
Kéthónapi halasztás után június elsejétől érvénybe lép a családorvosok és az
egészségbiztosító pénztár közötti új keretszerződés, melyet a szakmában dolgozók
továbbra is elutasítással fogadnak. Míg a több hónapos lobbi hatására az állandó
ügyeletre vonatkozóan pozitív módosításokat eszközölt a szaktárca, a szerződés
többi kitételét a családorvosok érdekképviseletei továbbra is elfogadhatatlannak
tartják, és arra biztatják az orvosokat, ne írják alá azt.

Hír és hírháttér

Gazdagodó, igényesebbé
váló Múzeumok éjszakája

Május 14–15-én immár ötödik alkalommal
szervezték meg Marosvásárhelyen a Múzeu-
mok éjszakáját. Az esemény Európa-szerte
háromezer múzeumot mozgatott meg, s tar-
tották nyitva kapuikat a látogatók előtt va-
sárnap hajnali kettőig. Me gyeköz pontunkban
közel 7000-en vettek részt az eseményen.

Társadalom

Megállapíttatott 
a diszkrimináció

Diszkriminatívnak ítélte a marosvásárhelyi
iskolák egynyelvűségét az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács, miután négy iskolá-
ban szülői kérésre sem függesztették ki a
kétnyelvű homlokzati táblákat. Az ODT ille-
tékesei úgy nyilatkoztak, a vizsgálatok ered-
ménye alapján sérül a marosvásárhelyi
magyar diákok információhoz való joga.
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>>> 5. oldal>>> 3. oldal

Hitélet

Vásárhelyi baptisták. 
Kicsiny, de szilárd közösség

Eredetileg egyetlen célirányos kérdéssel ke-
restük fel a Poklos-patak parti baptistákat,
de Kelemen Sándor lelkipásztor olyan szívé-
lyesen fogadott és beszélt gyülekezetéről,
hogy a végén meghívást is kaptunk június 5-
re egy felnőtt keresztségen való részvételre.

>>> 10. oldal

Portré

Hazulról haza

Az alábbi beszélgetésben a múlt és né-
hány felvillantott emlékkép révén bete-
kintést nyerhetünk egy marosvásárhelyi
tömbházlakás életébe, amely az akkori
viszonyok között amolyan irodalmi sza-
lonként működött. És ahonnan báró Ke-
mény János unokája, Vécsi Nagy Zoltán a
számára kínálkozó egyetlen úton elin-
dult.

>>> 11. oldal

Sport

„Vásárhelyen mindig
vereséget szenvedtünk!”

25 évvel ezelőtt, pontosabban 1986. május
7-én a bukaresti Steaua világra szóló dia-
dalként elhódította Sevillában a Bajnokcsa-
patok Európa Kupáját, a mai Champions
Leaque elődjét. Az akkori, FC Barcelona el-
leni találkozó hőse, a Steaua jelenlegi el-
nöke, a szalontai szász származású
Helmuth Duckadam volt. Ezzel a páratlan
teljesítményével Guiness-rekordot is dön-
tött, miután négy büntetőt hárított az em-
lített találkozón. Exkluzív interjút adott a
Központnak 2010. november 19-én, a
FCM–Steaua meccs előestéjén.

>>> 15. oldal

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <

>>> 3. oldal

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

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

Nem szerződnek a családorvosok!Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.
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2. oldal >> Naptár május 18–24.

Névnapok

a 7 képe : 

Május 18. Erik, Alexandra, Kamilla, Bódog, Klaudia, Félix, Erika
Május 19. Ivó, Milán, Emiliána
Május 20. Bernát, Felícia, Johanna, Palóma
Május 21. Konstantin, Teofil, Mirella, András
Május 22. Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron, Román
Május 23. Dezső, Vilmos, Renáta
Május 24. Eszter, Eliza, Vince, Simon, Zsófia, Mária, Szimonetta

Ajánló

Kos: A kompromisszum nem az ön műfaja, ha lehet, inkább
több energiát áldozzon arra, hogy meggyőzze a másikat a saját
igazáról, de nem szívesen cselekszik mások elvárásai vagy 
tanácsai alapján. Ezen a héten mégis olyan helyzet adódik,
melyben jobb, ha közös nevezőre jutnak.

Bika: Végtelennek hitt türelmével visszaél valaki, és bár min-
denki azt hitte, beleértve önt is, hogy lehetetlen kihozni a so-
drából, neki mégis sikerül. De hamar visszazökken a megszokott
nyugalomba. Különösen a párkapcsolatát uralja kissé az 
eseménytelenség – ha házasságban él, akkor a szokásos men-
etrend szerint zajlanak a dolgok.

Ikrek: A tavasz fenekestül felforgatja a lelkét, úgy érezheti, sze -
retne mindent átszervezni maga körül, és tiszta lappal kezdeni.
Lehet, hogy stabilnak hitt kapcsolatai is áldozatul esnek felfor-
gató szándékainak, vagy időleges eltávolodás következik be pár-
jával vagy barátaival.

Rák: Energiái megújultak, és ennek hatására kissé másképp
látja a dolgokat, mint nem sokkal ezelőtt, és lehet, hogy
másképp is viselkedik az önhöz közel állókkal. Ez nem mindig
imponál nekik, mert előfordulhat, hogy figyelmetlenségnek
értékelik megváltozott viselkedését.

Oroszlán: Minden feltétel adott ahhoz, hogy boldog legyen,
de valamiért mégsem érzi ezt. A Vénusz különösen előnyös
helyzetben áll az ön számára. Hatására sok új emberrel
találkozik, akikkel könnyen megtalálja a közös hangot, és segít
a vitás helyzetek megoldásában is.  

Szűz: A hét feszült hangulatban telhet az ön számára. Minden
apróságon felhúzza magát, és gyakran ok nélkül generál vitákat.
Türelmetlenebb, mint szokott lenni, ezért ne csodálkozzon, ha
magára haragítja a környezetében élőket.

Mérleg: Öntől szokatlan módon határozott lesz, ön is
meglepődik azon, milyen könnyen hoz döntéseket, illetve mi-
lyen egyszerűen tud másokat meggyőzni a saját véleményéről.
Úgy tűnik, stabilizálódik a kapcsolata valakivel, akivel eddig
nem tudtak dűlőre jutni.

Skorpió: Úgy érzi, egyre csak halmozódnak, tornyosulnak a
gondjai. Ettől csak még inkább görgeti őket maga előtt. Sok a
munkahelyi feladata, de a magánéletében is problémák merül-
nek fel, melyeket nem érdemes a szőnyeg alá söpörni. 

Nyilas: Mivel úgy érezheti, minden összefogott ön ellen, lehet,
hogy nem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket és a pozitív 
visszajelzéseket. Pedig valaki nagyon szeretne a közelébe
férkőzni, és mindent megtesz, hogy felkeltse az érdeklődését.

Bak Teljesítmény centrikusan telnek a napok, és hajlamos túl-
ságosan elveszni a hétköznapok taposómalmában. Nemcsak
magával szemben maximalista, hanem másokkal is – úgy
érezhetik, túlságosan beleszól az életükbe.

Vízöntő A Vénusz megnöveli vonzerejét, és ezt kihasználva
némi flörtkényszer lehet úrrá saját magán. Különösen igényli,
hogy felkeltse mások érdeklődését, és pozitív visszajelzéseket
kapjon. Ezért meg is tesz minden öntől telhetőt.

Halak: Úgy tűnik, ismét arra hajlik, hogy sajnálja magát egy
kicsit, de ez azért is van, mert önmaga nyomja el a saját igényeit.
Így hiába lenne lehetőség arra, hogy kedvezőbb helyzetbe
kerüljön, az a veszély fenyegeti, hogy nem él vele. 

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, május 19-én 13 és 15 órakor
a Gomolyka és Huncitusz varázsló
(fotó) című produkciót adják elő a Levél
utca 9. szám alatti bábstúdióban. Az elő-
adás ősbemutató, Kovács István, II. éves
mesterfokozatos drámaíró szakos hallgató
munkája, aki a mese szerzője és az előadás
rendezője is.

