Temesvár, Marosvásárhely, Brassó,
majd Konstanca érintésével Magyarországra is eljut-
nak, aztán több nyugat-európai állam következik.
René, mint megjegyezte, kiskora óta szereti az álla -
tokat, kimondottan a hüllőket, melyeket nagy elő-
szeretettel nevel, és kiállításokra viszi. Kedvence az
aligátor, de tart még pitont, boát, skorpiót, keresztes
pókot, teknősbékát, iguánát is, a legöregebb példány
pedig már betöltötte a 80. életévét. 

Czimbalmos Szabolcs-Attila

Kétfejű kígyó és
teknős a Presidentben
Április 16–17-én Marosvásárhelyen is bemutatták a világhírű német René
Spindler állattenyésztő, állatidomár hüllőkiállítását. A nagy sikerű 
eseménynek a President szálloda hallja adott otthont. 
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Az előzmények

Az egyszerű politikai fogásnak is
mondható ígéret, amely szerint egy, a
Székelyföldet is érintő autópálya épí-
tését tervezi a román kormány, várat-
lanul felborzolta a nyárádmenti
kedélyeket. A jelenlegi terv szerint az
autópálya a Nyárádtő–Nyárádsze-
r e d a – S z o v á t a – P a r a j d –
Gyergyószentmiklós útvonalon
haladna Jászváros (Iaşi) felé. Azon túl-
menően, hogy az RMDSZ szavazati
tőkét próbál felhalmozni ebből az ígé-
retből, az építkezésben érintett szemé-
lyek és közösségek elégedetlenkedve
fogadták, hogy a tervezők a megkér-
dezésük nélkül rajzolták  házaikra és
telkeikre az autópálya nyomvonalát.
Ezek az információk talán soha nem ju-
tottak volna el a sértett felekhez, ha
nem lett volna szükség geológiai elő-
tanulmányokra. De mit tesz az a „föld-
hözragadt székely paraszt”, akinek a
kertjében egy szép napon talajfúrást
végző illetékesek ütik fel a fejüket? Aki
esetleg (mint alulírott egyik ismerőse)
éppen az utolsó simításokat végzi a
megálmodott és nagy nehézségek
árán megvalósított, imádott nyaraló-
ján, amikor véletlenül összetalálkozik
a térképésszel, aki közli vele, hogy ezen
a helyen lesz a viadukt egyik hídfője?
Természetesen, hogy ezekben a sze-
mélyekben, minden egyéb felvilágo-
sító információ hiányában, azok a
gondolatok fogalmazódnak meg, hogy
bizony nincs szükségük az alkotmány
által garantált, szent és sérthetetlen
tulajdonuknak a letarolására, nem
óhajtják erre a helyre az autópályát,
nem kérnek semmiféle kártérítést,
csak hagyják háborítatlanul ingatlan-
jaikat. Felmerül a kérdés, kell-e az au-
tópálya a Székelyföldnek és a
székelyeknek?

Érvek – mellette

Nehezen találunk ma olyan gazda-
sági szakértőt, aki a romániai útviszo-
nyok mellett nem tartaná
létfontosságúnak az autópálya-hálózat
kiépítését. Ezen belül is, jogos a külön-
böző földrajzi-történelmi régiók kö-
zötti harc egy-egy autópályaterv minél
közelebbi megvalósításáért. Az
infrastruk turális beruházások szem-
pontjából többéves, vagy akár több év-
tizedes lemaradásban van Románia,
de legfőképpen a Székelyföld. A befek-
tetőket és a turistákat egyaránt elri-
asztja a szekérút minőségű úthálózat.
A legnyilvánvalóbb példa erre a Gyil-
kos-tó, Borszék, a Maros mente vagy
Bálványos lehangoló látványa, de a
székelyföldi kisvárosoknak is nagy

átkot jelent ez a „megközelíthetetlen-
ség”. Nyilvánvaló, bármilyen gyors és
eredményes fejlesztés sem tudná
olyan szintre emelni ennek a régiónak
a gazdaságát, mint amilyen például a
Bánságra jellemző, és a turizmusban
sem érnék utol a Prahova völgyének a
forgalmát, de mindenképpen ez egy
fenntarthatóbb gazdasági létet bizto-
sítana a Székelyföld lakóinak. A hosszú
távú remények mellett egy ilyen beru-
házás rövid távon is fellendítené a kör-
nyék gazdaságát, mert a több évig
tartó építkezések jövedelmet biztosí-
tanak a munkavállalóknak. Az autópá-
lya tehermentesítené a településeken
áthaladó közúti forgalmat és ezáltal
hozzájárulna a környezet tisztaságá-
hoz. Ezekből a szempontokból csakis
nyereséggel számolhatunk, mind az
érintett területek, mind pedig az or-
szág szempontjából.

Érvek – ellene

Ha egy városon élő autótulajdonos
egyértelmű pozitívumként éli meg egy
ilyen autópálya megvalósítását (szinte
mindenkinek volt már alkalma a Ko-
lozsvár mellett elhaladó autópálya-
szakasz kipróbálására, az előnyeinek a
megtapasztalására), a nyomvonal köz-
vetlen közelében élőknek már negatí-
vumokat is jelenthet. A területek
felvásárlása általában már csak és ki-
zárólag az ingatlanüzérek számára hoz
hasznot. Csodák csodájára, egyesek
mindig megtudják, hogy hol fog ha-
ladni az építkezés, és olcsón felvásárol-
ják a kulcsfontosságú földterületeket.
Azután kiegyeznek az állammal, és
kezdődhet a beruházás. Az egyszerű
ember alig győzi követni a feje fölött
zajló eseményeket. Megjelennek a

gépek és a politikusok, persze a pénz
már rég el van osztva, és beindul a
nagyüzem. Éhbérért alkalmaznak né-
hány környékbeli szakképzetlen mun-
kást, de a mérnöki és a vezetői
beosztásokra mindig külföldről (pél-
dául Törökországból) vagy Bukarestből
delegálják a szakembereket. A gépeket
is főkent külföldről hozzák. Szükség
van ellenben alapanyagra, homokra,
kavicsra, cementre, betonelemekre,
aszfaltra. Összességében véve egy-egy
ilyen munkálat elvégzése nem befo-
lyásolja számottevően az autópálya
közvetlen környezetének gazdasági
mutatóit. Az építkezéssel járó felfordu-
lás elsősorban a helyi lakosoknak okoz
kellemetlenséget, a szomszédságban
élő ingatlantulajdonosoknak pedig
kényszerű költözést vagy állandó zaj-
és füstszennyezést. Az autópályák el-
engedhetetlen jellemzője, hogy csak
nagy településekhez építhetnek fel- és
leszállópályákat, tehát ilyen szem-
pontból sem nyújt előnyt a helyieknek.
Mivel ma már nem érvényes az „egy
mindenkiért és mindenki egyért” elv,
joggal ellenzik egy ilyen terv megva-
lósítását, mivel közvetlen tulajdonhá-
borítást kell elviselniük. Ilyen
összefüggésben előrelátható egy-két
ügyvédi iroda fellendülése is.

Ugyanakkor felmerül a kérdés: he-
lyénvaló-e egy ilyen nagyberuházást
beharangozni? Miért kell ilyen nagy-
léptékű és valószínűtlen fejlesztés lét-
jogosultságán vitatkozni, amikor a
meglévő úthálózat korszerűsítésére és
karbantartására sem alkalmas az
állam? Miért kell ilyen „mesékkel” hi-
tegetni a lakosságot, amikor a legalap-
vetőbb beruházásokat sem képesek
elvégezni? Sokkal kevesebb pénzből

lehetne megvalósítani, mégsincsenek
kerékpárutak, kerülőutak, gyalogos fe-
lüljárók, de még egyszerű járdák sem.
Minek kell a hazug porhintés, amíg
annyira élhetetlenek a mindennapja-
ink? Előbb a meglévő utakat kellene
felújítani és karbantartani, a városok-
nak és településeknek kerülőutat épí-
teni (mint a nemzetközi utak egyes
szakaszain), a lehető legrövidebb időn
belül. Ez már meghozná – a lehetősé-
gek függvényében – a várva várt gaz-
dasági fellendülést, a közúti forgalom
növekedését, és létjogosultságot adna
egy leendő autópálya megépítéséhez.

Egy másik nagy probléma az autós
közlekedés jövője körüli bizonytalan-
ság. Az utóbbi hónapokban tapasztalt
drasztikus üzemanyagár-emelkedés
egy olyan kilátástalan helyzetet vetít
előre, amelyben luxus lesz a közúti
közlekedés, és inkább a tömegközle-
kedés vagy az „egy helyben topogás”
fog eluralkodni. A hagyományos, kő-
olajalapú üzemanyag egyre drágább
lesz, az elektromos üzemelésű autó
úgyszintén drága és műszakilag beha-
tárolt lesz. Nem marad más hátra,
mint busszal vagy kerékpárral közle-
kedni, amihez – természetesen –
nincs szükség autópályákra. Márpedig,
ezek az úthálózat-fejlesztési tervek kb.
10–20 év alatt valósulnak meg, a be-
fektetésnek pedig – intenzív használat
mellett – a következő 50–100 év alatt
kellene megtérülnie. Jó lenne a hosszú
távú ipari fejlődéssel, a kőolajhiánnyal,
a közlekedési reformokkal is számolni,
tudomásul venni a változásokat, és
azoknak megfelelően, előrelátóan ter-
vezni. Úgy is mondhatnánk, egy fé-
nyes, de bizonytalan távoli jövő
helyett, inkább a „szürke”, de biztos je-

lent és közeljövőt kellene építeni. Rá-
adásul megint nyakunkban (a politi-
kusok nyakában) a választások, és még
mindig csak a tervek rajzolgatása és a
talajfurások (vagyis a pénzek gyors,
ésszerűtlen és eredménytelen elköl-
tése) van csupán terítéken.

Következtetések

Az állami autópálya-ügynökségnek
és minden más illetékes hivatalnak tu-
domásul kellene vennie, hogy már
nem a kommunizmus, hanem a de-
mokrácia korát éljük. Előfordulhat,
hogy délen, vagy a szegényebb vidé-
keken nem jelent különösebb értéket
a talpalatnyi föld, de Erdélyben, és
főleg a Székelyföldön nagy az ingatla-
nok becsülete! Mielőtt elkezdenék a
fúrogatós kíváncsiskodást, mielőtt hí-
vatlan vendégként megjelennének
otthonainkban, illene legalább a helyi
önkormányzatokkal egyeztetni, a la-
kosokat előre informálni és ember-
számba venni. Ha másért nem,
legalább azokért a fránya szavazato-
kért. Másfelől pedig, mielőtt ilyen
nagy ügybuzgalomba hajszolnák ma-
gukat, elemezzék ki, képesek voltak-e
ennél sokkal kisebb és egyszerűbb dol-
gok véghezvitelére? Addig, amíg ilyen
reménytelen állapotokba sodorták az
országot, használhatatlanná degradál-
ták a meglévő úthálózatot, bebizonyí-
tották, hogy képtelenek az ország
infrastruktúrájának fenntartására,
addig ne pazarolják a pénzt és az ener-
giát ilyen futurisztikus projektekre. Áll-
janak inkább az ásó- és a kapanyél
mellé, mert azzal több eredményt
érnek el.

Ferencz Zsombor

Székelyföldi autópálya, avagy
hogyan építsünk légvárakat 



Másság és tolerancia

Azokban az időkben, amikor még kötelező volt az
iskolákban az egyenruha, nagyon sokan lelki elnyo-
másként élték meg ezt a korlátozást. A fiúk „unal-
mas” sötétkék egyenruhát kellett viseljenek,
világoskék inggel, a lányok pedig közepes hosszú-
ságú szoknyát, szintén kékes árnyalatú inggel. Ennek
ellenére mindenki megpróbálta, ilyen körülmények
között is kifejezésre juttatni egyéniségét. A fiúk közül
egyesek kilógatták az ingjüket a nadrágból és „elfe-
lejtették” begombolni a legfelső inggombokat, de
olyan tanulók is akadtak, akik mindig nyakig begom-
bolkoztak és nyakkendőt viseltek. A lányok közül
egyeseknél mindig túl rövid volt a szoknya, és az ing
is túl feszes, másoknál viszont minden csak szolid,
diszkrét és „rendes”. Szóval nyugodtan kijelenthetjük,
egyénre szabott volt az egyenruha is. Az akkori öl-
tözködési szokásokat, az egyenruhával és a „rend-
szerrel” kapcsolatos elfogadó vagy elutasító viszonyt
összefüggésbe lehet hozni a későbbi életpályákkal.
Az uniformist kedvelő és tisztelő diákok az életben
is inkább a megfelelés és az alázat útját választották,
azok pedig, akik minden lehetséges módon a kitörés,
a kirívás vagy a reform lehetőségét keresték, több
konfliktust kellett átéljenek az életben.

Talán éppen az egyenruhás korszaknak köszön-
hető, hogy a kelet-európai régióban nagy ellenál-
lásba ütközik a másság iránti tolerancia. Egyes
témákkal kapcsolatosan, mint amilyen például az
azonos neműek iránti vonzalom, vagy más nemi-
magánéleti kérdések, a mély vallási gyökerek szab-
nak komoly határokat. Más esetekben viszont az
emberek frusztráltsága és kudarcélményei okozzák
az intoleráns és elitélendő magatartást. Gyakran
ugyanilyen elutasító hozzáállással találkozhatunk a
nyelvi jogokkal kapcsolatosan, az autonómiát óhajtó
személyekkel szemben, vagy bármilyen más kisebb-
ségi csoportosulást illetően. Ezeknek a „tüneteknek”
a megfékezésére törekednek az illetékes állami szer-
vek és a nem kormányzati szervezetek. Egyaránt fon-
tos a megfelelő alkotmányos keret megvalósítása és
a törvények tiszteletben tartása.