A marosvásárhelyi Ariel Színház magyar
társulata csütörtökön délelőtt fél 10 és 11
órakor a Csipkerózsika című gyerekelőa-
dást játssza.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 30-as
termében bemutatásra kerül Burák Ádám A
másik alak című drámája. Az előadást május
20-án tekinthetik meg, 19 órai kezdettel. A
darab a nagyváradi Posticum Egyesület nem-
zetközi drámaíró pályázatán első díjat nyert
2010-ben. A helyek száma korlátozott. Jegyet
foglalni a 0265-260.362-es telefonszámon,
illetve a studio.jegyek@yahoo.com 

e-mail címen lehet. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata május 20-án, pénteken 7
órai kezdettel mutatja be A makrancos
hölgy avagy A hárpia meg  zabolázása
című darabot. A bemutató előadásra a Ke-
mény János-bérlet érvényes.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem má-
sodéves magiszteri színészhallgatói Anti-
goné című előadásukat játsszák vasárnap,
május 22-én, este 7 órai kezdettel a Stúdi-
óban. Az előadás időtartama 1 óra és 10
perc szünet nélkül.

Május 24-én, 19 órai kezdettel a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata és a Yorick Stúdió bemutatja Tóth
Árpád Fedél nélkül című életképet. Az
előadásra a Yorick Stúdióban kerül sor. 

Nagy Emese hárfaestje
Nagy Emese hárfaművésznő szerdán,
május 18-án, este 7 órakor ismét fellép a

Jazz&Blues Club (Sörház/Sinaia u. 3.) Piano
termében. Műsoron dzsessz, pop- és film-
zene.

X-Faktor meghallgatás
Marosvásárhelyen!

A magyarországi RTL Klub és a marosvásár-
helyi DEFENDER Productions rendezvény-
szervező iroda, május 30-án 10 és 16 óra
között szervezi meg a hamarosan újra induló
X-Faktor műsor erdélyi meghallgatását. 
Az esemény színhelye a maros vásárhelyi
Perla Szálloda konferenciaterme (Dózsa
György utca 155. szám).
Ha úgy érzed, benned van az X-Faktor, akkor
ott a helyed! 
A szervezők azon énektehetségeket várják,
akiknek eddig még nem volt bátorságuk,
avagy lehetőségük részt venni a budapesti
előválogatáson. Minden jelentkező 3–4
dallal és a hozzá szükséges zenei alappal
kell rendelkezzen, meghallgatás előtt pedig
regisztrálnia az x-faktor@rtlklub.hu e-mail
címen.



3. oldalTársadalom <<május 18–24.

Maros megyéből kilencezer családorvos
lép ki az egészségügyi rendszerből, ameny-
nyiben a szaktárca nem hajlandó módosí-
tani a június elsejétől életbe lépő
szerződésben foglaltakat. Az országos és a
Maros megyei családorvosok egyesülete
egyaránt a kommunikáció hiányát és a biz-
tosítóház képviselőinek a családorvosokhoz
való viszonyulását bírálja.

A Családorvosok Patronátusa Országos
Szervezetének elnöke, Doina Mihăilă sajtó-
tájékoztatón úgy értékelte, a biztosítóház-
nak meg kell értenie, ők nem az
egészségügy finanszírozói, csupán a bizto-
sítást fizető emberek pénzét kezelik: „Az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztárnál az az
elképzelés, és ezt velünk is közölték, hogy
ők a rendszer finanszírozói, amivel mi nem
értünk egyet. Sajnálattal tudatom minden
döntéshozóval, ők nem a finanszírozók,
hanem az emberek pénzének kezelői. A
pénz az embereké, nem az övék, s ők keze-
lik azt jól vagy rosszul. Amikor pénzeket ke-
zelsz, vállalnod kell a felelősséget, és jó, ha
tárgyalsz a szerződő féllel. Mi nem vagyunk
a szolgálóik, emberek vagyunk, akik nap
mint nap dolgozunk azzal a lakossággal,
amely a pénzt befizeti.”

Nem kötelező 
az állandó ügyelet

Június elsejei határidővel lép érvénybe
a családorvosok által biztosított állandó
ügyeletre vonatkozó új szabályrendszer is,
mely már tartalmazza a családorvosok által
javasolt módosításokat. A minisztérium, a
honlapján elérhető rendelettervezet értel-
mében, eltörli az ügyelet kötelező voltát,
ugyanakkor a jelenlegi öt orvos helyett hét
orvossal működnének a kevesebb terhelés
érdekében. Olyan esetben, amikor egy bi-
zonyos környéken a családorvosok száma
kevesebb, mint öt, de igény van állandó
központ létrehozására, az intézményben
ügyeletet biztosíthat a családorvosokon
kívül saját családorvosi rendelővel nem ren-
delkező orvos, valamint harmadéves rezi-
dens családorvos is, azért, hogy biztosítani
tudják az állandó ügyeletet. Továbbá növel-
ték az ügyeletet ellátó orvosok jövedelmét,
szakmai fokozattól függetlenül egy család-
orvos 12,8 lejes óránkénti juttatásban ré-
szesül, szemben az eddigi 10 lejes
óránkénti összeggel, amelyből eddig az
orvos köteles volt a központ költségeit is fe-
dezni. 

A rendelettervezet előírja, hogy a helyi
önkormányzatoknak részt kell vállalniuk az
állandó ügyeleti központok finanszírozásá-

ban: a kiegészítő személyzet (biztonsági őr,
takarító), a központ minimális felszereltsé-
gének, valamint a közművesítés biztosítá-
sában.

„Az új normák olyan intézkedéseket tar-
talmaznak, amelyek az orvosi tevékenység
rugalmasságát szolgálják, ugyanakkor ki-
küszöbölik az állandó ügyeleti központok
eddigi tevékenységében fellépő egyes mű-
ködési zavarokat. Továbbá, kiegészítettük
mindazon családorvosok és asszisztensek
jövedelmét, akik ezen központok keretében
látnak el ügyeletet és kötelezzük a helyi ön-
kormányzatokat arra, hogy aktívabban vál-
laljanak szerepet ezeknek a központoknak
a fenntartásában, ugyanis a helyi közösség
az, amely közvetlenül részesül ezen köz-
pontok létezésének előnyeiből” – nyilat-
kozta Cseke Attila egészségügyi miniszter.

Tovább tiltakoznak 
a családorvosok

Míg az állandó ügyelet kérdésében ho-
zott pozitív intézkedéseket örömmel fogad-
ták a szakmában dolgozók és az
érdekképviseletek, a családorvosi rendelők
működésére, valamint az orvosok köteles-
ségeire vonatkozó szabályozásokban mind-
ezidáig semmiféle kompromisszumra nem
hajlottak. Az egyoldalú döntéshozatal kö-
vetkeztében a családorvosok készek a vég-
sőkig kiállni érdekeik érvényesítésében. A
kabinetek teljes ellehetetlenítésére, a há-
ziorvosi praxis degradálására, a családor-
vosok megalázására hivatkozva nem
hajlandók ilyen körülmények közt szerző-
dést kötni a biztosítóházzal. „A miniszté-
rium továbbra sem hajlandó tárgyalni

velünk, ezek után csak egyféle válaszunk
lehet: a tizenegyezer orvosból kilencezer
úgy döntött, nem írja alá a szerződést,
amennyiben nem módosítanak rajta szá-
munkra kedvező irányban” – nyilatkozta
Kovács Beáta, a Családorvosok Maros me-
gyei Egyesületének alelnöke.

A szakma ellehetetlenítését célozzák
meg akkor, amikor a keretszerződés értel-
mében arra kényszerítik az orvosokat, hogy
háromhavonta egyszer vizsgálják meg és
írjanak receptet krónikus betegeiknek, vi-
zitdíjat kérjenek pácienseiktől, naponta
legfeljebb húsz betegnek írjanak receptet
és küldőpapírt, saját pénzből vásároljanak
szervereket és kártyaleolvasót, betegvizs-
gálat helyett a kártyák adatokkal való fel-
töltésével foglalkozzanak, valamint
vonalkódokat ragasszanak a receptekre –
érvelnek a családorvosok. 

A múlt pénteki sinaiai találkozón, me-
lyen részt vett Richard Roberts, a Családor-
vosok Nemzetközi Egyesületének elnöke is,
arra hívta fel Cseke Attila egészségügyi mi-
niszter figyelmét, hogy Romániának leg-
alább kétszer ennyit kellene költenie az
egészségügyi rendszerre, melyet leginkább
a családorvosi praxis fejlesztésére kellene
irányítaniuk: „Csupán a GDP 3,6 százalékát
fordítják az egészségügyre, és amennyiben
tartani akarják a lépést a többi európai ál-
lammal, legalább kétszer ennyit kellene. A
legjobb hely, ahová a pénzalapot irányítani
kellene, a családorvosi rendszer Az egész-
ségügyi rendszerben az alapellátás kis költ-
ségek mellett jó eredményeket képes
felmutatni” – nyilatkozta a nemzetközi
egyesület elnöke.

Balogh Erzsébet

Megállapíttatott 
a diszkrimináció
Diszkriminatívnak ítélte a marosvásárhelyi iskolák
egynyelvűségét az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács, miután négy iskolában szülői kérésre sem füg-
gesztették ki a kétnyelvű homlokzati táblákat. A Civil
Elkötelezettség Mozgalom tavaly novemberében be-
nyújtott észrevételére, bár egyelőre még sem a szer-
vezet, sem az iskolák nem kaptak írásos határozatot,
a testület illetékesei úgy nyilatkoztak, a vizsgálatok
eredménye alapján sérül a marosvásárhelyi magyar
diákok információhoz való joga.

Bár jogszabály és tanácsi határozat is született erre vonat-
kozóan, a marosvásárhelyi iskolák nagy része mellőzi a ma-
gyar nyelvű homlokzati táblákat, valamint az épületen belüli
információk magyar nyelvű megjelenítését. A magyar szülők
bizottsága négy iskolában kérte az igazgatóság ezen köteles-
ségének teljesítését, az eredménytelen várakozás után a Civil
Elkötelezettség Mozgalom által felkarolva, az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultak jogorvoslatért. Asz-
talos Csaba és Haller István a tanács tagjaiként úgy nyilatkoz-
tak, a Civil Elkötelezettség Mozgalom által megfogalmazott
sérelem valóban helytálló, a négy iskolát pedig elmarasztal-
ták, és amennyiben továbbra sem tesznek eleget ezen köte-
lezettségüknek, pénzbírságot is kiszabhatnak. „Most négy
intézményt marasztaltuk el, de tartok attól, hogy más isko-
lákban is hasonló a helyzet, csak ezekben a szülők nem kérték
a változtatást. Azért sem alkalmaztunk büntetést, mert úgy
gondoltuk, hogy ez egy sajnálatos általános jelenség, és azzal,
hogy néhány iskolát megbüntetünk, nem biztos, hogy elérjük
a kívánt célt. Pedig nagyon fontos, hogy minden iskolában
érvényt szerezzünk a többnyelvű feliratozásnak” – nyilatkozta
az országos magyar lapnak Haller István.

Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom elnöke
kivár az értékeléssel, ameddig írásos formában is meg nem
kapják a diszkriminációellenes tanács döntését: „Jogról lévén
szó, semminél nem fontosabb, hogy írásban rögzítsék a vizs-
gálati eredményt. Tudnunk kell, pontosan mit és milyen jog-
szabály alapján ítélnek el. Azt, hogy diszkriminatív, eddig is
tudtuk, ha írásban is megkapjuk mi is és az iskolák is a tanács
határozatát, jogszabályokra hivatkozva és ennek megfelelően
a konkrét elvárásokat megjelölve, annak lesz csak jogérvé-
nyesítő ereje, amivel hatni tudunk az iskolák vezetőségére. A
konkrétumok ismeretének hiányában nem tudom értékelni
a diszkriminációellenes tanács döntését” – intett óvatosságra
Szigeti.

B. E.

Kompromisszum híján 

Nem szerződnek
a családorvosok!

Kéthónapi halasztás után június elsejétől érvénybe lép a családorvosok és az egészségbiztosító
pénztár közötti új keretszerződés, melyet a szakmában dolgozók továbbra is elutasítással fogad-
nak. Míg a több hónapos lobbi hatására az állandó ügyeletre vonatkozóan pozitív módosításokat
eszközölt a szaktárca, a szerződés többi kitételét a családorvosok érdekképviseletei továbbra is
elfogadhatatlannak tartják, és arra biztatják az orvosokat, ne írják alá azt.



Mindennek ára van!
A címbéli mondás ősinek számít, mégis gyakran

megfeledkezünk róla. Mindennapos élethelyzeteink
meggyőznek arról, hogy arany középút nincs! Életünk
során gyakran sarkalatos döntést kell hoznunk, el kell
köteleznünk magunkat valami vagy valaki mellett,
„színt kell vallanunk”, és ezek a lépések, a jó hozadé-
kok mellett, mindig hátrányokkal, károkkal is járnak.
Sokszor megbánjuk, ha hirtelen felindulásból túl szó-
kimondóak vagyunk, ha értelmetlenül konfliktuso-
kat generálunk, ha felmondunk a munkahelyünkön,
ha összetűzésbe keveredünk. Ugyanúgy, szintén
nagy tévedésnek számíthat az is, ha kompromisszu-
mokat kötünk a béke kedvéért, ha a türelmünk ha-
tárát a végtelenségig kitoljuk, ha nem tesszük meg
a határozott és fájdalmas lépéseket egy adott kény-
szerhelyzetből való kijutás érdekében. Emberi vér-
mérséklettől függően vannak, akik mindig a
békésebb utat választják, és vannak, akik lépten-
nyomon beavatkoznak, közbelépnek vagy „kilépnek”.
(Ha szabad egy rövid, szubjektív megjegyzést a sorok
közé beiktatni: Nem túl szerencsés a békét, mint a
legfőbb célt kitűzni magunk elé, fel kell inkább vál-
lalnunk a küzdelmekkel járó ideiglenes megpróbál-
tatásokat, amelyek aztán hosszú távon gyökeres
megoldásokat hozhatnak az életünkbe.) Ezek az ösz-
szefüggések nemcsak az emberi kapcsolatokra jel-
lemzőek, hanem a gazdasági és a politikai
kapcsolatokra is. Gyakori jelenség a kizárásos alapon
történő politikai koalíciók létrehozása, ahol a lényeg
az, hogy ki kivel nem akar egy pártszövetségre lépni.
A gazdasági életben is gyakran hallunk embargóról,
ahol a szövetségesek egységesen lépnek fel egy bi-
zonyos vetélytárssal szemben. 

Sok éven keresztül úgy tűnt, az RMDSZ-t soha
nem fogja utolérni az „elszámolás” pillanata. Akármi
történhetett az ország gazdasági életében vagy az
erdélyi magyarságot közvetlenül érintő kérdésekben,
az RMDSZ mindig begyűjtötte a parlamenti jelenlé-
téhez szükséges szavazatokat. Hiába veszítette el
egyik vagy másik politikusunk a helyhatósági válasz-
tásokat, hiába csúsztak mélyre a népszerűségi listá-
kon, minduntalan újra és újra feltűntek valamelyik
RMDSZ-vezetői funkcióban. Ők a „politikai örökzöl-
dek”. Még az MPP tiszavirág életűnek tűnő pályája is
ezt a „kivételt” erősítette meg. Csakhogy megjelent
az új politikai erő, amely szoros koalícióban van a
„kétharmados” Fidesszel. És most jön az első igazi
„számadás”. Ami valóban, egy olyan elszámoltatást
jelenthet, amely kényelmetlen helyzetbe hozhatja
az RMDSZ valamikori haszonélvezőit, de azt is jelent-
heti, hogy lejárt egy korszak, és az új korhoz új em-
berek kellenek. Nem volt ingyen az
RMDSZ–Gyurcsány barátság. Cinkosok között az is
bűnös, aki néma. A másik oldalról viszont az EMNP–
Fidesz barátság, bár szinte még semmilyen kézzel-
fogható politikai hozadékkal nem járt, máris olyan
harcias nyilatkozatokat csalt napvilágra, amelyekből
kitűnik, a jószerével még meg sem született párttal
való együttműködés lehetőségét zárják ki egyértel-
műen a romániai politikai hatalom várományosai –
a mai ellenzék. Ilyen sokba kerül ez a „magyar–ma-
gyar barátság”?