Tudomásul kell vennünk, hogy sokan közülünk
vegetáriánusok, és nem óhajtják mindenáron a flek-
ken, a „miccs” és a kolbász nyújtotta élvezeteket hal-
mozni. A disznótor nem erőszak. Bármilyen nagy
jelentőségű az autós közlekedés fejlesztése, sokan
inkább kerékpárral szeretnének közlekedni. Lehet,
hogy az egész megye a székelykakasdi szántóföldre
szeretné szállítani a szemetét, de az is tény, hogy az
ottani lakosok ezzel nem értenek egyet. A városi ta-
nács elfogadta a somostetői kerülőút tervét, de egy
„kisebbségi” csoport ezt nem vette jó néven, a pro-
jektet megvétózta és végül ellehetetlenítette. Való-
színűleg az ország nagy többsége egyetért az
autópálya tervezett nyomvonalával, de kerülnek
olyan személyek is, akik a közvetlen érintettségük
okán, azt máshova költöztetnék. Nem vagyunk egy-
formák, ma már nem az egyenruhák korát éljük.
Ugyanolyan fontos mindenkinek a többség és a ki-
sebbség, az egyén és a közösség.

Ferencz Zsombor 
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Megváltott lét

A Wizz Air diszkont légitársaság kolozsvári
három repülőgépből álló bázisát kettőre csök-
kenti, miután az érvényben levő szerződés el-
lenére a kolozsvári reptér menedzsmentje
úgy döntött, megemeli a reptérhasználati il-
letéket. A Wizz Air úgy nyilatkozott, az ötven
százaléknyi drágítás jelentősen emelte volna
a jegyek árát, mely cégpolitikájuk ellen való.
Az utasok érdekeit tartva szem előtt, a kolozs-
vári flotta egyik Airbus A 320-as gépét a vá-
sárhelyi bázisra irányítja. Ez azt jelenti, hogy
a kolozsvári reptérről a heti öt dortmundi és
római, valamint két düsseldorfi járat megszű-
nik. A Milánóba induló járatot hétről hatra, a
londonit hatról heti háromra csökkentik. A
marosvásárhelyi bázis így a jelenlegi buda-
pesti és londoni járatok mellett további
három desztinációval gyarapodik. A június
16-ára tervezett bővítés helyett május 5-től
heti három párizsi, öt dortmundi és öt római,
valamint heti négy londoni járat indul. 

– Ha egy repülőtér növeli az illetékeket,
tegye ezt bármilyen okból kifolyólag, mi így re-
agálunk rá, megvédjük utasainkat a magas vi-
teldíjtól. Nehezen értjük meg, hogy a kolozsvári
repülőtér miért emeli az árakat a gazdasági vál-
ság kellős közepén. Ezáltal negyedmillió utast
veszítenek el, és több száz állást veszélyeztet-
nek a régióban” – nyilatkozta John Stephenson,

a Wizz Air aligazgatója.
A vállalat illetékesei kilátásba helyezték,

amennyiben a kolozsvári reptér menedzs -
mentje továbbra sem hajlandó tiszteletben
tartani a szerződés feltételeit, a másik két re-
pülőgép által ellátott járatokat is kivonják a
Szamos parti városból. 

B. E. 

Marosvásárhelyre költözik a Wizz Air fapados légitársaság Kolozsvárról induló járatainak egy része
– jelentette be Ábrán György, a cég kereskedelmi igazgatója. A megemelt reptéri illetékek
következtében 26 százalékkal csökkentik kolozsvári légi forgalmukat, melyek egy részét a vidrát-
szegi légikikötő fogad majd.  

Újabb járatokkal bővül
Marosvásárhely reptere

1971 októberében tartották Rómában
Páter Maximilián Kolbe, az auschwitzi kon-
centrációs táborban meghalt lengyel feren-
ces szerzetes boldoggá avatásának
ünnepségét. Emberileg nézve nem is lehet
borzalmasabb halál, mint az övé. Annak ide-
jén, néhány fogoly sikeres menekülésének
megtorlásaként a nácik önkényesen kivá-
lasztották a láger tíz foglyát, és az éhségbun-
ker rettenetes kínjaira ítélték. Amikor
kitudódott, hogy a tíz fogoly között van egy
családapa, Maximilian Kolbe előlépett, és
megajánlotta magát helyette. A táborvezető
váratlanul elfogadta ezt az ajánlatot. Csak
sejthetjük mit élt át a tíz elítélt között ez a
szerzetes, aki utolsóként halt meg. Kiéhez-
tették…

Azok között, akik Rómában a boldoggá
avatáson részt vettek, ott volt az a férfi, aki-
ért magára vállalta a halált. Vajon mi ját-
szódhatott le benne, aki azóta is állandóan
tudatában volt, hogy ő azért él, mert a pap
meghalt helyette? Egész életét egzisztenciá-
lisan meghatározta mindaz, ami a koncent-
rációs táborban történt. Mint egy megjelölt,
nem élhet csak úgy, egyszerűen. Élete hallat-
lanul felértékelődött a kapott fizetség által,
amit érte adtak, s ennek meg kellett felel-
nie…

Képzeljük el, hogy valahol Lengyelor-
szágban P. Kolbe szülei még éltek, egy falucs-
kában, és ez a korábbi fogoly meglátogatta
őket, mesélt nekik fiuk hősies haláláról, önát -
adásáról! Milyen büszkék lehettek fiukra, fel-
foghatatlan nagylelkűségére. Nem volt
bennük harag a férfi ellen, nem tekintették
magukat áldozatnak, nem irigyelték azt, aki
túlélte a borzalmakat. Ellenkezőleg, fiuknak
fogadták, és örömmel erősítették meg azt a

láthatatlan, de mégis valóságos szövetséget,
amely fiuk halála által közte és köztük meg-
köttetett.

Piet von Bereemen jezsuita lelkigyakor-
latos elmélkedése a fenti példával támasztja
alá, mit jelent élni annak tudatában, hogy
valaki meghalt érted.

Nagyhét van. Hívő ember nem tud elte-
kinteni attól, hogy Jézus kereszthalála új kor-
szakot nyit az emberiség történetében. Az ő
halálával új szövetség köttetett. Fel sem lehet
fogni azt a végtelen szeretetet, amely ebben
a halálban megmutatkozik. A megváltás tit-
kát érjük tetten. 

A Biblia ószövetségi részében még csak
annyit olvasunk, hogy erős a szerelem, erős
a szeretet, mint a halál… De Krisztus halála
és feltámadása azt bizonyítja be, hogy Isten
szeretete a halálnál is erősebb. Védettséget
és biztonságot ad annak ellenére, hogy fé-
lünk a haláltól.

Az isteni szeretet határtalan. A természet
körforgása, a tavaszi megújulás is megsejtet
valamit, hiszen a hó előbb-utóbb elolvad, a
rügyek, a levelek, a virágok újra kihajtanak.
Az élet utat tör magának, legyőz minden
akadályt, még a halált is. A pusztuláson is
diadalmaskodik. Viszont a búzaszemnek el
kell halnia, hogy új élet szökkenjen kalászba.

Jézus halála megváltó halál. Ezt a fensé-
ges és megfejthetetlen titkot tette nyilván-

valóvá harmadnapi feltámadásával, mert
Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem,
ogy megtérjen és éljen. A lelki újjászületést
a halálba való belemerítkezés árán hozta el
minden embernek.

Nagypénteken nyilvánvalóvá vált a go-
noszság hatalma, kitombolta magát a ke-
resztre szegezett Jézuson, de egyben meg is
semmisült a szeretet végtelen értékű áldoza-
tának hatására.

Jézus kereszthalála semlegesítette a bűn
átkát. A bűn fáján győztes sátánt a kereszt-
fáján győzte le Jézus, a Krisztus. Nemcsak
szépeket tanított, betegeket gyógyított,
hanem a megváltással megtörte a halál, a
sátán uralmát. Ahonnan addig halál szár-
mazott, onnan támadt az élet. 

Jézus a Megváltó! Ez a keresztény csata-
kiáltása a rossz elleni harcban.

Mostantól minden okunk megvan az
örömre. Jézus a kereszten kiharcolta nekünk
a megváltott lét jogát. Visszavásárolta a bűn
által elzálogosított lelkünket a sátántól.
Ezentúl nem lehetünk a rossz lekötelezettjei.
Felelős szabadsággal kell munkálnunk üd-
vösségünket, melyet Krisztus halála árán
szerzett meg. Ez a kereszténység központi
hittitka.

Szédületes misztérium, de olyan, ami
szabadságba emel a szolgaságból.

Minden bűn, baj, halál ellenére sugároz-
nunk kellene a megváltott lét örömét.

Az emberiség lelki sebei begyógyultak. A
tékozló fiú is ezen lepődött meg: Atyja haza-
várta, sőt ünnepi lakomát készített neki. Mi-
lyen jó, hogy van Megváltónk! Milyen jó
megváltottnak lenni.

Sebestyén Péter

Más-lap
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Sikerélményt!

Bő egy esztendővel a helyhatósági választások
előtt egyre többször kerül szóba: lesz-e, lehet-e
esélyes magyar polgármester-jelöltje a vásárhelyi
magyarságnak? Megpróbálván magunk is körül-
járni a témát, első és legkézenfekvőbb – és egyben
tévedhetetlen – válaszunk: az attól függ! Mitől is?
Feltehetőleg sok mindentől. 

Akkor vegyük sorba: például attól, hogy va-
gyunk-e még annyian, hogy voksaink számítsanak,
hogy győzelemre segíthessenek egy magyar jelöl-
tet?  Nos, az év végén esedékes népszámláláskor ez
kiderül... Kérdés továbbá: milyen rendszer, szabály
szerint választjuk majd a polgármestert, a korábbi
kétfordulós, vagy az utóbbi időben sokat hangoz-
tatott egyfordulós választáson jelöljük ki a bürger-
májsztert? Az ma már világos, kétfordulós választás
esetén, tekintve az etnikai arányok számunkra ked-
vezőtlen alakulását, semmi esélye egy magyar je-
löltnek. Egyfordulós választás esetén viszont, ha a
román voksok megoszlanak, reális esélye lehet egy
magyar polgármester-jelöltnek. Hangsúlyozom:
egynek. Azaz, a vásárhelyi magyarság által egysé-
gesen támogatott jelöltnek. 

Tudjuk, Erdély még mindig legnagyobb számú
magyar közössége él Vásárhelyen, amiként azt is,
az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása min-
denkori célja a román hatalomnak. Úgy vélem, az
1990-es év fekete márciusa is eme törekvések so-
rába illeszthető. Talán még emlékeznek rá: a ’89-
es forradalmi hevületben nyilvánosságra került
ominózus pártdokumentum is szorgalmazta a be-
telepítendők számának növelését – a cél akkor is a
román többség kialakítása volt. 

Nos, magyar szempontból Marosvásárhely 
atipikus helyzetben van, nem tartozik sem a tömb-
höz, sem a szórványhoz – előbbihez már nem,
utóbbihoz még nem... Viszont a ’90-es esztendő
eseményei olyan kivándorlási hullámot indítottak
el, amelyet egy, a vásárhelyinél népesebb, életerő-
sebb közösség is megsínylett volna. Egyesek szerint
éppen a legfelkészültebbek, a legmerészebbek, a
legbátrabbak mentek el akkor, hatalmas űrt
hagyva maguk után. Hiányuk a helyi politikai és
közéletből most érzékelhető a leginkább.  

Tagadhatatlan, a vásárhelyi magyarok utóbbi
húsz esztendeje a folyamatos meghátrálások, a
napi rendszerességgel bekövetkező kudarcélmé-
nyek sorozataként értelmezhető. Mielőtt még va-
laki is azzal vádolhatna, hogy arra biztatok, lábhoz
tett fegyverrel várjuk sorsunk beteljesedését, sietek
kijelenteni, eszem ágában sincs ilyesmi. Azt viszont
határozottan állítom: a huszonnegyedik órában va-
gyunk. Az eddigiekből is kitűnik, mi lenne a politi-
kum, a közösség hangadóinak a feladata: az
említett kudarcsorozat sürgős megszakítása! 

Sikerélményt kell nyújtani a vásárhelyi magyar-
ságnak! 

Ezt pedig csak közösségi dolgaink szigorú fel-
leltározásával, reális célok kitűzésével és azok el-
érésével lehetséges. Első lépésként talán egy
önmagunkhoz, lehetőségeinkhez mérten sikeres
helyhatósági választás is megtenné. Korábban arról
szóltam, hogy Vásárhely atipikus helyzetben van,
sajátos gondokkal. Közhelynek számít a megálla-
pítás, hogy rendkívüli helyzet rendkívüli megoldá-
sokat követel. Nos, ennek megfelelően a helyi
politikai erőktől méltán elvárható, hogy tisztázzák
saját helyzetüket, egymáshoz való viszonyukat,
egyeztessék céljaikat, s összehangolják cselekvése-
iket. Ezt pedig csak dialógus árán tehetik, annak
jött el az ideje!

Szentgyörgyi László 

MORGÓ

Nyílt levéllel és több ezer aláírással ellátott petícióval fordultak a magyar szülők Marosvásárhely
elöljáróihoz az iskolák kétnyelvű homlokzati tábláinak kifüggesztését követelve. A Civil
Elkötelezettség Mozgalom által felkarolt ügyet több éves lobbitevékenység után sem sikerült a
tényleges megvalósításig vinni. Úgy tűnik, sem a tíz éve érvényben lévő 215-ös törvény, sem a
február 8-án megszavazott önkormányzati testületi döntés nem elég garancia nyelvi jogaink
érvényesítésére.

Akadályozzák a kétnyelvű iskolai feliratok kifüggesztését

Sokévi meddő nyomásgyakorlás után a
február 8-i önkormányzati testületi ülésen
meghozott döntést sokan kézzelfogható
eredménynek és gyors cselekvést maga után
vonó tettnek könyvelték el. Úgy gondolták,
a Peti András RMDSZ-es képviselő által fel-
karolt kérésük, a polgármester hangzatos és
sokat ígérő szavai ezúttal valós eredményt
szülnek. A határozattervezet megvitatása jó
alkalom volt mind a PD-L, mind az RMDSZ
számára a hangzatos kampányfelszólalá-
sokra, az eredmény pedig egy konkrétumo-
kat teljesen mellőző, ily módon felesleges
határozat. Bár kezdetben március 31-i határ-
időt rebesgettek, melyet a média is felka-
pott, a megszavazott határozat híján van
bármiféle konkrétumnak, az iskolák pedig
mind a mai napig kétnyelvű cégérek nélkül
állnak.