Ferencz Zsombor
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Alig több mint egy esztendővel a jövő
évi helyhatósági választások időpontja
előtt egyre több szó esik az esélyekről,
arról, lesz-e esélyes polgármesterjelöltje a
vásárhelyi magyarságnak, illetve kerülhet-e
újra magyar vezető a megyei önkormány-
zat élére? 

Az ma már talán mindenki előtt világos,
hogy mindkét tisztségre csupán egyetlen,
egységesen támogatott jelöltnek lehetnek

reális győzelmi esélyei. A legfőbb kérdés:
ki az a személy, aki maga mögé képes állí-
tani a város, illetve a megye magyarságát? 

A helyi politikai élet szereplői – pártok-
tól, alakulatoktól függetlenül – választás
előtt állnak: vagy sikerül megegyezniük,
vagy hosszú időre eljátsszák az együttmű-
ködés esélyeit – ami egyben a sikeres vá-
lasztási szereplés egyetlen záloga. 

Szerény eszközeinkkel magunk is meg-

próbálunk hozzájárulni az óhajtott siker-
hez, pontosabban az esetleges sikeres vá-
lasztási szereplés feltételeinek
meg teremtéséhez. 

Ezért arra biztatjuk olvasóinkat, szánja-
nak rá néhány percet, töltsék ki a mellékelt
szelvényeket, s küldjék, vagy személyesen
juttassák el szerkesztőségünkbe. Elektro-
nikus úton a www.kozpont.ro honlapunkon
szavazhatnak.

Ön kit látna esélyes jelöltként?

A. polgármesterjelölt:

1. dr. Benedek István o

2. Albert Attila o

3. Izsák Balázs o

4. Bölöni László o

5. valaki más o

B. megyei tanácselnökjelölt

1. Lokodi Edit o

2. Márton Zoltán o

3. Andrássy Árpád o

4. dr. Benedek Imre o

5.  valaki más o

Ön szerint az alábbiak közül ki lehet a legesélyesebb A: polgármesterjelölt, illetve B: megyei tanácselnökjelölt? 
Válaszát ikszelje be. 

Anyák napja után néhány nappal mégis azon
töröm a fejem, miért nem szeretnek-akarnak-
tudnak a mai suhancok, fiúk olyan könnyen apává
lenni, mint amennyire a leányok anyává válnak?
Bár lassan ez utóbbi sem annyira egyértelmű…

Miért olyan gyámoltalanok a mai kamaszok, s
miért nem vállalják tetteikért a felelősséget?

Előre hallom a válaszokat: később érnek, leköti
a sok tanulás, kényelmesebb, ha a szülők döntenek
helyettük, úgyis inkább a leány választ magának
párt, nem a fiú, meg hasonlók.

Szakemberek úgy látják: sok az apátlan fiatal,
akinek nem alakul ki időben a személyisége, bizony-
talan, anyámasszony katonája marad, aki hamar
beijed, amikor elköteleződni kellene.

A ’90-es évektől ún. szabad társadalomban
élünk, ahol megnövekedtek a gyermek jogai, nem
szabad semmit ráerőltetni. Figyelmes, finom, alkal-
mazkodó kell lenni a másik nemmel szemben is, mi-
közben nincsenek erőpróbák, beavatások, megszűnt
a férfieszmény. Az egyetemek, az i-pod, a marokte-
lefonok és a számítógép világában, a virtuális-on-
line lehetőségek birtokában a gyereknek nem is
érdeke felnőtté válni. Sokaknak jól is jön, ha nincs
apai tekintély, hisz így könnyebb irányítani az éret-
len, gyerekességben megrekedt fogyasztót…

A régi világban akkor vált férfivá az iú, amikor
látták a faluban, hogy a félvállán végigviszi az utcán
legnehezebb búzás vagy pityókás zsákot, amikor
egyedül is képes volt befogni a lovakat és megszán-
tani a földparcellát, megrakni a szekeret. Akkor szá-

mított házasodni való legénynek, ha nem lehetett
becsapni a lóvásáron. Amikor leszerelt a katonaság-
ból, hazajött, inasként kitanulta a mesterséget, és a
lányok versenyeztek érte a bálban. Hol van már ez?

De lehet, máshol kell keresni a dolog kulcsát.
Apátlan társadalomban élünk, ahol a rosszul

értelmezett női emancipáció lassan, de biztosan fel-
őrli a férfiak önbecsülését, önértékelését. Már nem
ők a kizárólagos családfenntartók.

Se szeri, se száma az olyan párkapcsolatoknak,

ahol a nő viseli a kalapot, ahol bent a cégnél, a fér-
fiak közt ő a nő, hazamegy, s otthon férfivá változik.
A férfinak marad a gyereknemzés, egyébként min-
dent meg lehet nélküle oldani. Csak fizesse a gyer-
mektartást, egyéb nem fontos. A reklámoknak is
macsó kell, vagy olyan, aki sokat keres, de hogy a
lelkével is törődjenek, naná.

Az a fiúgyermek, aki nem lát az édesapjában
eszményképet, akinek a szemében az apa nem isten,
hogyan szereti meg az apaságot? Hogyan készül fel
az apai szerepre? Amikor a leányanyák vagy elvált
asszonyok egyedül nevelgetik édes egy szem gyer-
meküket, és nincs férfi pólus az oldalukon, a fiaiknak
milyen lesz a férfiideáljuk?

Ismerek olyan fiatalembert, aki ötéves volt, ami-
kor édesapja magára hagyta a családot, most 10 év

házasság után ő sem akart családapa maradni, ott-
hagyta őket... Viszont hála Isten sokkal több olyan
édesapát ismerek, aki gyermekeinek is ösztönző pél-
dája, amint boldogemlékű édesapám is az volt.

Nem igaz, hogy csak ma vannak nehézségek,
válság és egyebek. Nagyapáink korában, nem ke-
vesen „élvezték az oroszok vendégszeretetét” a há-
ború után, s amikor hazakerültek volt gatyájuk
családot alapítani és vállalni szüleinket, pedig az öt-
venes években is cudar idők jártak…

Milyen jó annak a fiúnak, akinek van igazi apa-
tapasztalata, akinek nem sérült az apaképe. Aki úgy
akar édesapa lenni, hogy elköteleződik gyermekei
anyja mellett egy életre. Mert szereti őket és felelős-
séget vállal értük. Az ilyen legénynek az apaság
semmivel össze nem hasonlítható érték. Önbecsü-
lést, élményt, büszkeséget, életcélt ad. Nem elme-
nekül a gyermekvállalás elől, nem lelép, amikor
megejti a lányt, hanem sorsközösséget vállal vele.

Mert itt nem a gazdagság, a sok diploma, vagy
a falu szája a döntő, hanem a szeretet és az istenhit,
ami a szívében van. Bátran megküzd párjáért, gyer-
mekéért, mert vannak eszményei, céljai, életkedve
nem törik meg az akadályok láttán.

Nem csak a vér szavára hallgat, hanem mint Jó-
zsef, az ács, figyel a lelkében feltörő isteni sugallatra,
és bízik abban. 

Nem fél az apaságtól, hanem anélkül, hogy bi-
zonygatnia kellene rátermettségét, egyszerűen várja
és készül rá.