Figyelmetlenség vagy 
politikai szemfényvesztés?

A 215-ös helyi közigazgatási törvény ér-
telmében a tanintézmények kétnyelvű táb-
láinak kihelyezése a polgármesteri hivatal
kötelessége. A tétlenség és a kérések folya-
matos hárítása után a magyar gyerekek szü-
lei erre vonatkozó önkormányzati
határozatot kértek.  „A határozattal lehető-
ség nyílt, hogy pénzalapot különítsenek el a
táblákra, hiszen eddig ennek hiányára hivat-
koztak. Amennyiben a megszavazott válto-
zatban szerepelne egy határidő és
konkretizálták volna, hogy mit is értenek két-
nyelvűség alatt, lenne amire támaszkodjunk,
ezennel azonban megszűnt minden jogilag
járható út. A magyar tanácsosok eljátszották
azt is, ami lehetett volna. Mikor lehetőség
nyílt arra, hogy végre a politikai kampány-
szövegeket cselekvésre váltsák, egy butasá-
gon csúszik el az egész. Tényleg ennyire
figyelmetlenek a tanácsosaink vagy pedig
valamilyen politikai húzás volt az egész, egy
szemfényvesztés, amivel befoghatják szán-
kat? Én adtam a voksomat, és sok ezer ma-
gyar ember adta a voksát, nem nekünk kell
futnunk a tanácsosok után, hogy végre te-
gyenek valamit, hiszen ők általunk és éret-
tünk kerültek abba a pozícióba, ahol vannak.
Az RMDSZ színeiben a mi érdekeinket hiva-
tottak védeni és képviselni, erre tettek esküt”
– mondja Csíky Csengele, a magyar szülők
nevében megfogalmazott nyílt levél szer-
zője.

Bár az újabb kudarc után nehéz megta-
lálni az irányt, hiszen a jogilag járható utak
mindenike zsákutcának bizonyult, a szülők
ezúttal a probléma minél szélesebb körű tu-
datosítására, a közfigyelem felhívására töre-
kednek. 

„Húsvét közeledtével, keresztény ember
lévén, hiszek a csodákban és a megváltás-

ban, de hiszek a cselekvő erőben és az em-
beri tisztaságban. Sajnos a nálunk érvényben
levő törvények erejében nem hiszek, ismét
bebizonyosodott, az csupán papírforma. Ke-
ressük az utat, a jogi formát, a civil megmoz-
dulásokra való lehetőségeket. Jelen
pillanatban egy utcai performanszban gon-
dolkodunk, amivel fel tudjuk kelteni a lakos-
ság figyelmét, a média híján megpróbálunk
hangot adni követeléseinknek” – beszél to-
vábbi terveikről Csíky Csengele.

A polgármester 
jóindulatán múlna?  

Csegzi Sándor alpolgármester megkere-
sésünkre úgy nyilatkozott, Marosvásárhelyen
a kétnyelvűség megvalósulása nem csupán
gesztus kérdése, hanem kötelesség, de ami-
nek tényleges végrehajtását csak a polgár-
mesternek van joga elindítani. „A tárgyalások
során március 31-i határidő szerepelt, és szá-
momra kérdés, hogy ez miért nem maradt
benne a határozatban. Egyébként ez egy fö-
lösleges lépés, jelzésértékű viszont a polgár-
mester felé, hogy elvárjuk tőle a
cselekedetet, másfelől Marosvásárhely pol-
gárai felé, hogy foglalkozunk ezzel a kérdés-
sel. Zártabb körben már sokszor próbáltunk
tárgyalni, és politikai egyeztetés szintjén
lépni ebben az ügyben, de még mindig azt
a választ kapjuk, hogy nem jött el a pillanat.
Én azt hiszem, Marosvásárhely polgárai, ro-
mánok és magyarok egyaránt el tudnák vi-
selni a kétnyelvűséget. Nem hiszem, hogy
négy évvel az Unióhoz való csatlakozás után
a tolerancia minimális megnyilvánulásainak
nem tudunk helyet és időt adni. Ezt nem vá-
lasztási kampányhúzásként, nem pontszer-
zési akcióként kell kezelni, hanem benne
kellene legyen a tudatunkban, a gondolko-
dásunkban, hiszen már rég eljött ennek a pil-
lanata” – véli Csegzi.

Kérdésünkre, miként látja a kivitelezés le-
hetőségét, az alpolgármester nem tudott
konkrét választ adni. Mint elmondta, nem
beszélhetünk anyagi teherről, hiszen jelen-
téktelen összegről van szó, amit akár az is-
kolafeljavításra szánt alapokból is fedezni
lehet. „Aláírási joga viszont egyedül a polgár-

mesternek van, ő az, aki aláírhatja ezen táb-
lák megrendelését, és bármi más kifizetést,
amit a költségvetésből kell fedezni. Ezért
nem rendelhetem meg én ezeket a táblákat,
és ezért várjuk a polgármestertől ezt a lépést,
ami nem csupán gesztus, hanem ma már kö-
telessége is”.

Kirakat-törvények mellett
jogérvényesítés nélkül

Az ügyet kezdetektől felkaroló és ennek
fontosságát tudatosító szervezet, a Civil El-
kötelezettség Mozgalom 2010 novemberé-
ben az Országos Diszkriminációellenes
Tanács elé terjesztette ez irányú panaszát, de
onnan sem jött még semmiféle visszajelzés.
Szigeti Enikő, a CEMO igazgatója sajnálatos-
nak, ám mindenképp tanulságosnak véli a
helyzetet. „Ez az eset világosan mutatja,
hogy milyen ellenállással találkozunk, hogy
semmiféle állami szerv nem biztosít garan-
ciát, gyakorlatilag a magyar közösség jogér-
vényesítését senki nem vállalja magára, a
magyar érdekképviselet sem. Az állam irá-
nyában megtehető lépéslehetőségeket ki-
merítettük, amiből az látszik, hogy ezek nem
azért lettek megalkotva, hogy alkalmazzák
is őket. A tíz év alatt, mióta létezik a helyi
közigazgatási törvény, nem igazán voltak
ilyen akciók, amelyek felszínre hozták volna
a szándékok teljes hiányát. Azért fontosak
ezek a küzdelmek, még ha meddők is, mert
egyre több ember láthatja, hogy kirakat-tör-
vényeink vannak, és egyre több ember kezd
elgondolkodni, hogy milyen esélyei vannak
magyarként ebben a régióban” – mutat rá
az eredménytelenség „hasznára” Szigeti. 

Az egykori 12-es és 13-as számú általá-
nos iskolának – jelenleg Nicolae Bălcescu
Gimnázium – vezetőségi tanácsi határozata
van, melyben megengedték a kétnyelvű táb-
lák kifüggesztését. Az aligazgató két éve jár
a magyar tanácsosokhoz, ám folyamatos el-
lenállásba ütközött. A határozat meghoza-
tala után két iskolaigazgató is azonnal
reagált, és kérte a polgármesteri hivataltól a
kétnyelvű táblát, de a kérvény ismét elvesz-
tődni látszik a bürokrácia útvesztőiben. 

Balogh Erzsébet

Ha lehet, akkor miért nem?
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A hegyet szeretni és tisztelni kell,
és épségben hazajönni – mondja az
induló kis csapat kapitánya. A sepsi-
szentgyörgyi Tulit április 18-án három
társával, Sükösd József csíkszeredai,
valamint Tóásó István és Szabó Zoltán
székelyudvarhelyi hegymászókkal kö-
zösen indult a Himalája 8200 méter
magas Cho Oyu csúcsának meghódítá-
sára. 

– Az expedíció-sorozat nevéből adó-
dik a kérdés: mennyire szempont, hogy
a résztvevők székelyek legyenek? 

– Nem kizáró jellegű, de természe-
tesen a többség mindig az otthoni ba-
ráti körből kerül ki, így gyakorlatilag
teljesül a feltétel: székelyek vagyunk
többségben. Most kizárólag székely-
földiek indulunk, a közös cél hozta
össze a csapatot. Hitet szerezni annak
a gondolatnak, hogy egyszerű egész-
séges ember is kipróbálhatja magát a
magashegyen. A második, akár má-
sodlagosnak is nevezhető cél: meg-
mászni a világ egyik nyolcezresét. Én
gyakorlatilag visszatérek a Himalájába,
két éve már próbálkoztunk a Cho Oyun,
akkor a mostani feleségemmel, a szí-
nésznő Ruszuly Évával vágtunk neki.
Évike 7600-ig, jómagam 7900 méterig
jutottam. Egészségügyi okok és a ked-
vezőtlen időjárás miatt, akkor ennyire
futotta, de mint mondtam, nem is ez
a legfontosabb cél. Most remélem,
több szerencsénk lesz. 

– Hogyan készültök, a klasszikus és
a modern eszközök mellett, mi az, ami
a székely expedíciót megkülönbözteti a
többitől? Van-e bicska és szalonna a
zsákban? 

– Igen, hiszen a tápok és a dehid-
ratált élelmeket csak a címkéje külön-
bözteti meg egymástól, nem az íze.
Persze ezt muszáj vinni, mivel másfél
hónapra nem pakolhatunk házikenye-
ret, de elárulom, még az is van a cso-
magban. A mászófelszerelés egyik
részét visszük, ami pedig ott beszerez-
hető, azt ott vesszük meg, vagy éppen
béreljük. Most előny a két évvel ko-
rábbi expedícióhoz képest, hogy van
már egy előőrsünk, Kobra (Szabó Zol-
tán) már egy hónapja Tibetben van és
feltérképezi, mi az, ami ott biztosan
meglesz. A múltkor értek meglepeté-
sek, igen egyszerű dolgokat nem tud-
tunk beszerezni. Megvan most az az
előnyöm is, hogy pontosan tudom,
mire vállalkozunk, persze van egy 300
méteres szakasz, ahol nem jártam, az
rejtegethet meglepetéseket.

– Külön kaland a repülőtér, a vám-

vizsgálatok ekkora csomaggal, és persze
arra is figyelnetek kell, mekkora terhet
tudtok majd vinni magatok, illetve a
serpák... 

– Jégcsákány, cipő, hágóvas, mind
olyan dolgok, amiket az ember szeret
itthonról vinni, hisz megbízik ezekben.
Vannak a pihezsákok, sátrak, amik ott
is beszerezhetőek. 23 kg, amit be lehet
a gép gyomrába tenni, további 15 kg
személyi, azaz kézipoggyász. A nyugati
turistáról messziről lerí Frankfurtban,
hogy magashegyre készül, hiszen a 2
kg-os térdig érő bakancs mindenkinek
a lábán van, mert a légi táraság azt
nem szabja meg, hogy milyen lábbeli-
vel ülök fel, és persze a kabát alatt ott
a „polar” és a nadrág alatt a másik. A
mi kézipoggyászunk a kapuban 15 kg,
aztán amikor áthaladtunk rajta a
gépen, levetkőzünk és visszapakolunk
a zsákba. A trükköket is elmondhatom,
mire a Központban ez megjelenik, már
túl leszünk az ellenőrző állomáson. Ta-
pasztalat és szerencse kérdése, hogy
sikerül-e a trükk. Lábbal tartjuk a mér-
leget egy kicsit, így ellensúlyozva a
csomagot, akár 30 kg-ot is felvihetünk.   

– Köztudott, az összezártság okoz-
hat nézeteltéréseket, vitákat. Te koráb-
ban a mostani feleségeddel másztál.
Tesztnek szántad? 

– Ha kibírtunk két hónapot a he-
gyen kettesben, nyugodtan összehá-
zasodhatunk, mondták a barátok.
Olyan társsal mászhattam, akiben ma-
ximálisan megbíztam. Ez a bizalom
persze fontos mindig, így most is. Azt

szokták mondani, a hegyen nem segí-
teni nehéz, hanem segítséget kérni.
Amikor a társ ugyanúgy senyved, kín-
lódik, mint én, akkor is meg kell tudni
osztani a gondokat, mert csak az idő-
ben kért és kapott segítség hasznos.
Ellenkező esetben lehet, hogy késő.
Nem csak a társ számára lehet végze-
tes, ha az ember egyedül marad, saját
túlélési esélyei is csökkennek, de az ex-
pedíció már mindenképpen 
kompromittálódik. Ez egyfajta 
csapa t     teljesítményként is felfogható.  

– Oxigént visztek-e? 

– Nem, kapunk ott végszükség
esetén. Vannak más csoportok, akikkel
közösen használjuk a logisztikát, tehát
segítségre számíthatunk. 

– Közös logisztika. Ez mit jelent?

– Bizonyos sátrakat ott bérelünk.
Az alaptáborban lesz saját sátrunk, de
nem lehet külön konyhánk, szaká-
csunk, jakpásztorunk, hordárok kizáró-
lag a mi számunkra. Emiatt társulunk
Katmanduban olyan emberekkel, akik-
kel kiegészül a csapat és akkor csök-
kennek az egy főre eső költségek. 

Persze ez az alaptáborig érvényes
csak, utána ki-ki megy a maga útján,
de így is előfordul, hogy egymás sátrait
használjuk. Ha egy-egy táborban ott
áll üresen a sátor, nem húzzuk fel a mi-
enket, de ha például 7100-on felállí-
tottam a sátrat és lefele tartok, akkor
az természetes, hogy ott hagyom az
enyémet. Persze vannak komoly kelle-
metlenségek is, mikor nincs üres sátor. 

– Legendákat hallani a serpák 
életéről, hozzáállásáról, neked milyenek
a tapasztalataid? 

– Jóindulatúak, nem kimondottan
haszonlesők. Mosolygósak, segítőké-
szek. Persze ők ebből élnek meg. Gya-
korta segítenek életveszélyben is.
Kitartanak maximálisan. Egy esetben
mondanak nemet, akkor persze el sem
indulnak, ha úgy ítélik meg, hogy az
Istenek most elfordultak, haragszanak.
Ha vihart sejtenek, nem indulnak útra,
kivárják a kellő pillanatot. Ilyenkor
nem lehet pénzzel sem rábírni őket,
hogy segítsenek a nyugati turistának
a csúcsra jutni. Mi csak az alaptáborig
használunk serpát, onnan magunk
visszük a csomagjainkat – annyit,
amennyire szükségünk lehet. 

– A mostani expedíció programja
hogyan alakul? 

– Bukarestből indulunk, Katar–
Doha átszállással jutunk el Katman-
duba. Ott kapjuk meg a reptéren a
nepáli vízumot. Továbbá 2–3 nap a
kínai vízum beszerzése és további má-
szóengedélyek kiváltása. Aztán elin-
dulhatunk a kínai határ felé. A kínai
alaptábor után az előretolt alaptábor
következik. Ide térünk vissza mindig
aklimatizálódni, illetve az aklimatizá-
lódásból pihenni. Két taktikát válasz-

tottunk: Sükösd József és jómagam a
klasszikus liftezést, azaz fel–le mindig
magasabbra. Pityu és Kobra a lassú és
folyamatos emelkedés mellett döntöt-
tek. Ez egy új irányzat. Abból áll, hogy
egy sátorral és 3 hétre elegendő élel-
miszerrel elindulnak és folyamatosan
másznak, szintkülönbségben átlag
napi 4–500 métert. Ez azt is jelenti,
hogy táborok között féltáborokat kell
létrehozzanak. Északról támadjuk a
csúcsot, Kína Tibet felőli részéről, a Cho
Oyu a határon van. A csúcstámadást
május 23-a utánra tervezzük, persze ez
függ az időjárástól és az aklimatizáló-
dástól. 

– „Székelyek a magasban” és „Ma-
gyarok a világ nyolcezresein”. A két ex-
pedíciósorozat mennyire konkurense
egymásnak? 

– Semmiképpen sem az, hiszen
ezek a csúcsok mindannyiunkat meg-
várnak. Az ő tapasztalatuk jóval na-
gyobb, inkább profik, mint mi. Volt
már közös tervünk is, eddig sajnos
nem sikerült közösen másznunk, de re-
mélem, összejön előbb-utóbb. Nekünk
még nagyon sok nyolcezres van hátra,
nekik már jónéhány megvan a tizen-
négyből, de lehet, valamelyiket közö-
sen hódítjuk meg. 

Biró Zsolt 

Székelyek a magasban
Az első nyolcezres meghódítására indult a Székelyek a magasban expedíciósorozat. Az ötletgazda és expedícióvezető Tulit Zsombor bő tíz éve járja a
világ kontinenseit, és Alaszkától Antarktiszig, illetve Eurázsiától Afrikáig számtalan csúcs meghódításával büszkélkedhet. Általában nem profi 
alpinistákból verbuvál csapatot, a hegymászás szépségei és örömei jelentik a legnagyobb elégtételt számára. Saját hitvallása szerint nem a csúcs
meghódítása a legfontosabb. 

Lapzártakor kaptuk az üzenetet Zsombortól:
„Dohába érkeztünk hajnali 0.15 órakor. Minden rendben. Sokat

fizettünk a súlytöbbletünkért Bukarestben, de erre számítani lehe-
tett. Reggel 9.30 -kor indulunk Katmandu felé. Itt Dohában 2009-
hez képest minden változatlan. Üdvözlettel Tulit Zsombor.”
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Nemrég lehetett tanúja a tisztelt nagyérdemű  Makkai Gyöngyvér Szóval és zenével a zenéről
című szerzői estjének a Vártemplomban. A Művészeti Egyetem zenepedagógia szakának tanárát
zeneszerzésről, zenéről, költészetről faggattuk.

élet-módi

amelyben mindenki
képzelődik

A hétvége igazán jó társaságban zajlott, és hazafelé in-
dulás előtt a Természet is nyújtott magából: Dzsessz a Kert-
ben egy olyan térkapszulába került, ahonnan (és csakis
onnan) a méhek polifonikus döngése igazi transzcendens
élményként hatott. ( Zb közben a fák törzseit lapogatta.)

Sajnos a Zöld Pikkelyes Palotában nem minden hétvége
telik ilyen harmonikusan. Itt van példának okáért a múlt
vasárnap. Amikor aznap délben derült ki, hogy a szél nem
tesz jót egy diktafonra felvett beszélgetésnek. (...) S miköz-
ben Dzsesszika az élet igazságos vagy igazságtalan voltát
firtatta hüppögve, közben előkereste a szekrény mélyéből
fürdőruháikat. Tudniillik wellness-délutánra voltak hivata-
losak az egyik bonyolult nevű hotelközpontba. Ha Kabino-
szék nem hívják őket, valószínűleg sosem jutott volna
eszükbe elmenni, ezek a dolgok valahogy távol állnak tőlük.
Délutánra már a hüppögésre nem volt idő, szinte pániksze-
rűen jött a felismerés a fölösleges kilókról és egyebekről. A
megoldható szépséghibákat megoldva, a megoldhatatla-
nakon pedig felülkerekedő magatartást tanúsítva, elkezd-
ték várni Kabinoszékat. Mert kicsit késtek, addig az
interneten elkezdték tanulmányozni a hotelt és Európa leg-
nagyobb területen elterülő wellness-központját. Elég nyil-
vánvaló volt a trükk: felfújni a semmit. A fényképeken a
ronda hotelbejárat esti fényáradatban, a tér optikailag ma-
nipulálható kiterjedésének növelése stb. Persze a valóság-
ban a tetőről kábelvégen himbálózó, leszakadófélben lévő
reflektor szemmel láthatóan senkit nem zavart, amiként  a
bejáratnál szétdobált pizzadarabok, szemét sem. Na, de
hát ez már csak ilyen, itt nálunkfelé. 

Nem arról van szó, hogy az ember nem érzi jól magát
egy ilyen helyen. És arról sem, hogy hőseink ne lennének
hálásak az élményért. De sehogy sem sikerült egy trópusi
őserdőbe képzelniük magukat, pedig Dzsessz képzelőereje
néha igencsak intenzíven produkálja magát. Talán arról van
szó, hogy egyikük sem szereti a mű dolgokat. Ami persze a
kortárs viszonyok között már-már luxus. S hogy van-e ér-
telme az itteni viszonyok között egzisztenciát teremteni,
(ismét) sorskérdésükké vált. A Kedves Olvasó is ugye milyen
sokszor hallja, hogy ’90-ben a java ment el?, de közben a
gyáva–bátor fogalompár kezd egymás ellentétébe átfor-
dulni és (többek között) a méltánytalanságnak is kezdenek
körvonalazódni a határai.

De forduljunk vissza a búskomor gondolatoktól a trópusi
giccsparadicsomba, ahol Zb minden egyes szaunában a kö-
veket akarta öntözni és később plazmatévéről, benne foci-
meccsről, sörről és azt felszolgáló nőkről álmodozott az
Elnökkel. (A képzeletével, úgy látszik, neki sincs baj.)

Az utolsó félóra pedig igazán jól telt. Miközben a kis Ka-
binoszok gyermeki képzeletükkel vízi táncosnőkké lettek
és a „szakma” terén szerzett tudásukat csillogtatták, addig
észrevétlenül és csendben kiürült a világ legnagyobb és
legtágasabb wellness-központja, és mi magunkra marad-
tunk. Egy idegen világban, ahol nem beszélik a mi nyel-
vünket, ahol nem tudják, hogy kik vagyunk és honnan
jöttünk. 

Egy dzsungelben, ahol a teknősbéka túl nagy, a krokodil
túl kicsi.

(vassgyopi)

– Szerzői estje a kívülálló szemével rend-
kívül sikeresnek bizonyult, ahol szép számú
közönség előtt mutatkozhatott be. Az est fő-
szereplőjeként, hogyan értékeli ezt az alkal-
mat?

– Jó szándékú emberek és nagyszerű
előadók jóvoltából állhattam közönség elé.
Ezért elsősorban az élet diktálta lehetősé-
get tekintem főszereplőnek és hálás vagyok
azért, hogy a művészet képviseletében úgy
vesznek körül volt (és jelenlegi) diákjaim,
valamint mindenkori ismerőseim, hogy ál-
taluk megérint a dal és költészetté lényegül
a szó…

– A közönség három szerepében ismer-
hette meg: zeneszerzőként, költőként és tu-
dományos szerzőként. Mikor kezdett el
komponálni és mi készteti a mai napig arra,
hogy a hangjegyeket dallammá szervezze?

– Nem tartom magam sem költőnek,
sem zeneszerzőnek, csupán egy olyan em-
bernek, akit ha öröme vagy bánata során a
hangok vagy a szavak cselekvésre késztet-
nek, tollat vesz kezébe. Amit teszek, az
tehát nem művészkedés, hanem vallomás
és önkifejezés. Egyszerűbben: vállalom
magam úgy, amilyenné mások tesznek.
Azért – amit nekem tulajdonítanak – azt
mindig a „miénk” gondolatiságához veze-
tem vissza, és illesse ezért köszönet mind-
azokat, akiket ilyen értelemben magam elé
idézhetek. Az előadás során, amikor Geréd
Jolán fuvolázott, nagytatámra is emlékez-
tem. Képzeletemben láttam, amint belefúj
hangszerébe…, és fájlaltam, hogy már
nem ülhetünk ketten a zongora elé, hogy
én gyakoroljak, ő meg hallgassa, mint te-
szem azt. Nagyon büszke voltam, amikor
óvodás koromban egy alkalommal elját-
szottam neki azt a néhány ütemes zongo-

rára „komponált” szerzeményemet, amely
időnként, nosztalgiázó pillanataimban még
ma is a fülemben cseng. Azóta a hangokat
is le tudom jegyezni és még azt is tudom,
hogy ő most jobban elérzékenyülne, ha ma
rám tekintene, mert bizonyára azt a zenét
kottázom tovább, amiről ő álmodott. Csak-
hogy a papírra, a mi zenénk mellé, a sors
nem a Müller Viktor nevét, hanem az enyé-
met diktálta le.

– A verselésnek köze van a komponálás-
hoz, legalábbis ami mindkettő technikai ré-
szét illeti. A többi a lélek dolga...

– Akrosztichon-mezosztichon-tele szti -
chon! – Íme, most is csak játszom, mert en-
gedem, hogy a szavak táncba vigyenek.
Azonban, amikor a betűk vertikális irányú
egybeolvasásán keresztül azoknak is üzen-
hetek, akik látva-látnak, úgy érzem, én
magam is elgondolkodom az „akinek van
füle, hallja” evangéliumi üzenetén. (… s e
parafrázis nem üres frázis, mert:) Ilyenkor
megértem azt is, hogy a lélek csak azok szá-
mára bonyolult, akik nem hiszik az „egyszer
majd elvezet minden igazságra” ígéretét.
Egyébként a Lélek megfejti önmagát. És
végtére is, a barokk zene bonyolult polifó-
niáját a gondolkodó ember mindig is él-
vezte és kedvelni fogja, mert jó kihallani a
lényeget, és megfejteni a titkokat. 

– Kovács Levente, aki doktori tézisének
vezető tanára volt, a könyv bemutatásakor
méltányolta azt a nagymértékű tudást, ami
könyvéből kiviláglik és egy művészember
próbálkozásaként értékelte könyvét. A tudo-
mány mely területén és mit alkotott?

– Hogy mit alkottam a Tudomány vala-
mely területén?! – e kérdés eszembe jut-
tatja Mikszáth Hályogkovács történetét, és

elnémulok. Számba veszem ugyanis, hogy
mit fedez e szó: tudomány. Valami olyasmit,
ami – a több mint költői kíváncsiskodás
során – azt visszhangozza bennem, amit
Jóbnak is egykor hallania kellett: „Eljutot-
tál-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mély-
ségnek fenekét?” Nem, én csak
gondolkodtam, és mindenkit arra invitálok,
aki A zene színházdramaturgiai szerepválla-
lása című könyvemet kézbe veszi. Gondol-
kodjon színházművészetről és zenéről, és
kívánja a lét szinkretizmusán keresztül e
kettőt együtt is megragadni. S amint most
ezt mondom, az olvasó elé bocsátom azt is,
amiről könyvemben nem esik szó. Azt, hogy
most veszem észre igazán azokat az
embere ket, akiktől megtudhatom, hogy
városunkban miként írta magát tovább a
művészet. Mert itt és most egyfelől Kovács
Levente, másfelől Csíky Boldizsár személyi-
ségére tekintve még inkább boncolni kez-
dem a szakmai kompetencia
fogalom körét…

Vass Gyopár 

Nem tartom magam sem
költőnek, sem
zeneszerzőnek, csupán egy
olyan embernek, akit ha
öröme vagy bánata során a
hangok vagy a szavak
cselekvésre késztetnek, tollat
vesz kezébe. Amit teszek, az
tehát nem művészkedés,
hanem vallomás és
önkifejezés. Egyszerűbben:
vállalom magam úgy,
amilyenné mások tesznek. 

Makkai Gyöngyvér és a vonóstrió tagjai:
Kozma Éva, Barabás Boróka, Ábrám Zsuzsa

Vallomás és ...
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Győzelem tér 34.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0265-250.994-es telefon-
számon vagy a kozpont@kozpont.ro
e-mail címen!

Maros megyei hetilap



A keresztyénség húsvétkor
Jézus életútjának egyik legfon-
tosabb mozzanatát ünnepli:
halálát és feltámadását. Az ün-
nepről a 325-ös niceai zsinat
döntött. Húsvét mozgó, luni-
szoláris ünnep: mindig a tavaszi
napforduló utáni első holdtöl-
tét követő első vasárnapra esik.
Szimbolisztikájában pogány
kori és keresztény szokások
egyesülnek: megtalálható
benne az összes tavaszváró, ta-
vaszcsalogató pogány ünnepi
szokás, de benne van a feltá-
madás üzenete is, ami nélkül a
kereszténység elképzelhetetlen
lenne. A pogány hagyomá-
nyokból a keresztény húsvétba
mentődött át a zöld ág szimbo-
lisztikája, a víz, a tojás, az aján-
dékozás jelképei, a tűz- és az
étel szentelésének szokásai. Új-
kori, keresztény szokás a mise-
vagy istentisztelet-tartás. 

A víz
A szimbólumok közül a leg-

fontosabb és legősibb a víz,

amely mindenhol a külső-
belső tisztálkodás eszköze,
szépséget és termékenységet
varázsol. Valamikor húsvét má-
sodnapja a vízbevető vagy víz-
behányó hétfő nevet viselte,
lévén, hogy a lányokat a patak-
hoz hurcolták vagy vederből
öntözték. Nagypénteken az ál-
latokat megfürösztötték, a víz-
nek egészségvédő és rontás
elleni erőt tulajdonítva. 