Sebestyén Péter

Más-lap

Apaság
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Mindenük a hatalom   
Közhelynek számít: a politika a hatalom megra-

gadásának, illetve megtartásának a művészete. A
parlamenti ellenzék a rendelkezésére álló összes de-
mokratikus eszköz felhasználásával küzd a kormány-
oldal ellen, míg az a maga során, helyzeti előnyéből
fakadóan, a kormányzati cselekvéssorozat hatékony-
sága, eredményessége által tehet a legtöbbet azért,
hogy hatalmon maradhasson. A viccet parafrazálva,
kormányoldal és ellenzék egyet akar: a hatalmat. 

Kormányzó, illetve kormánykoalíciót alkotó pártok
esetében ritkán fordul elő, hogy tisztújító kongresszu-
saik alkalmával vezetőt, vezető garnitúrát cseréljenek.
Hacsak a kormányzás nem bizonyult annyira sikerte-
lennek, hogy kényszerből, a „menteni, ami menthető”
elv alapján, azaz végső elkeseredésükben nem for-
dulnak ehhez a megoldáshoz. Ami a legtöbb esetben
nem több mint az imidzs fényesítésére tett hiteltelen
kísérlet. Viszont annak bizonyítéka, hogy az érintett
alakulatban még van annyi tisztánlátás, még nem
szakadt el annyira a valóságtól, még nem vakította el
annyira önmaga nagyszerűségének hamis tudata,
hogy beismerje: kormányzása elhibázott. 

Rendszerint nem ez történik, hanem az, amit az
utóbbi évek magyarországi szociálliberális kormány-
zata, illetve a jelenlegi romániai kormányzás alatt ta-
pasztaltunk, tapasztalunk: az érintettek
megpróbálnak a végsőkig kitartani, hatalmon ma-
radni. Ama meggondolás szerint cselekedve, hogy „aki
időt nyer, az életet nyer”. Mert számukra a hatalom
jelenti az „életet”, pontosabban a hatalommal járó elő-
jogok, az abból származó előnyök. Mert az nyilván-
való, hogy gazdasági válságban az állam az egyetlen
komoly megrendelő, a vele való „üzleti” kapcsolatok-
ból igen jelentős jövedelmekre tehetnek szert a „ki-
választottak”. A rendszerváltás utáni két évtizedben
felhalmozott arcátlanul nagy vagyonok eredetét is el-
sősorban itt kell keresnünk. Tehát a dolgok jelenlegi
állása szerint a kormánykoalíciót alkotó pártok úgy
gondolják, mindegy mekkora a szemétdomb, csak ők
legyenek rajta a kakasok. 

Az előbb vázolt logika szerint járt el februári tiszt-
újító kongresszusán az RMDSZ is, amikor úgy válasz-
tott – a régi által kijelölt – új elnököt, hogy a Markó
által meghatározott politikai irányvonal ne változzék.
S maradt a kormányban, még annak a kockázatával
is, hogy a népszerűtlen megszorító intézkedésekben
„társtettesi” szerepet vállalva elveszítheti maradék
szavazótáborát is. 

Hasonlóan történtek a dolgok a fő kormánypárt,
a PDL szombati tisztújításakor is. A Băsescu által ké-
zivezérelt pártban minden az előre megírt forgató-
könyv szerint zajlott, az államfő által preferált korábbi
elnököt, a kormányfői szerepet is ellátó Emil Bocot
simán újraválasztották. Ezek után a megválaszolandó
legfőbb kérdés: mikor kerül sor a kormányfőváltásra?
Mert az említett, a román médiába is kiszivárgott, szi-
várogtatott forgatókönyv szerint ennek is meg kell
történnie. Boc, a kormányfő megtette kötelességét,
Boc mehet – legalábbis az államelnöki elképzelések
szerint.   

Így lesz-e majd, vagy sem – meglátjuk. Az viszont
nyilvánvaló, hogy változásra, hacsak látszólagosra is,
de szükség van. A CURS legutóbbi közvélemény-ku-
tatásának adatai arról árulkodnak, hogy a kormány-
oldal pártjai bajban vannak, választások esetén a PDL
a szavazatok 20 százalékát, az RMDSZ 5 százalékát
kapná. Ezzel szemben az ellenzéki szocialista-liberális
pártszövetség, az USL a voksok 55 százalékát gyűjtené
be. 

Szentgyörgyi László

MORGÓ

Előbb a szervezők, majd a kora délelőtti
órákban egyre több kíváncsiskodó, gyerek-
csoport lepte el szombaton  a Középkori Vár
udvarát. A valamikori sorozó épülete előtti
„gomba-teraszra” padok és asztalok kerül-
tek, s pillanatokon belül munkaműhelyek
alakultak ki. Pokorny Attila szobrászművész
az agyagos műhelyt vezette, a 4–15 éves
gyerekeknek alkalmuk nyílt megismer-
kedni az ősi anyaggal, s betekintést nyer-
hettek a mintázóeszközök használatának
titkaiba is. A másik asztalnál arcfestést pró-
bálhatott ki bárki, a mozaikkép-ragasztás
is nagy érdeklődésnek örvendett. Aki pedig
beleunt az asztal fölötti görnyedésbe, fal-
mászáson bizonyíthatta ügyességét. 

Bereczki Sándor régész rutinosan terel-
gette a 20–25 tagú csoportokat az ásatások
helyszínére. „Ötödik alkalommal szervezik
meg a Múzeumok éjszakáját, ugyanannyi-
szor hívtuk felfedező útra a kis régészeket.
Első alkalommal még csak egy homokozó-
ban kutakodhattad, a nagy érdeklődésre
való tekintettel már két parcellát alakítot-
tunk ki az óvodás és kisiskolás régészeknek”,
mondta Sándor. Öt évvel ezelőtt három,
10–15 tagú csoport iratkozott fel a meg-
hirdetett tevékenységre, idén tíz, egyen-
ként kéttucatnyi gyereket felölelő csoport
jelentkezett. S a tevékenység sikerét mi sem
bizonyítja jobban, minthogy kevésnek bi-
zonyult a többtíz spakli, amellyel gyön-
gyök, csillogó kövek, gumiállatok kerültek
elő a „föld mélyéből” a gyerekek őszinte
örömére. 

Hosszú sor kígyózott a múzeum bejára-
tánál felállított Mathias Paper műhely előtt.
Kusztos Enikő képzőművész a papírmerítés
és –nyomtatás csodás világába kalauzolta
a türelmetlenül tolakodó apróságokat. A
gyerekek maguk meríthették a cellulózt,
papírt állítva elő, majd ráhelyezve a met-
szeteket, a prés alól csodálatos műalkotá-
sok születtek. S hogy teljes legyen az
örömük, akárcsak a régészjátszóházban ta-

lált „kincseket”, ezeket az alkotásokat is ha-
zavihették. 

Megy a gyűrű vándorútra… 
Eközben a Történeti és Régészeti Múze-

umban még javában folyt a munka. A ta-
valy ősszel Dédabisztrán talált római
aranygyűrűt tették közszemlére a római
kori temetkezési szokásokat bemutató ki-
állítás előcsarnokában. Soós Zoltán régész,
igazgató elmondása szerint a gyűrű észak-
itáliai műhelyben készülhetett a II–III. szá-
zadban, s azt valószínűleg előkelő férfi
viselte. Ezt veszítette el a római limesen, s
találták meg fémdetektorral mintegy 30–
40 centiméterrre a föld alatt. „Rendkívül ér-
tékes lelet, hiszen alig néhány darab van
belőle egész Romániában. A legértékesebb
része a kámea, a vörös kőbe vésve Antaeus
és Herkules mitikus harcát örökíti meg”, nyi-
latkozta Soós Zoltán. 