Tojás 
Ázsiában és Európában

egyaránt a termékenység kö-
rülbelül háromezer éves jel-
képe; avar sírokban is találtak
festett tojást. Az élettelenből
az élőbe való átmenet jelképe-
ként tartják számon, célja a
termékenységvarázslás. A piros
tojás (melynek színe különösen
alkalmas a rontás elhárítására,
egészségvédelemre) legendája
nagyon régi időkig vezethető
vissza. Egyik legenda szerint a
kisgyerek Jézusnak Mária fes-
tetgetett piros tojásokat, egy

másik történet szerint Jézus
keresztfája alatt tojások voltak
és ezeket Jézus vére festette pi-
rosra. 

A tojás festése mindig is női
munka volt, amelynek meg-
vannak a maga ősi hagyomá-
nyai és szabályai. Festésük
mágikus cselekedetnek számít,
a festést megelőzően imád-
kozni, énekelni szokás, de a to-
jások írása alatt némán kell
dolgozni. Azon a héten semmi-
lyen forgó mozgást nem illik
végezni, például vajat köpülni,
tekerni, kavarni tilos. A tojást
balról-jobbra kell forgatni, az
írókát mozdulatlanul kell tar-
tani, tudniillik a munka a
templomi körmenet jegyeit
utánozza. A moldvai asszonyok
legősibb, tojáson megjelenő
motívumai: a csillag, a rózsa, a
fenyőág, a cserelapi, a kakasta-
réjos minta, a vesztett utas-
minta. Utóbbi csak

kacskaringókból áll és az útját
vesztett vándor jelképe. A leg -
ősibb technikával készült ma-
gyar festett tojások viasszal
megrajzolt tojások voltak: a
meleg tojásra rajzolták a min-
tát és azután helyezték a növé-
nyi eredetű festékbe. 

Zöld ág
Jelentése a bibliai pálma -

ágig vezethető vissza. A 
kato likus templomokban bar -
ka  szenteléssé alakult, amely 
rítusnak féregűző, be teg -
ségelhárító, bajelhárító szere-
pet tulajdonítanak. A zöld a
remény színe, a tavaszvárást, a
télbúcsúztatást jelképezi. Az
állatokat is először zöld ággal
szokás kihajtani, de zöld ággal
díszítik a lányos házak kapuját
is. Ide sorolható a határjárás,
melyet napjainkban egy egy-
házi elöljáró vezet, akit általá-

ban férfiak kísérnek. A határjá-
rás célja a termékenységva-
rázslás: imádkoznak jégeső,
szárazság ellen. Ennél a szo-
kásnál a pogány és a 
keresztyén szokások összekap-
csolódtak abban is, hogy Isten
segítségét kérik a gazdag ter-
mésért és a természeti csapá-
soktól való megmenekülésért.
De bizonyos tájegységeken
szokás locsolás helyett masnis
ággal megvesszőzni a lányo-
kat.

Ételszentelés
Ide tartozik a halottetetés

ősi szokása, amikor az ünnepen
az elhunytaknak is terítenek.
Ezen kívül egyes magyarországi
vidékeken a komatál küldésé-
nek szokásával találkozunk. A
komatál küldése azt jelképezi,
hogy a kislányok barátnőkké fo-
gadják egymást, és attól fogva

úgy viselkednek, mintha test-
vérek lennének. Edényben, ko-
sárban kalácsot, piros tojást,
bort helyeznek el, úgy látogat-
nak el egymáshoz. A templom-
ban a római katolikusok szintén
piros tojást, bort és kalácsot
szoktak megszenteltetni. A bá-
rányhús fogyasztása nem ősi
húsvéti szokás, csak a 20. szá-
zad második felétől terjedt el,
azelőtt majorságot vágtak.
Mint jelkép, ősi, hiszen a bárány
nagyon gyakran áldozati állat-
ként szerepelt. A házi sonka volt
a legfontosabb főzött húsvéti
eledel, de a nagyünnepi ételek
elmaradhatatlan fogását, a töl-
tött káposztát is ott találjuk a
húsvéti menüben. Sütemény-
nek diós-mákos patkót vagy
rudat volt szokás készíteni.

A nyúl
Egyes kutatók szerint téve-

désből került a népszokások so-
rába, mert a német nyúl szó
hasonlatos a szintén német
gyöngytyúk nevéhez. Mások
szerint ez a szimbólum azért
terjedt el, mert a nyúl a szapo-
raság, mások szerint azért, mert
vedlik, ami az újjászületés jel-
képe. Az bizonyított, hogy a 19.
század végén Németországból
elterjedő képeslapok tették ál-
talánossá azt az elképzelést,
hogy a nyúl hozza a tojást. 

Tűz 
Római kori hagyományokra

tekint vissza, akkorra, amikor
március 1-jén kezdődött az új
esztendő. Nagyszombaton tűz-
szentelés történik, amelynek
eredményeként a szentelt tűz
egy évig ég. 

Vass Gyopár
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Asztalos Enikő néprajzkutatói szemmel közelít húsvét ünnepéhez és a hozzá kapcsolódó szimbólumkörhöz.

Húsvétra hangoló

Volt idő, mikor még nem tudtam, miről is, azaz kiről is szól
a húsvét. Pöttöm kislányként elvarázsolt a tavasz bősége, a
ház előtti fű, ami nagyobbra nőtt néhány hét alatt, mint én,
a sok illatozó virág, a napsütés, s mindennek a bódító egy-
velege. Ünnepi hangulat uralkodott minden ilyen időszak-
ban, az biztos… így hát: ünnepeltünk.

Gyerekfejjel arra tippeltem, kicsit értem van ez az egész,
mert ugye jött a nyuszi, hozta az évi egy Kinder tojást, elrej-
tette a fűben, a szobában a finomságokat, én pedig nagy él-
vezettel keresgéltem a bokor alján s a fotel mélyén. Tojást
festeni sem volt legutolsó móka, találgatni, melyiket ki viszi
el, listát írni a locsolókról, lesni a csengőt, az ajtót, az ablakot,
majszolni a sütiket, öntözve lenni, hogy „el ne hervadjak”, s
így cseperedni húsvétról húsvétra. 

Később, szinte észrevétlenül, kezdett kibontakozni min-
dennek az értelme. Helyükre kerültek a dolgok, a népszokás,
a nem-is-nyuszi, a kölnifelhő háttérbe szorult, legalábbis el-
méletben. A Jézus Krisztus szupersztár magnószalagos ver-
ziója sem csak zenét és egy mesét közvetített. Világosság lett,
s megérthettem végre, hogy valójában kicsit, vagy lehet,
nagymértékben értem, érted, értünk van ez az egész. Krisz-
tus meghalt. Magára vette bűneinket. Alászállt a poklokra.
Legyőzte a halált, FELTÁMADOTT! Értem, érted, értünk történt
mindez, az Atya szeretetéből és kegyelméből fakadóan.

Annyira jólesik ünnepelni! Kívül is csupafriss a világ,
odabent megújul maga a megújulás. Számomra húsvétkor
minden szebb. Melegebb a nap, melegebb a szív, melegebb a
szó. A lényeg ennél egyszerűbben nem elmondható. Jézus él,
itt van velünk, elég ok ez az örömre. Ő megtette az
elképzelhető elképzelhetetlen legnagyobb jót velünk. Most
rajtunk a sor, hogy odaüljünk lábaihoz. Mi történik akkor?
Örökké élhetünk!  

Ercsei Zsuzsanna
(Megjelent a Cserealji Református Egyházközség iúsági 
havilapjában, a Cserelapiban.)

Húsvét – az etnológus szemével 
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Ötévesen hegedűről álmodott, de előbb a basszusharmonika rejtelmeit sajátította el. Majd sorra következett a hegedű, a brácsa, a zongora, végül
a karmesteri pályafutás. A várhegyi születésű Vasile Cazannal, a Marosvásárhelyi Filharmónia vezetőjével tapasztalatairól, karigazgatói
tevékenységéről, valamint művészi pályájáról beszélgettünk.

A művészet élén művésznek kell állnia
– Hogyan és mikor került kapcso-

latba a zenével?

– Mindössze ötéves lehettem, ami-
kor arra kértem édesapámat, vásárol-
jon nekem egy hegedűt. Abban az
időben ritkaságszámba ment a gyere-
keknek készült hegedű, valamint az
áruk is igen borsos volt. Annak elle-
nére, hogy édesapám sokáig ígérgette,
egy napon egy harmonikával tért
haza. Mondanom sem kell,  a hangszer
nagyobb volt, mint én. A térdemre he-
lyeztem a harmonikát és úgy próbál-
tam játszani vele. Ez volt az első
kísérletem a hangszertanulással.

Először hangversenyen második
osztályos koromban voltam, viszont
már előtte, szüleim tanácsára, eljár-
tam a Dózsa György utcában lévő Pio-
nírok Házába, ahol harmonikázni
tanultam. Szintén ebben az időben
kezdtem el hegedűt tanulni, körülbelül
nyolc éven keresztül, utána követke-
zett a brácsa, ugyanis nagyon szeret-
tem és mai napig szeretem a brácsa
hangszínét. Időközben a zongora is
rabul ejtett. Az első találkozásom a
szimfonikus zenével második osztályos
koromban történt meg, amikor eljár-
tam nevelőhangversenyekre, és azóta
itt ragadtam a Kultúrpalotában. Mai
napig emlékszem, amint Csíky Boldi-
zsár mester türelmesen magyarázott,
és ez engem őszintén megfogott. Így
kerültem kapcsolatba ezzel a világgal
és azóta nem hiányzom a koncertekről.
Az első hangversenyen, amelyen részt
vettem és láttam ahogyan a karmester
dirigál a színpadon, eldöntöttem, én is
ezt az utat választom. Kolozsváron vé-
geztem karmesteri tanulmányaim, de
mivel nagyon szerettem a kórusmuzsi-
kát is, a Gheorghe Dima Zeneakadé-
mián abból is levizsgáztam. Ezt
követően számos egyházi kórussal dol-
goztam együtt, több helyre is elhívtak
dirigálni. Néhány műkedvelővel közö-
sen szimfonikus zenekart alakítottunk,
eljártunk külföldre és méltán mondha-
tom, sikeresek voltunk. 

– Ön választotta a  Filharmóniát,
vagy a Filharmónia önt?

– A Marosvásárhelyi Filharmóniához
versenyvizsgával kerültem és közel 22
éve a kórus karnagyaként tevékenyke-
dem. Ez idő alatt volt alkalmam eljárni
különböző képzésekre is. Így jutottam el
Bukarestbe, a híres Madrigal kórushoz,
valamint életre szóló tapasztalatot sze-
reztem az Amerikai Egyesült Államok-
ban, ahol a 
New York-i Julliard Zeneakadémián kar-
mesteri továbbképzésben részesültem.  

Azon szerencsés személyek közé
tartozom, akik Halász Lászlótól tanul-
hattak. 1996-ban ismerkedtünk meg
a debreceni születésű, kiváló zongoris-
taként és szólistaként ismert zenésszel,
aki egyben alapító tagja volt a New
York City Operának. Együtt dolgozott
Kodály Zoltánnal, Bartók Bélával, akik
tanárai is voltak. De volt szerencséje
Bruno Walterhez, George Enescuhoz,
valamint Richard Strausszal is komoly
és hosszú távú levelezést folytatott. Ki-
váló lehetőség volt számomra az, hogy
három alkalommal is találkozhattam
Halász Lászlóval, hiszen ezáltal egy új
zenei világ tárult elém.

De hazai zenészeknek is sok min-
dent köszönhetek. Zenét is szívesen és
kedvvel írok, Csíky Boldizsár sokat se-
gített nekem, főképp a kórusmuzsika
alkotásokban. Közösen leültünk, meg-
beszéltük a darabot, így neki is nagyon
hálás vagyok. 

– Hogyan lehet a karigazgatói mun-
kát összeegyeztetni a zenekari tevé-
kenységgel?

– A Marosvásárhelyi Filharmóniá-
nak 1996-tól vagyok a művészeti tit-
kára, 1998-tól pedig az igazgatója.
Természetesen a karigazgatói munka
és a karmesteri tevékenység két külön
fogalom, viszont azok, akik itt dolgo-
zunk, néhány kivétellel, mind művé-
szek vagyunk, és jó dolognak tartom,
hogy a művészek élén egy művész áll.
Ez mindenfele így van a világon, hiszen
elképzelhetetlen, hogy ne egy zenész
legyen az intézmény vezetője. Elen-
gedhetetlen azt a bizonyos művészeti
stratégiát kialakítani, amire csak egy
művész képes. Ugyanakkor kapcsola-
tot kell teremteni külföldi és belföldi
karmesterekkel, szólistákkal. A reper-
toárpolitika meg kell feleljen mind a
közönségnek, mind az előadóknak,
akiknek szeretniük kell a kiválasztott
és eljátszott műveket. A zenei könyv-
tárunkat évente bővítjük egy-két új
darabbal, valamint különböző esemé-
nyekre is nagy hangsúlyt fektetünk.
Idén, 200. születésnapja alkalmából
megemlékezünk a nagyszerű zene-
szerzőről, Liszt Ferencről. Ezenkívül
külön koncerttel készültünk a szerel-
mesek napjára, a nők napjára. Két
újévi hangversenyt szerveztünk, majd
három utóhangversenyt, mert szeren-
csére volt rá igény. Dolgozunk azon,
hogy minél színesebbé varázsoljuk
koncertjeinket, néha színészeket, fiatal
diákokat hívunk meg, hogy emeljék a
hangversenyek színvonalát. 

Mint igazgató természetesen nem
menekülök az adminisztrációs mun-

káktól sem. Mint megannyi fele, ná-
lunk is a leglényegesebb problémát a
pénz, a költségvetés jelenti. Minden
évre elkészül egy terv, melyet be kell,
be kellene tartani. Mi pénzt csak a
koncertekből tudunk szerezni. Ehhez
jó koncertekre van szükség és jó közön-
ségre. 

– Hogyan jellemezné a vásárhelyi
közönséget?

– Azt kell mondanom, hogy a vá-
sárhelyi közönség kiváló. Ismerek
olyan személyeket, akik több mint 40
éve járnak a hangversenyekre, évente
felújítják bérleteiket. Vannak olyan
családok, akik számára a koncertek
egy-egy ünnepnappal érnek fel, szá-
mukra itt lenni élmény. 

Ezenkívül igényes közönségről be-
szélünk, aminek felettébb örülünk, hi-
szen az előadó is arra törekedik, hogy
magas szintű előadást produkáljon.
Nem utolsó sorban, olyan karmestere-
ket és szólistákat hívunk vendégszere-
pelni, akik jelen pillanatban a legjobb
formában vannak. A mai világban az
információ könnyen terjed, így köny-
nyűszerrel kapcsolatba tudunk lépni
hazai vagy külföldi tehetségekkel. Kö-
zönségünk minket is motivál. Érezzük,

hogy mellettünk vannak, és hálásak
vagyunk azért, hogy egyre többen
vesznek részt a koncerteken. A filmze-
nékkel, a dzsesszel sikeresen megfog-
tuk a fiatal generációt, akik lassan
visszatérnek a hangversenyekre. Ezt
akár garanciának is tekinthetjük, azaz
okkal remélhetjük, hogy az elkövetke-
zendő néhány évtizedben sem apad a
közönség száma. Ebben természetesen
nagy szerepet játszik a nevelés, az ok-
tatás. Mai napig működnek nevelő- és
leckehangversenyeink, melyeken al-
kalmanként 1500–1600 vásárhelyi
diák megfordul. Ez annyit jelent, hogy
igény van a klasszikus zene tanítására,
és csak tisztelni tudom azon szülőket,
akik arra is gondolnak, hogy a zenei
oktatás az általános nevelés részét ké-
pezi. 

Bevallom, volt egy periódus, ami-
kor csökkent a közönség, de 2006-tól
errefele, boldogan és büszkén mond-
hatom, ha nem is minden hangver-
seny alkalmából, viszont gyakran
teltház előtt zenélnek művészeink. 

– A teltház nemcsak a közönségnek
köszönhető, hanem a művészek érdeme
is...

– Nálunk a zenekarban mindenki-

nek felsőfokú végzettsége van, és
hangsúlyoznám, hogy a Marosvásár-
helyi Filharmónia országos szinten az
első három között van, ami a profiz-
musnak, a komolyságnak a jele.
Mindez a magas szintű előadásoknak,
a tehetséges zenészeknek köszönhető,
akik nemcsak felkészültek, hanem ko-
molyan veszik a szakmájukat is. Állami
intézményként működünk, ami annyit
jelent, hogy a fizetések nem túl maga-
sak, ennek ellenére művészeink szere-
tik szakmájukat, és megértették, hogy
ezekben a válságos időkben is tovább
kell vinnünk a hivatásunkat, méghozzá
magas szinten.

Fodor Tekla

Ismerek olyan
személyeket, akik több
mint 40 éve járnak a
hangversenyekre, évente
felújítják bérleteiket.
Vannak olyan családok,
akik számára a koncertek
egy-egy ünnepnappal
érnek fel, számukra itt
lenni élmény. 
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Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________
Tel.:  _______________________________
Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg!
Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk el (max. 25 szó).
A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg. 
A hirdetés tartalmáért a feladó felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután ér-
kezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg! 
Olvashatatlanul kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Lakás

ELADÓ tetszés szerint bővít-
hető szoba-konyhás ház Nyo-
máton, hatalmas telken. 
Ára: megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 0744-321.409-es
telefonszámon. 

ELCSERÉLEM székelyudvarhe-
lyi kétszobás tömbházlakásom
hasonló marosvásárhelyivel. 
Érdeklődni a 0758-795.676-os
telefonszámon. 

KIADÓ szoba  egy négyszobás
lakásban a Tudor negyedben, a
Cutezanţei utcában.A többi szo-
bában 3 sapientiás egyetemista
fiú lakik. A szoba ára 250 lej/hó-
nap. A szoba a legnagyobb a la-
kásban, ketten is lehet lakni
benne. Ez esetben a szoba ára
350 lej/hónap. A lakásban köz-
ponti fűtés, termopán ablakok,
internet, mosógép van. Érdek-
lődni a 0745-253.331-es tele-
fonszámon lehet. 

Garázs 

ELADÓ tömbház alatti garázs. 
Ára: megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 0741-380.283-as
telefonszámon. 

Elektronika

ELADÓ szürke Nokia 6600i slide
telefon, megkímélt, újszerű ál-
lapotban, karcolás nélkül. Ára:
500 lej. Érdeklődni a 0742-
164.731-es telefonszámon le-
het.

ELADÓ számítógép:  Amd 
Athlon 64 X2 Dual core 5200+,
2 GB DDR2 Ram, 320 Gb vinyo,
Wireless hálózati kártya, Geforce
7300GS 512 Mb videokártya, Tv-
tuner kártya (távirányító és a
többi tartozék is megvan hozzá),
CD/DVD-RW + Philips 170S mo-
nitor + Genius billentyűzet +
Philips webcam. Installáló cédék
és a szükséges kábelek is meg-
vannak. Irányár: 900 lej (enyhén

alkudható). Érdeklődni a 
joetatika2004@yahoo.com e-mail
címen, vagy a 0743-091.510-
es telefonszámon lehet.

ELADÓ Nokia 1616-os mobil-
telefon. Ára: 90 lej. Érdeklődni
a 0742-025.033-as telefonszá-
mon lehet.

ELADÓ Sony Ericsson w660i
mobiltelefon. Ára: 150 lej. Ér-
deklődni a 0742-025.033-as te-
lefonszámon.

ELADÓ Iphone 3G típusú mo-
biltelefon. Ára: 850 lej. Érdek-
lődni a 0742-025.033-as tele-
fonszámon.

ELADÓ alig használt, kitűnő ál-
lapotban lévő HTC Hero 1 év
garanciával. Érdeklődni a 0744-
650.474-es telefonszámon.

ELADÓ működőképes Arctic tí-
pusú, 5 rekeszes mélyhűtő. Ér-
deklődni a zsuzsa_vagasi@ya-
hoo.com e-mail címen,

valamint a  0742-860.991-es
telefonszámon lehet.

ELADÓ Sony Ericsson  Xperia
X10 mini black mobiltelefon,
kitűnő állapotban, garanciával,
összes tartozékkal. Ára: 550 lej.
Érdeklődni a 0743-757.035-ös
telefonszámon.

Vegyes

ELADÓ 60 literes akvárium tar-
tozékokkal és halakkal együtt.
A halak közül 6 arany kárász, 3
gurani, 2 tisztító, 2 szifó. Ára:
600 lej. Érdeklődni a 0746-
369.864-es telefonszámon,
vagy a karesz87@yahoo.com e-
mail címen.

ELVESZTETTEM Könczey
Zsolt névre szóló diáki -
gazolványom, valamint
utazási ked vez ményeim.
Semmisnek nyilvá nítom.

Apróhirdetések

Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám
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A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik napon, vasár-
nap feltámadt. Hogy ez valóban így volt-e,
vagy csak fantazmagória az egész, kár fir-
tatni, a húsvétban úgyse ez a lényeg,
hanem a töltött bárány, a krémes süti, a
piros tojás meg a locsolás. Húsvétvasárna-
pot a virágvasárnap előzi meg, amikor a
hívők körmenetben vonulnak be a temp-
lomba, ha nem esik az eső.

A húsvéti tojás piros színe Jézus vérét
szimbolizálja, a báránykák halálsikolya
Jézus szenvedését, a bárányfejlevesbe ap-
rított tárkony pedig semmit, de azzal
finom. Bárányt mészárszékból vagy bevá-
sárlóközpontból lehet beszerezni, de akár
a piacon is vehetünk élőt, pláné, hogy ott
helyben levágják és meg is nyúzzák nekünk
(kisgyerekes családoknak az utóbbit ajánl-
juk, hadd edződjék az a kölök). De nem mu-
száj megvenni, mert a GaGán is lehet nyerni
bárányt, csak kell mondani egy versikét,
amelyben szerepelnek a húsvét, bárány,
szinkrociklotron, nyenyec, bélhurut, empi-
riokriticizmus, lótetű, martalóc, zokni, ok-
tánszám és Petry szavak. Máskülönben a
kispénzűek számára már évek óta kite-
nyésztették a báránynak egy alfaját, a fél-
bárányt, amit úgy kapnak, hogy a juh
petesejtjét megtermékenyülés után ketté-
vágják egy éles késsel.

Húsvét másodnapján a férfiak – miután

úgy-ahogy kijózanodtak – megborotvál-
koznak, betermelik a maradék báránysül-
tet, és elindulnak a nőismerőseikhez

locsolni. Alapvetően négy locsolótípus lé-
tezik: a vicces, a flegma, az amatőr és a
profi.

Locsolóversek
Mi a locsolás második legelengedhetetlenebb
tartozéka, a kölni után? Hát persze: a 
locsolóvers! Hosszú oldalakon át lehetne sorolni
a locsolóversek típusait: van rövid, hosszú,
kedves, frappáns, vicces, pikáns, gamat, blőd,
kölcsönzött, önköltött satöbbi. Olyan viszont
egy sincs, amelyik informatív, edukatív lenne,
amelyikből tanulni lehetne valamit. Ezt a hiányt
szeretnénk pótolni az alábbi versikékkel:

Én kis kertész legény vagyok,
Keresztnevem Zoltán,
S mivel török eredetű,

Jelentése: szultán.

Ma mindenkit meglocsolok,
Csillák, Böskék, Mónik,

A Hamletben a legjobb fejet
Úgy hívták, hogy Yorick.

Ablak alatt állingálok,
Kacagnak a lányok,

Mivel éppen defekálok,
Magyarul: kakálok.

Öntözök, de nem kapkodok,
Da Vinci is ezt tette,

Például a Mona Lisát
Három évig festette.

Szedtem almát, szedtem meggyet,
Rókából úgy kapunk egyet,
Hogy fogunk egy reciprókát,

S beszorozzuk azt a rókát!

Ezerszínű csodás mezőn
Tenger virág nyílik,

Arab háznál ebéd után
Szellenteni illik.

Húsvét

A vicces. Mindenhol humorosra
veszi a figurát, mindenkivel jópofizik,
viccel, legalábbis azt hiszi. Kedvenc fi-
gurája, hogy valamilyen veseremegte-
tően szellemes verbális
megnyilatkozás kíséretében puncitá-
jékra is spriccent egyet formatervezett
üvegcséjéből (kizárólag parfümmel
dolgozik), amiért a csaj éppen otthon
leledző, félig elázott férje vagy barátja
legszívesebben tökön rúgná, de hát
húsvét van, ugye. Keveset iszik, annál
többet zabál, miközben tele szájzattal
tovább eregeti mókásnak hitt sutkáit
(„ebből a gombakrémből már evett
valaki?”, „ez a töltött tojás pont olyan,
ahogy anyám készíti…, neki se sikerül
soha”, „szeretném elkérni ennek a to-
jásos báránynak a receptjét…, ne-
hogy még egyszer elkészítsd” satöbbi).
Nem hagy senkit szóhoz jutni, egyvég-
tében pofázik, sztorizik, humorosnak
vélt történeteket mesél. Sajnos évek
óta ugyanazokat.

A flegma. Antialkoholista; ez már
önmagában is rettenetes, ráadásul
erényként fogja fel. „Igyál, na, legalább
egy pohárkával, legalább most!” – szí-
vatják mindenhol, de ő nem enged.
Pöpec galambszürke öltönyben feszít,
csillogó fekete cipőjéből olykor kikan-
dikál a bolyhos fehér frottírzokni. Ke-
veset beszél, jobbára csak pikírt
megjegyzéseket tesz. Leereszkedően
viselkedik, mintha szívességet tenne
azzal, hogy méltóztatott elfáradni lo-
csolni, olyan „a sz*r is ízetlen” pofáz-
mánnyal üldögél, a telefonjával vagy
a slusszkulcsával babrál. Humorérzéke
alulról közelíti a nullát, ám ha valame-
lyik piás vendégnek véletlenül meg-
botlik a nyelve, cinkosan rávillantja
józan szemét a házigazdára. Fogalma
sincs, ilyenkor milyen marha közel áll
ahhoz, hogy pofánverjék.

Az amatőr. Már kora reggel ki-
nyalja magát, gondosan megtervezi az

útvonalat, és a tavalyi háromnapos
másnaposságból okulván elhatározza,
hogy kizárólag száraz fehérbort fog
inni, aztán a harmadik áldozatnál már
sörrel öblíti le a konyakra ráküldött to-
jáslikőrt. Kár drága italt adni neki, a
szobafestőknek kotyvasztott házikö-
ményest is pont úgy dicséri, mint a
legdrágább viszkit. Kaját nem nagyon
pusztít, legfeljebb néhány sóstanglit
ropogtat el. Szórakoztató figura, meg-
esik, hogy távozás előtt kéri a számlát,
mivel azt hiszi, vendéglőben van.
Ahogy egyre jobban opálosodik a te-
kintete, úgy iszik egyre erősebb han-
gulatfokozókat, pedig pont fordítva
kéne, de ekkor már nincs kivel be-
szélni. Ennek ellenére hosszú ideig jól
tartja magát, majd pillanatok alatt
fullra megrészegedik. Célszerű a kony-
hában vagy a fürdőszobában fogadni,
mert rajtaütésszerűen hányik.

A profi. Nem tervez előre, egysze-

rűen elindul valamikor késő délután. Ő
tényleg csak bort iszik, de ha valahol
nincs, blazírtan elfogadja a szilvapá-
linkát vagy egyéb égetett szeszt is. Az
előző kollegával ellentétben nem öltö-
zik ki, ezzel is hangsúlyozván lazasá-
gát. Annyiban viszont hasonlítanak,
hogy neki se tanácsos elővenni az ere-
deti mexikói tequilát vagy a Hennessy
konyakot, képes benyakalni az egész

üveggel, és még csak meg se látszik
rajta. Annyit tud inni, amennyitől két
osztálytalálkozónyi véndiák alkoholos
kómába esne, tanárostól. Nagyon rit-
kán rúg be, de akkor kegyetlenül,
olyankor rendszerint ott is alszik.
Szerda délután előtt nem érdemes köl-
tögetni.