Rangos tárlat 
az új kiállítóteremben

Június közepéig látogatható az újonnan
nyitott kiállító-helyiségekben Bozsó János
(1922–1998) Munkácsy-díjas kecskeméti
expresszionista festő, műgyűjtő, múzeum-
alapító tárlata. Az ünnepélyes megnyitót a
Múzeumok éjszakája keretében tartották, s
jelen volt a művész özvegye, Lóránt Klára.
Tőle tudtuk meg, hogy Bozsó több ezer
tárgyból álló gyűjteményt adományozott
Kecskemétnek, amelyeket egy XVIII. századi
épületben állítanak ki, itt tekinthetők meg

a festmények is. Ezekből hoztak el Vásár-
helyre 31-et. Soós Zoltán hozzáfűzte, a mű-
vész több alkalommal járt Erdélyben, egyik
alkalmat örökíti meg a Kálvária-dombot áb-
rázoló kép, a három Krisztus-kereszttel. 

Üdvözlet a nagyvilágból 
Ezzel a címmel nyílt képeslap-kiállítás a

Néprajzi és Népművészeti Múzumban. Soós
Zoltán elmondása szerint a Maros Megyei
Múzeum tavaly megvásárolta Zepeczáner
Jenő, a Székelyudvarhelyi Múzeum volt
igazgatója 1500 darabos képeslap-magán-
gyűjteményét. A lapokról a XIX. század végi
erdélyi fürdővárosok köszönnek vissza,
megörökítve azt a kort, amikor a turizmus
hobbivá kezdett válni. De látható itt üdvöz-
let Dél-Afrikától Ausztráliáig. A tárlatot
gyógy- és ásványvizes palackok, sétapál-
cák, fényképező készülékek, zsebórák és női
öltözékek egészítik ki. 

Ezeket se hagyják ki 
A Múzeumok éjszakája alkalmával nyílt

kiállítások több hónapig látogathatók. S aki
körútra indul, nem hagyhatja ki a szintén a
Néprajzi Múzeumban helyet kapó XVII–XIX.
századi közép-erdélyi kerámia című tárla-
tot, illetve a Természetrajzi Múzeumban a
búzától az asztalunkra kerülő kenyérig ve-
zető utat bemutató kiállítást. 

Nagy Annamária

Gazdagodó, igényesebbé
váló Múzeumok éjszakája

Május 14–15-én immár ötödik alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen a Múzeumok éjsza-
káját. Az esemény Európa-szerte háromezer múzeumot mozgatott meg, s tartották nyitva ka-
puikat a látogatók előtt vasárnap hajnali kettőig. Megyeközpontunkban közel hétezren lépték
át ingyenesen a programba kapcsolódó Maros Megyei Múzeum kiállítótermeinek küszöbét. 
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A civil szféra jövőképének és küldetésének megőrzéséről, a kulturális rendezvények, valamint az önkéntes munka fontosságáról tárgyaltak a Maros
megyei non-profit szervezetek képviselői a május 13-án tartott kerekasztal-beszélgetésen, amelyre a civil szervezetek vására alkalmával került sor.

Immár kilencedik éve, hogy  májusban megrendezik a Maros megyei civil szervezetek vásárát, amelyen a főszerep a non-profit egyesületeké, ugyanis
ez úton lehetőségük nyílik arra, hogy tevékenységeiket bemutassák a vásárhelyi nagyközönségnek. 

A május 13–15. között zajlott rendez-
vényt ezúttal az Önkéntesség Európai Évé-
nek égisze alatt a Divers Egyesület, az
Alpha Transilvană Alapítvány, az Amphion
Kulturális Egyesület, a HIFA-Románia Egye-
sület, a Bernády György Kulturális Közala-
pítvány, a Maros Megyei Tanács Europe
Direct Központja, illetve a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal közösen szervezte.

Ezúttal közel hatvan egyesület képvi-
seltette magát a megyeközpontban zajlott
rendezvényen, amelyen újdonságát első-
sorban a felállított mini-labirintus jelen-
tette, amelynek falain a résztvevő civil
szerveztek aktivitását mutatták be az ér-
deklődőknek. A hagyományokhoz híven
idén sem maradt el az egyesületek felvo-
nulása, majd az azt követő színes program-
sorozat. A bátrabbak sport- és ügyességi
versenyen mérhették össze erejüket és ki-
tartásukat, a kerékpárrajongók pedig a Pro
Biciclo Urbo Környezet- és Természetvé-
delmi Egyesület által rendezett kerékpár-

versenyen vehettek részt. Az egyesületek
nem feledkeztek meg a legkisebbekről
sem, ők a játszóház és arcfestés közül vá-
laszthattak. Az idősebbek számára pedig
ingyenes vérnyomás- és vércukormérést
biztosítottak a különféle egészségügyi
szervezetek munkatársai.

– Minden évben eljövünk a vásárra,
ugyanis ez egy csodálatos alkalom arra,
hogy újra felhívjuk a figyelmet a civil szféra
és civil egyesületek munkájának fontossá-
gára, valamint egy jó lehetőség, hogy a he-
lyieknek beszámoljunk a szervezeten belül
zajló programjainkról. A Philothea Klubban
elsősorban gyerekek, fiatalok részére szer-
vezünk vakációs gyerekklubokat, német-
órákat, nyári táborokat, de a felnőtt ifikör
is minden héten megrendezésre került –
mondta el lapunknak Soós Erzsébet, a Phi-
lothea Klub munkatársa. 

Fodor Tekla

Mint arról Koreck Mária, a Divers Egyesület el-
nöke és az esemény főszervezője beszámolt, az
idei vásárra 59 szervezet jelentkezett, közülük
57-en vettek részt abban a felmérésben, mely-
nek alapján elkészült a Maros megyei önkénte-
sek adatbázisa, valamint a megye szociális
térképe. Jelen pillanatban az egyesületek össze-
sen 1067 önkéntest számolnak (közülük 133 kis-
korú, 161 személy pedig nyugdíjas), ami a
2009-es évhez viszonyítva növekedést jelent, ám
a visszajelzések alapján ez a szám még mindig
nem elegendő. 

A Maros megyei 
önkéntes jellemzői

Az elvégzett felmérés alapján a szervezőknek
sikerült egy általános képet alkotniuk a Maros
megyei önkéntesről. Ennek értelmében a segí-
teni kívánó személy fiatal, nőnemű, felsőfokú
végzettséggel rendelkezik és elsősorban szociális
területen kíván segíteni gyerekeken, fiatalokon
és időseken. 

A tanulmány rávilágított az önkéntesek által
választott közkedvelt területekre is. A legtöbben
a szociális szférában (50 százalék) segítenek a rá-
szorulókon, de szintén szép számban vállalnak
munkát kulturális (16,07 százalék) területeken
is. További önkéntesek toborzásának szükséges-
ségére hívta fel a figyelmet Koreck Mária, kie-
melve, hogy a nyugati országokkal ellentétben,
a román államnak nem sikerül lefednie elsősor-
ban a szociális területet, ezért van nagy szükség

a civil szervezetek működésére, az önkéntesek
segítségére. 

Díjazták a legjobbakat

A szombati programsorozat záróakkordjaként
a szervezők négy kategóriában díjazták a vásáron
jelenlévő egyesületeket. A leginteraktívabb
stand díj, színes tevékenységeinek köszönhe-
tően, az Actus Dramaticus iúsági szervezetet il-
lette. Novum-díjban az Amper egyesület
részesült, ugyanis a vásár ideje alatt a város köz-
pontjában irodalomnépszerűsítő programot
szervezték, míg a Veterán-díjat a Caritas érde-
melte ki.

A zsűri számára a legnagyobb fejtörést a leg-
szebb standért járó díj odaítélése jelentette, vi-
szont hosszadalmas egyeztetés után ezt az Alpha
Transilvană Alapítvány nyerte el, ugyanis a ki-
tűnő ízléssel berendezett stand évről-évre egyre
gazdagabb programsorozattal készül a vásárra.

2011, az Önkéntesség 
Európai Éve

Az Európai Unió 1983-tól kezdődően minden
évben megrendezi a különféle tematikákra kon-
centráló úgynevezett Európai Év rendezvényét,
mely keretén belül megjelöl egy tevékenységi
terültet és Európa-szerte kampányol azért, hogy
növelje az állampolgárok tájékozottságát, vala-
mint igyekszik a kormányok figyelmét a kiválasz-
tott témakörre irányítani. A Tanács 2010/37/EK

számú határozata alapján a 2011-es évre az ön-
kéntesség témáját nevezte ki az Unió. A kezde-
ményezés keretén belül a tagállamoknak
lehetőségük nyílik arra, hogy bemutassák az
eddig szerzett ismereteiket az önkéntesség terén,
valamint felhívni a lakosok figyelmét az önkéntes
munka fontosságára.