Molnár Tibor

A locsolók archetípusai

A keresztények legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének az ünnepe is. Mozgóün-
nep, ami azt jelenti, hogy minden évben máskor van, pontosabban a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első telihold utáni vasárnapon tartjuk. Ebből következik, hogy amennyiben nem volna
Hold, akkor húsvét se lenne, mint ahogy napfogyatkozás, ár-apály jelenség, farkasember és
menstruáció sem, mert azok is mind-mind a Holdhoz kötődnek. A húsvétot az emberek 
rendszerint nagybetűvel írják, pedig kicsivel kell.
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Ők gyűlölnek. Őszintén. Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem
valójában érzünk, hogy mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket. (Kornis Mihály,
1993) Tudom, hogy van késetek is. (A. E. Bizottság: Bestia)
Ez egy mocskos és undorító hatalom, hasonló a büdös szájú emberhez, aki túl közel hajol hozzánk.
Büdös a szája és büdös a gondolata. E mértéktartó szavakkal jellemezte Gyurcsány Ferenc (MSZP)
országgyűlési képviselő, volt miniszterelnök 2010. december 15-én egy csepeli lakossági fórumon
az Orbán-kormányt.

Körön kívül

Álláspont

Attól, mert üldözési mániánk van, még üldözhetnek. És
attól, mert éjjelenként összeesküvésekről álmodunk, még
össze is esküdhetnek ellenünk. Mert mi más lenne Bajnai Gor-
don meghívása az amerikai Columbia Egyetem katedrájára,
mint a szegény kis hazánk elleni összeesküvés újabb, ékes bi-
zonyítéka. Ideje lenne valami rendszert találnunk abban, hogy
a magyar baloldal összes erkölcsi hullája, megdőlt, hétpróbás
gazembere vagy csak az önnön mérhetetlen tehetségtelen-
ségébe belebukott szürke gúnárja előbb-utóbb feltűnik valami
neves nyugati értelmiségi társaság soraiban, és különféle
magas szimpóziumokon magvas beszédeket tart európaiság-
ról és haladásról és persze az otthon maradtakat sújtó nyílt
fasizmusról, példátlan megfélemlítésről.Vajon a roppant te-
hetséges, örökké bús, bociszemű Bajnai mivel érdemelte ki a
rangos egyetem meghívását? (Egy anekdota szerint Bajnai
egy idős rokona egy tágabb családi összejövetelen azt mondta
a depressziós exkormányfőnek, hogy „add vissza a libások pén-
zét, az a te bajod, fiam”.) A nyilatkozatok szerint Bajnai az Eu-
rópai Unióról fog előadást tartani amerikai diákoknak. Mint
bennfentes, nyilván beszél majd az EU hátsó udvaráról, a vad-
keletről is. Ahol bármit meg lehet tenni, például offshore cé-
gekbe pumpálni az állami támogatásokat, hogy mást ne
említsünk. És ahol a miniszterelnök balkurzusok idején vezér-
igazgató, a holdudvar tagjai a részvényesek, a nép meg csak
kuruttyol, míg le nem csapolják a mocsarat. Persze beszélhet,
amiről akar, akár meg is kukulhat az emelvényen, hiszen
ebben az ügyben a legkevésbé sem érdekes, hogy mit motyog
majd a mi Gordonunk az európaiságról. A lényeg, hogy sikerült
ismét megfricskázni a magyar jobboldal orrát, tanulja csak
meg a kétharmadnyi eltévedt bárányka és a démoni jobbos
kormány, hogy ki viszi a vadászpuskát.El kell ismerni: a balli-
berálisok nyugati kapcsolati hálója ép, és a jobboldal – bár
kétségkívül sikerül tágítania a mozgásterét – nem tudott ki-
törni a karanténból. Az új magyar többség Nyugaton körön
kívül rekedt, mint a lengyelek Kaczynskiék idején. Akár a fe-
jünk tetejére is állhatunk, a nemzeti oldal az ő olvasatukban
továbbra is alávaló populista, míg az ex- és álkommunisták
meg barátaik a szabadelvűség és a haladás tündöklő lovagjai
maradnak.Itthon jobb érzésű ember legfeljebb könnyesre rö-
högi magát, ha meglátja Gyurcsány Ferenc internetes video-
üzenetét, amelyben a böszme hangja el-elfullad a
megrendültségtől, mert a köztársaság elpusztítását már csak
a hét végi chartás tüntetés akadályozhatja meg, de a felületes
és előítéletes nyugati értelmiségi – kellő tolmácsolással –
lazán beveszi a ripacskodást. Ahogyan nyilván felül az önma-
gát egyre nagyobb mélységekbe hergelő, népszavás Andras-
sew Ivánnak is, aki vallomása szerint büszke arra, hogy egy
„diktatúrában” ellenzéki újságíróként dolgozhat. Szerinte most
a köztársaságiak fognak összecsapni az orbánistákkal. Szép
kis vízió, gondolom, a támadók nyolcvan százaléka annak ide-
jén a népköztársaságért is fegyvert fogott volna. Körön kívü-
linek, kirekesztettnek, meg nem értettnek lenni olykor mégis
előnyös. A művészekből ez az állapot szokta kihozni a
zsenit.Szerencsés lenne, ha az ellenszél a kormánytagokból is
a harci kedvet csalogatná elő. A lendület az elmúlt hónapok-
ban ugyanis megtörni látszott. Az alkotmányszöveg felhígult
a viták során, gyengült a rendteremtő kezek szorítása (a Jobbik
nagy örömére, hiszen ahol a körzeti megbízott fején hamu-
tálat törhetnek piti bűnözők, ott sokan vevők a gárdacir-
kuszra), és eddig a gazdasági mentőcsomagnak is inkább csak
a megszorító részét tapasztalhatták meg az emberek. Bár ígé-
retesek Matolcsy György körvonalazott gazdaságélénkítő el-
képzelései, az eddigi lépések biztatóak, de nem elegendőek.
Az első Orbán-kormány Széchenyi-terve bombasiker volt, a
januárban meghirdetett Új Széchenyi-tervről a közvélemény
nagy része valószínűleg azt sem tudja, hogy létezik, félő, hogy
a jobb sorsra érdemes csomag szépen belesüpped a szürkeség
és az érdektelenség mocsarába.Tragikus lenne, ha a kormány-
zást leteperné a tavaszi fáradtság. Ám még semmi sincs
veszve, úgyhogy több lelkesedést és oroszlánszívet, uraim! 

Huth Gergely 

Gyűlölet, beszéd…

Ugyanő korábban abban látta küldeté-
sét, hogy a jobboldalt le kell verni. És ő az
is, aki tegnap elhatárolódott azoktól, akik
legfőbb politikai riválisa meggyilkolásáról
fantáziáltak egy közösségi portálon, azaz
nyilvánosan, a nevüket vállalva. Ami arra
utal, hogy abban a körben nem szokatlan
ilyesmiről társalogni. A hozzá eszmei, poli-
tikai értelemben minden jel szerint közel
állók szavaitól visszahőkölő Gyurcsány ter-
mészetesen azonmód ellentámadásba len-
dült, hogy az uszító beszéd ártatlan
céltáblájának álcázza magát. Ám aki az idé-
zett módon képes beszélni ellenfeleiről, az
inkább a gyűlöletkórus karmestere, és fe-
lelősséget visel a közbeszéd eldurvulásáért.
Otrombaságot, akár gyűlöletkeltésre is al-
kalmas indulatkitörést mindkét oldal írás-
tudóitól bőven lehet idézni, olykor
hivatásos politikusaitól is. De Orbán Viktor-
tól vagy a Fidesz más meghatározó vezető-
jétől aligha lehetne oly an mondatokat
találni Gyurcsány Ferencről, mint amiket ő
Csepelen megengedett magának. És meg-
engedhette, mert a saját táborában senki
nem intette le, sőt, hívei csak továbbgon-
dolták az elhangzottakat: ha egy hatalom
mocskos és undorító, azzal szemben sok
minden megengedhető, nem igaz?Az el-
múlt tizenöt-húsz évben a balliberális po-
litika és véleménydeformáló médiaelit
mesterien alkalmazott kettős beszédével a
jobboldalt azonosította a gyűlöletbeszéd
alanyaként, az országot, a politikai közös-
séget kettészakító erőként, a „hideg polgár-

háború” kirobbantójaként. Ideje elfelejteni,
de legalább alaposan árnyalni ezt a rögzült
vélekedést. A magyar jobboldal demokra-
tikus elkötelezettségét, európaiságát itthon
és külföldön minden fórumon megkérdő-
jelező, túlzásokkal és álkonfliktusok életben
tartásával a közvéleményt hiszterizáló 
társutas értelmiség oktalan gyűlöletének
és frusztrációjának szélsőséges, ám tör-
vényszerű megnyilvánulása a mostani bot-
rány. Nem tetszik az új alkotmány? A
médiatörvény? Az egykulcsos adó? Ezek
ellen lehet tüntetni, ezekről lehet a nyilvá-
nosság szabad fórumain vitatkozni. Arra
azonban, hogy honnan ez a gyilkos gyűlö-
let, nincs racionális magyarázat. A fékezhe-
tetlen aktivitású Gyurcsány Ferenc
szerencsére egy ideje elsősorban már saját
pártja és a kormány széttagolt ellenzéké-
nek problémája, tehertétele, de az a gyű-
löletözön, amelynek ő a legfőbb forrása,
ma is mérgez. Veszélyes gyúanyag ez, ami-

kor a baloldal korábbi krédóját megtagadva
egyre inkább az utcát tekinti politizálása fő
terepének egy olyan országban, amely, jó-
részt az előző kormányok örökségeként,
tele van feszültséggócokkal, parázsló indu-
latokkal.Én egyébként nem gyűlölöm Kor-
nis Mihályt. Se kicsit, se nagyon. Eszem
ágában sincs egy életművet néhány mon-
dat alapján megítélni. Csakhogy az általa
említett még nagyobb gyűlölet testet öltött
már, például 2006. október 23-án. Aminek
gyalázatát Heller Ágnes előbb Gyurcsány-
hoz hasonlóan letagadta, hogy aztán a ta-
gadást tagadja le. Amivel annyit üzent
sok-sok embertársának: ti nem számítotok,
a ti fájdalmatok, sérelmetek sem szá-
mít.„…a szavak: cselekedetek. Aki szava-
kat mondott ki ezekben az esztendőkben,
az felelős azokért az eseményekért, ame-
lyeket szavaival előkészített vagy elősegí-
tett.” Ezt meg Babits Mihály írta 1919-ben.

Szerető Szabolcs
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Április 16–17-én a marosvásárhelyi Szakszervezetek Művelődési Házában került sor a
Titanic testépítő kupára, mely a Román Testépítő-szövetség zónaközi szakasza is egy-
ben, melyet a helyi Titanic Body Building Egyesület fennállásának 15. évfordulója
tiszteletére, a klub a szakszövetséggel közösen szervezett.

Újabb két mérkőzést játszott a FCM együttese az elmúlt héten a hazai A-osztályos labdarúgó-bajnokságban. Miután hét közben Craiován vesztettek
2–1 arányban, vasárnap hazai pályán győzték le a szinte biztos kieső, brăneşti-i Victoria együttesét, így a megszerzett újabb három pontnak köszön-
hetően, tovább kapaszkodik együttesünk a biztosabb középmezőnyben.

A jól felkészült, duzzadásig kigyúrt
izmú sportolók egyéni és közös pro-
dukciója mellett a nézősereget az est
fénypontjaként beharangozott, két is-
mert díszmeghívott közös, testépítő
bemutatója kápráztatta el. Lakatos
„Múmia” Mihály, hajdanán Marosvá-
sárhelyen formálódott, jelenleg Győr-
ben tevékenykedő tízszeres magyar
bajnok, N.A.C. verziójú, 50 év feletti,
Masters kategória világbajnoka, ezút-
tal a fitnesz magyar bajnok Hajdrik
Mária oldalán pezsdítette fel a han-
gulatot a zsúfolásig telt teremben. Az
idei fellépőről tudnunk kell, hogy 32
éves, hajadon, 155 cm magas, 50 ki-
logrammos, eddigi sportpályafutásá-
nak legnagyobb eredményei közé
tartozik a 2007-es évi, budapesti Mul-
tipower IFBB Fitness és Testépítő
Kupán, Body Fitness-ben, 158 cm-es
kategóriában szerzett 1.hely, a 2008-
as évi,  Activlab IFBB Fitness és Testé-
pítő Magyar Bajnokság budapesti
Body Fitness 158 cm-es kategóriájá-
ban szerzett ugyancsak 1.hely és a
2010-es szegedi és miskolci Brutal
Chellenge Arany fokozata. 

Hajdrik Mária, a debreceni Vezér
Fitnesz Klub sportolója a Központnak
megjegyezte: „Ez úton is köszönöm a
meghívást a szervezőknek és nem
utolsósorban Lakatos Misinek. Nagyon

tetszett a marosvásárhelyi közönség,
amely előtt bemutatkozhattam. Meg-
látásom szerint a fiatalok itt is értékelik
és hódolnak a minőségi fitnesznek.” 

A szombati megmérettetés egyik
kiemelkedő versenyzője, egyben a 65
kg-os felnőtt kategória győztese Asz-
talos Róbert Csaba volt. Róbert,
mint lapunknak elmondta, kilenc évet
birkózott, jelenleg erejét a testépítés
terén kamatoztatja. A tavalyi országos
versenyen második lett, de a szászré-
geni illetőségű versenyző, aki Görgény-
oroszfaluban, egy kis teremben edz,
mindent elkövet az idén annak érde-
kében, hogy országos bajnok legyen.
Erre minden esélye megvan, hiszen a
versenyen fellépett sportolók közül
neki volt a legkidolgozottabb, legará-
nyosabban elhelyezkedő izomzatú al-
kata.

Cheteleş „Titi” Dumitru, a helyi CSU
testépítő klub edzője szerint a Titanic
egyesület sikeres zónaversenyt rende-
zett, melyen számos ígéretes, a jövő-
ben bizonyítani képes, sikerekre éhes
sportoló lépett fel.

Lakatos Misi, világbajnok testé-
pítő válaszolt kérdéseinkre:

– Honnan az ötlet az újabb, egyedi
és sikeres bemutatótokkal kapcsolato-

san?
– Mint köztudott, a marosvásárhe-

lyi tanítóképző grafika szakán végez-
tem. Több kiállításom is volt, ami
természetesen kötődik a testépítéshez.
Mindez, a mintegy 30 éves, testépítés
terén szerzett tapasztalatommal is öt-
vöződik, így saját magam tervezem és
kivitelezem az előadásra kerülő pro-
dukciókat. A régi ötletek után jönnek
az újabbak, vagy a régebbiek felújított,
elmásított, de közönség által élvezett
és ugyanakkor értékelt változatai. Az,
hogy égő fáklyával, testemen lepellel
és arcomon halálfejet ábrázoló kopo-
nyával jöttem be, már nem első alka-
lommal használtam, s mindannyiszor
felállva tapsolta, értékelte a közönség.

– A 2010-es év, 50 év feletti Masters
kategória testépítő világbajnoka vagy.
Mi lesz egy ilyen, sikerekben gazdag pá-
lyafutás folytatása?

– A hétvégén a Vajdaságban veszek
részt a híres Toldi-kupán, melyet a ta-
valy megnyertem. Ezt Liszka Péter,
egykori testépítő világbajnok barátom
szervezi, melyen Hajdrik Mária is részt
vesz. Igaz, még nem vagyok csúcsfor-
mában, de a május végén megtar-
tandó, világ- és Európa-bajnokságra
való kvalifikációs versenyekre, leg-

alább 90%-os formát kell nyújtsak. A
június 5-én Luxemburgban és július
11-én Magyarországon sorra kerülő,
Testépítő világ- és Európa-bajnoksá-
gon már a csúcsformát szeretném ki-
hozni magamból.

– Párod, Palecian Judit jelenleg hogy
áll a testépítéssel?

– Judit jelenleg a tömegnöveléssel
van elfoglalva. Mivel már évek óta

megállás nélkül edzett, versenyzett,
eljött az ideje, hogy tömeget tegyen
magára. Eddig már három pluszkiló
van rajta, ami idővel 6–7 kg-ot is elér-
heti, majd onnan a ledolgozott zsírta-
lanítás után, marad kb. 3 kg tiszta
izom, ami a 158 cm magasságához
fontos, és sokat fog jelenteni a követ-
kező idény sikereihez. Mondhatom,
Judit az ősszel berobbanó formában
fog visszatérni a fitnesz versenyekre.

Fergeteges Hajdrik–Múmia
testépítő show

Hidegzuhany után újabb fontos győzelem

Craiova ellen Sabău több, addig
kezdő embernek számító játékos nélkül
állt fel, ami meglepte szurkolóit is. Az
eltiltott Bruno Fernandes helyére az a
Cordoş állt be, aki a bajnokság eleje óta
csak a második együttesben játszott,
sőt a cserepadon kapott helyet Iencsi,
Issa Ba, Fl. Dan, Didi, Ruiz, mi több, Za-
haria is sérült volt. Így a csapatfelállítás
végzetesnek bizonyult, a Craiova már
az első támadása során gólt szerzett, a
sérülése után sokáig gólképtelen Fl.
Costea révén, aki a 7. percben, a tehe-
tetlen Cordoş miatt lőtt a hálóba. A gól
után, az addig középpályás sorban ját-
szó Dan Matei-t hátratolta Sabău, Cor-
doş helyére, akit a jobbhátvéd posztjára
helyezett Rus helyére, akit viszont egy
sorral előbbre küldött. A támadásba

lendülő marosvásárhelyiek megszerez-
ték az egyenlítő gólt a 29. percben a
volt rapidos Răduţă révén, aki a hazai
védők kavarodását kihasználva az ötös
sarkáról lőtt a hálóba. A 40. percben Su-
botic közelről fejelt a tehetetlen Bala-
uru hálójába, így megszerezve a
vezetést. A továbbra is gyengén játszó,
szétesett FCM-nek már nem volt ereje
az egyenlítésre. 

Április 17-én, vasárnap kiütéses, 4–
0-ás győzelemmel diadalmaskodott a
FCM a halvány játékot mutató, brăneşti-
i Victoria ellen, ezzel újra megszilárdí-
totta helyét a közép mezőnyben. Ezúttal
a kezdőcsapatban kaptak helyet a Craiova
ellenpihentetett, vagy eltiltott labdarú-
gók is.  Így Iencsi, Fernandes, Ruiz és Issa
Ba is kivette részét a győzelemből. Az
első kettő a védelemben jeleskedett,

Issa Ba ideális labdákkal látta el több-
ször Ruizt meg Didit, a két éket, akik
egy-egy góllal járultak hozzá a szezon
legkategorikusabb győzelméhez. Igaz,
a FCM első góljánál, Rus távoli lövésénél
nagyot hibázott a brăneşti-i hálóőr, Sto-
icescu, sőt Sergiu Bar öngólja már hab
volt a tortán. Sabău a sajtótájékoztatón
elmondta, a győzelem után, mintegy

95%-ban biztos a bentmaradásban, de
a hátralévő 5%-ért keményen meg kell
harcolniuk a fiúknak. Ezzel az újabb
három ponttal, a vásárhelyi együttes
felkerült a 11. helyre.

A jövő szombaton a FCM a te-
mesvári Poli otthonában játszik, a
mérkőzést 20 órától a Digi Sport
élőben közvetíti.

Universitatea Craiova – FCM Marosvásárhely 2–1 (2–1)
Vezették: Dragoş Istrate (Bukarest) – Octavian Şovre (Nagyvárad), Daniel Hulubei (Vaslui).
Univ. Craiova: Lung – Dănănae, Gugu, Zoro, D. Lopes, J. Nicolae, D Stoica, Pre-
peliţă, Firţulescu (70. Gângoveanu), Fl. Costea (57. Stoianov), Subotic (61. Bujor). 
FCM: Balauru – Rus, Vagner (74. Ruiz), D. Matei, Szilágyi, Vasilache, Cordoş
(46. Fl. Dan), L. Munteanu, Vârtic, Astafei, Răduţă (74. Didi). 
Gólok: Fl. Costea (7.), Subotic (40.), illetve Răduţă (29.).
Sárga lapok: Firţulescu (66.), Zoro (73.), illetve Vârtic (11.), Vasilache (45.). 

FCM Marosvásárhely – Victoria Brăneşti 4-0 (3-0)
Vezették: Marius Avram (Bukarest) – Nagy Miklós, Szabó Gerő (mindketten Kolozsvár)
FCM: Balauru – Rus, Iencsi, B. Fernandes, Szilágyi, Matei (46. Petcuţ), Issa Ba,
Fl. Dan, Astafei, Ruiz (57. Zaharia), Didi (78. Vagner).
Victoria: Stoicescu – Străuţ, Bar, Lőrincz, Nicola (77. Zuluf), Novac (67. Stan),
D. Popa (71. Călinţaru), Iacob, Olariu, Avram, Oprea.
Gólok: Rus (33.), Didi (37.), Ruiz (45.), Bar (76. – öngól)
Sárga lapok: Fl. Dan (35.), Petcuţ (63.), Iencsi (84.), Vagner (87.), illetve
Iacob (19.), Călinţaru (90.)

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Vízszintes: 1. Az orvos vála-
sza, a vicc poénja, első rész
(zárt betűk: J, S, E, H). 13.
Harmadvágás a vívásban. 14.
Éltető folyadék. 15. Jelented,
… / Széles a Föld, magas az ég,
/ Mérföldes csizma sem elég.
(Máté Péter). 16. Héber-spa-
nyol eredetű női név, jelentése:
kegyelem, könyörület. 18.
Német válogatott labdarúgó
(Philipp). 20. Ivadék. 21. Vonal
kezdete! 22. Művészi alkotás.
24. Nevelőszülő. 26. Vegyesen
főz! 27. Durva posztófajta. 29.
Kalcium-karbonát-módosulat.
32. A meglepődés szava. 33.
Mér  leghinta. 35. Vasúton köz-
lekedő szállítóeszköz a bányá-
ban. 37. Nyakcsigolyák! 38.
Repülővezető. 40. Papírra tett.
41. Idegen Rt. 42. Páratlan
lány! 43. Nemes állat. 45. Szi-
bériai folyam. 46. Másoló. 49.
Amely témáról. 52. Tág. 53.
Tőzsdeügyleti halasztási díj. 55.
Kiegyenlít. 57. Éneklő szó. 58.
Ismert, népszerű amerikai sci-fi
sorozatfilm eredeti címe; ma-
gyarul: Csillagkapu. 60. Fehér-
nemű. 61. … Feri, a vörös
ingesek vezére a Pál utcai fiúk-
ból. 63. Több norvég király

neve. 64. Spanyol és lesothoi
autójelek. 66. Kemény végek!
67. … faciunt collegium =
hárman alkotnak gyűlést. 69.
Járomba fogott. 71. De most
mindjárt! 73. Sör-világmárka.
75. Kacat. 77. Mohamedán
pap.
Függőleges: 1. Az orvos vá-
laszának második, egyben
befejező része (zárt betűk:
M, A, S, N). 2. Ritka női név. 3.
… Lanka, Ceylon mai neve. 4.
Ad … (irattárba helyezendő).
5. Üres név! 6. Angol olaj. 7.
Apró darabokra tép. 8. Email. 9.

Felfele hulló hó! 10. Ősi kocka-
játék. 11. Úgy van! 12. Piszok a
cipőn. 17. … Cereteli, grúz
prózaíró. 19. Hidrogén, ittrium
és oxigén. 23. Atta … (Heine).
25. Becézett Mihály. 28. …
ovo, eleve. 30. Ászokhordó nyí-
lása. 31. Osztrák tartomány la-
kója. 34. Magán  műhellyel
rendelkező szakember. 36.
Gyulladás. 39. Balaton melletti
helység. 41. Pán hangszere.
44. … fratres = imádkozza-
tok, testvéreim. 47. Színház.
48. Előtag, jelentése: egyenes,
helyes. 50. Valamiért pénzbeli

ellenértéket ad. 51. Karolja.
52. Katona József drámája. 54.
Egyszerű szállítóeszköz. 56.
Kettőzve: édesség. 59. Szójáru-
lék. 62. Szekszárdi dalszerző,
népzenekutató (Ferenc). 65.
Dorgál. 68. Fiú, fia, angolul. 70.
Gléda. 72. Az Imola név rövid
alakja. 74. Néma Rita! 76. Ezen
a napon. 
(A helyes megfejtést következő
számunkban közöljük!)
A kis Fruzsina kín(j)ai c. rejt-
vényünk helyes megfejtése: –
Lazítani kellene a kislány  
copán, Kovács, drága! 

Agyrém emlék
Idősebb hölgy lép be az

orvoshoz. Még jószerével be
sem csukta maga után az ajtót,
máris kérdezi:

– Levetkőzzek, doktor úr?
– … (az orvos válaszát

rejtvényünk vízsz. 1-es, valamint
függ. 1-es sz. sorai tartalmazzák)

Áron bá hulla részegen hajt éjjel hazafelé, de egyszercsak
belehajtja a lovakat szekerestől az árokba. Felborulnak, a két ló
elszabadul. Reggel Áron bá felébred, vakargatja a fejét:
– Na mármost, ha én vagyok Áron bá, elvesztettem a lovaimat;
ha nem én vagyok Áron bá, akkor meg találtam egy szekeret!

A medve, az oroszlán és a csirke vetélkednek. 
Azt mondja a medve: Ha én elbődülök, az egész erdő retteg
tőlem. 
Az oroszlán: Ha én elüvöltöm magam, az egész sivatag
rettegésben van. 
A csirke: Ez is valami? Elég elköhintenem magam és az egész
világ becsinál.

Egy özvegyember két év udvarlás után megkérte egy
özvegyasszony kezét. A nő igent mondott. Másnap reggel
felébredt az öreg, és nem tudott visszaemlékezni, vajon a nő
igent, vagy nemet mondott. Egy óra hezitálás után felhívta.
– Tegnap megkértem a kezed. Mit válaszoltál?
– Jaj, de örülök, hogy hívtál! Emlékeztem, hogy tegnap igent
mondtam valakinek, de nem emlékeztem, kinek.

Négy székely ül az asztal körül, azon egy üveg. Fogja az első,
meghúzza az üveget, majd visszarakja az asztalra. Majd a
második is megfogja, és az is meghúzza. Azután a harmadik is
megfogja az üveget és az is iszik belőle. Majd a negyedik iszik az
üvegből. 
Lerakja és megszólal: – Ez petróleum. 
Mire az első: – Az.

Viccek

A mű éppolyan különös, éppolyan markán-
san egyéni és meglepő, mint a világhírű svéd
szerző minden korábbi műve. Önéletrajzi kró-
nika, melynek harmadik személyű, önmagá-
ból mintegy kilépő, önmagát kívülről
megközelítő elő adásmódja a gyerekkor és az
ifjúság elbeszélésénél még furcsán hat, ám a

pályája delén egyre súlyosabb alkoholizmusba
süllyedő író válságának, a mélypontnak és a
felemelkedésnek megírásánál természetessé
válik. A mozaikszerűségében is egységes tör-
ténetből valódi regény lesz, alanyából regény-
hős – az olvasó előtt feltárul egy egész élet,
egy másik élet, egy másik ember élete.

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
1 hónapra  .................... 4.8 RON
3 hónapra  .................... 13  RON
6 hónapra  .................... 25 RON
12 hónapra  ................... 50 RON

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0753.873.999, 0770.906.225
Lapunk előfizethető Maros megye

összes postahivatalában 
(katalógusszám: 15429 ).
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REJTVÉNY

Per Olov Enquist: Egy másik élet

REJTVÉNY

Töltse ki a szelvényt, és küldje el a szerkesztőség címére / Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám / vagy hívjon telefonon / 0265-250.994 / és ügynökünk házhoz megy.

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0265-250.994-es telefon-
számon vagy a kozpont@kozpont.ro
e-mail címen!

Maros megyei hetilap