Megválasztották 
az év önkéntesét

A civil szervezetek vására rendezvény keretén
belül idén első alkalommal kinevezték Maros

megye legaktívabb önkéntesét. A mindössze ti-
zenkettedik osztályos dicsőszentmártoni Claudiu
Mireuţ a Buckner Alapítvány tagja és közel két
éve stabil önkéntese. Munkája során segít a kis-
iskolásak házi feladatainak megoldásában, angol
nyelvre, számítógép-kezelésre tanítja őket. Az
évek során Claudiunak sikerült osztálytársait és
barátait is felbátorítani arra, hogy hozzá hason-
lóan végezzenek önkéntes munkát, így egyre
több dicsőszentmártoni iú veszi ki részét ebből
a fajta tevékenységből. 

Fodor Tekla

Együtt a közösségért!

Elkészült a Maros megyei önkéntesek adatbázisa

Civil szervezetek mustrája Marosvásárhelyen
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élet-módi

amelyben példálózunk

Miközben Dzsesszika europass önéletrajzának vég-

leges változatát szemlélte, egy pillanatra elmerengett

azon, hogy mennyire csodálatos ember is ő; ti. egy szi-

porkázó elme eddigi sikeres pályafutása körvonalazó-

dott – a számítógép képernyőjén. Persze az

öntetszelgés és -szeretet kényeztető felhőjében való

úszkálás hamar szertefoszlott. Olyan külső tényezők is

segítették a valóságra ébredéshez, hogy példának oká-

ért körülbelül százhúszezerszer kellett az európai uniós

feltételeknek eleget tevő curriculum vitae-t pofoz-

gatni-frissíteni, amíg végül tökéletesre nem sikeredett

– ismétlem, a számítógépben. 

Röviden úgy foglalható össze a fentiekből származ-

tatott dilemma, hogy hősnőnk tisztában van azzal,

hogy a szövegformájú élettörténetek idealisztikus-utó-

pisztikus képet festenek kompetenciákról, készségek-

ről, képességekről, tudásrendszerekről stb. Persze azt

is tudja, hogy a hamisságok tűnnek a legigazibb dol-

goknak, s ezzel ellentétben akár híve is lehetne „az

igazi értékek lassan világlanak” elméletnek, hacsak

nem tudná, hogy ez nem is divat. Hogy aztán a világ

jól van-e így, azt nem tudja, de valszínű* (*modern

csetelős szleng, trendi) nem is ezen gondolkodni a cél. 

Mert – csak egy példa arra, hogy – mára a (nagy-

szögletűvé lett) kerekasztalok többnyire arról szólnak,

hogy ki milyen ügyesen áldozta fel családját és magán -

életét a karrier oltárán, és hogy nőként harcikutyaként

állt helyt a férfiak között, legyűrve és letaposva maga

alatt minden(ki)t, akit bírt. 

Arra, hogy a hazugságok már időben elkezdődnek

működni, van egy kicsit jelentéktelen, de annál szem-

léletesebb példánk. A mulatságban egyszer csak előáll

a hoppmester és bejelenti a szenzációt: a Tehetséges

Testvérek produkciója következik, mindenki kösse fel

a gatyáját, mert ilyet a jó életben nem látott. Minden-

kinek torkán akad a petrezselymes krumpli bundás-

hússal, és fulladozva várja a műsort. A gyermekek,

akiket a mulatozó közösség látatlanul is a szívébe fo-

gadott, a mikrofonhoz mennek, illetve szintetizátorhoz

ülnek. (Dzsesszinek már a hangszer gyanús volt...)

Aztán amikor rázendítettek, érezte, hogy leesik a szék-

ről. A kölykök afféle modern, mulatós elemekkel ele-

gyített népdalcsokorral kezdték, de a végéhez

közeledve már csak a mulatós maradt, és már a torko-

kon is aranyeső jött vissza. Mindeközben az édespapa

oldalról kamerázta a gyermekek remeklését, és mér-

hetetlenül büszke volt csemetéire. Amikor kiszerepel-

ték magukat, tapsvihar fogadta a kis zseniket. Majd

gratulációk sora özönlött a szülőkre, akiknek ilyen okos

és ügyes gyerekeik vannak, és a gyerekekre, hogy olyan

ügyesek voltak. 

De hát a fenti esetek mindig problémásak. Hogyan

sértsd meg a szülőt, hogy a gyereke borzasztóan sze-

repelt? Ugyanakkor miért kell a végletekig azt hazudni

valamiről, ami rossz, hogy az jó? Ilyenkor szokták azt

mondani, hogy az igazság valahol középen van?

(vassgyopi)

Van olyan verse, amelynek megérésére 21 évet várt. Költészete építkező, többek között ezért nem
érte törés a rendszerváltáskor, és azért, mert meg volt győződve arról, hogy egyszer minden dik-
tatúrának véget kell érnie. Király László volt a Súrlott Grádics Irodalmi Kör legutóbbi találkozójá-
nak vendége. 

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

A világhálón is

Megvárja a verset

A találkozón Király László életútját Nagy
Pál irodalomtörténész vázolta. A Sóvidék
szülöttének munkásságát tágabb irodalmi
kontextusba helyezte, így közelítve a For-
rás-nemzedék jellemzésén keresztül a má-
sodik hullám egyik kiváló alkotójának
életműve felé. Ezután Katona Éva színmű-
vésznő, a költő felesége szavalt, majd Bö-
löni Domokos faggatta Király Lászlót, végül
pedig a hangulat emelkedését Seprődi Jó-
zsef borainak „csencselgetése” biztosította.

A költő napjai

Az irodalmi kör vendége elárulta, mos-
tanában remek napjai vannak. Sóváradon,
az érintetlen állapotban lévő szülői házban,
feleségével együtt a nyugdíjasok meghitt
életét élik, tehát tízszer annyi dolguk van,
mint nem-nyugdíjas korukban. 

Ahány költő, annyi
boszorkánykonyha

Király László költészetét nem a hol,
hanem a hogyan kérdése határozza meg.
Verseit nem a helyek, hanem bizonyos élet-
helyzetek és belső állapotok megteremtése
ihleti. Általában „megvárja a verset”. A vá-
rakozás ideje lehet egy pillanat, egy perc, de
volt már olyan is, hogy 21 évet várt egy
versre. Képes ugyan a rutinos rímfaragásra
is, de azok a versei, amelyek számára fonto-
sak, azokat – ugyan furán hangzik, és az az

ihletettségi állapot nem pontosan adható
vissza, de – hallja, vagy látja. A kérdésre,
hogy kételkedett-e valaha művészetében,
elmondta, amióta elfogadta saját gondolat-
ként azt, hogy neki a költészet a dolga, azóta
nem kételkedik. Akkor kezdődött el számára
a munka, és azóta is azon dolgozik, hogy ne
is kelljen kételkednie abban, amit művel. 

A beszélgetés ráterelődött a költői esz-
közök és világlátás kérdéseire is, ahol az fo-
galmazódott meg, hogy az egyhúrúság
ellen a legjobb fegyver a nyitás a világra, az
új hatások befogadása. Azt természetesen
költője válogatja, hogy van-e igénye magá-
val szemben ilyesfajta világot építeni. „A
mindenséggel mérd magad” felszólítás úgy
is értelmezhető, hogy az alkotónak gondol-
kodása folytán köze van mindenhez a világ-
ban; Király Lászlónak pedig ez volt a
szándéka: egy olyan költészetet teremteni,
ahonnan minél szélesebb kilátás nyílik ér-
zelmekre, világra, történelemre. 

Ódivatúságát is büszkén vállalja, olyan
értelemben, hogy egy sort sem írt le anél-
kül, hogy ne gondolt volna arra, hogy amit
írt, azt másnak írta, nem magának, nem az
irodalomtörténetnek, sem a tankönyveknek
vagy antológiáknak. 

A kérdésre, hogy van-e mestere, így vá-
laszolt: tanulónak kitűnő, tanítványnak al-
kalmatlan. A költészet annyi irányból érte
és hatott rá, hogy balgaság lett volna részé-
ről kijelölni egy keskeny utat és azon ha-
ladni. 

Új idők, új kihívások

Az újabb költőnemzedék jeles tollforga-
tóiról is szó esett, és arról, hogy a rendszer-
váltás környékén volt egy időszak, amikor az
új nemzedék a trágárságoktól a pikantériákig
mindent kipróbált. Ezzel kapcsolatban Király
László, de az akkori irodalmi szerkesztőségek
is azon a véleményen voltak, hogy teret kell
biztosítani az új indulatoknak, hogy megfus-
sák azt az ívet a hirtelen lett szabadságban,
ahonnan végül nyugvópontra térhettek. Szó
esett a megváltozott befogadó-közönségről
is és arról, hogy napjainkban egyfajta leve-
gőbe írás történik, többek között a könyvpiac
kiadási, terjesztési és értékesítési gondjai
miatt. Az akkori viszonyok között Király
László Amikor pipacsok voltatok című kötette
10.000-es példányszámú kiadást ért meg, de
ez annak tudható be, hogy akkor közönség
és alkotók másként figyeltek egymásra: a jó
erdélyi költeményben mindig volt egy másik
vers is, a sorok között.

A csak ellenállásra berendezkedett művé-
szet egy adott pillanatban abban a helyzet-
ben találja magát, hogy az elért célok után
nem tud mihez kezdeni. Király László számára
a rendszerváltás azért nem okozott törést,
mert valamiféle előrelátással fegyverkezett
fel és eképpen is építkezett, meg lévén győ-
ződve arról, hogy az a helyzet, amiben van,
nem tarthat örökké, mert olyan diktatúra
nem volt, amely egyszer véget ne ért volna.

Vass Gyopár
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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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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends



A vásárhelyi baptista
közösség

Kelemen Sándor 2004-ben került
lelkipásztorként a marosvásárhelyi
Magyar Keresztyén Baptista Gyüleke-
zetbe, egy évre rá társlelkésszé avat-
ták, majd 2008 óta egyedül pásztorálja
az itteni közösséget. Amint elmondta,
nincsenek sokan, de vannak köztük fi-
atal házasok, születendő gyerekeik biz-
tatás a közösség gyarapodására nézve.
Ezen kívül jól működő iúsági egyete-
mista csoportjuk van, illetve ugyan-
ezen alkalmaikra járnak a baptista
felekezetű középiskolás diákok is. Az
egyetemisták közül sokan nem vásár-
helyiek, az ország különböző pontjairól
érkeznek és kapcsolódnak be a helyi
gyülekezet életébe. A gyengén repre-
zentált középső generáción túl, vannak
olyanok, akik látogatóként, érdeklődő-
ként járnak el a közösségbe, nekik is
nagyon örvendenek. 

A vásárhelyi magyar baptista
templom majdnem tíz évig épült, a
’80-as évek elején kezdődtek a mun-
kálatok. „Valóban isteni csoda, hogy
azokban az időkben egy ilyen kicsiny
egyház a kommunista kormánytól en-
gedélyt kapott az építkezésre” – véli a
lelkipásztor.

Nyitás a romák felé

A vásárhelyi gyülekezet lelkipász-
tora elmondta, egyházukban Isten
ajtót nyitott a roma nemzetiségűek
felé. Egyre több cigány gyülekezet ala-
kul országszerte: Nagyvárad, Szatmár,
a Szilágyság környékén, mifelénk
Szászrégenben és Marossárpatak Szer-
biának nevezett részében érnek el igen
szép eredményeket a cigánymisszió-
val. Ahhoz, hogy valaki ezt a missziót
komolyan tudja végezni, még a lelké-
szi hivatáson belül is különleges látás
és képességek szükségesek. A régeni

lelkipásztor szavait idézve, ezeknél az
embereknél két dolog adott, ami a
missziós kezdeményezést tulajdon-
képpen meg is könnyítheti: az egyik,
hogy ezek az emberek hisznek Isten-
ben, a másik pedig az, hogy tudják,
bűnösök. Emiatt könnyebb bemenni
közéjük, de az igazi változás, a megté-
rés nem kézzelfoghatóan mérhető, és
azt nem emberi tényező befolyásolja.

Náluk az a szokás, hogy...

A baptista gyülekezetekben meg-
osztják a szolgálatot, ezért egy imaóra
levezetését akár a közösség egy olyan
tagja is vállalhatja, aki hitben és tudás-
ban is megfelelő szinten tart. Mivel Vá-
sárhely környékén több kicsi
gyülekezet van, a közösség érettebb
tagjai is vállalnak igehirdetést. A bap-
tisták megértették azt, hogy nemcsak
hívővé kell tenni valakit, hanem tanít-
vánnyá is, és hiszik, hogy Isten nem-
csak a lelkésznek adta a tanítás, a
prédikálás ajándékát, hanem mások-
nak is. Ritkábban, de előfordul az is,
hogy a lelkész ül a padban és valaki
más  fenn a szószéken prédikál. Biblia-
óráikon mindig lehetőség kínálkozik a
szabad hozzászólásra, ezen kívül pedig
vannak alkalmak, amelyeket szolgá-
latnak neveznek, ilyenkor a közösség
tagjai szavalnak, énekelnek, a fúvós
zenekaruk lép fel, vagy amikor a gyü-
lekezet tagjai hitükről tesznek tanúbi-
zonyságot. Egyházuk másik
jellegzetessége az, hogy az újszövet-
ségi példa alapján hiszik, hogy csak az
tartozhat a gyülekezet rendes tagjai
közé, aki megtapasztalta a megtérést,
az újjászületést és új életet kezdett az
Úr Jézus Krisztussal. Ezért ők a felnőtt,
hitvalló keresztséget gyakorolják.
Hogy valaki a gyülekezet tagja legyen,
szükséges, hogy ugyancsak az újszö-
vetségi mintára, bemerítkezzen. 

Az országban a baptista közösségek

szövetségben élnek, viszont gyüleke-
zeteik minimális létszám fölött már
autonóm gyülekezetnek számítanak,
ahol pedig kisszámú közösség van,
azok kapcsolódnak egy anyagyüleke-
zethez, amelyik gondjaiba veszi.

Gyülekezeteik, már a reformációtól
kezdve (az anabaptista eszmei öröksé-
get értve ezalatt) úgy látták, szükséges
egy egészséges különválása az egy-
háznak és az államnak. Ezért nem is
fogadnak el állandó támogatást az ál-
lamtól. Pályázni szoktak, de alapve-
tően önfenntartó egyház.

Román és magyar baptisták

Nagyon sok helyzetben, főleg a
kommunizmus alatt a román és a ma-
gyar gyülekezetek közösen tartották az

istentiszteleteket. Elméleti különbsé-
gek nincsenek közöttük, a misszió vé-
gett gondolták úgy, hogy jobb lenne
szétválni, külön gyülekezetekbe tömö-
rülni, ki-ki a nemzetisége szerint. Je-
lenleg is a romániai baptista unióhoz
tartoznak, amelynek egyik ága a ma-
gyar baptista szövetség. Nem zárkóz-
nak el teljesen egymástól, vannak
hivatalos magyar képviselőik az unió-
ban, és arra is van példa, hogy magyar
lelkipásztort hívnak román gyüleke-
zetbe szolgálni, vagy fordítva. A ci-
gánymisszióval kapcsolatban is az a
megfigyelés érvényes, hogy gyakorlati
okok miatt sokszor szükségesebb és
hasznosabb, ha a roma testvéreiknek
külön gyülekezeteik vannak. 

A magyarországi 
egyházalapítási törvényről

Kelemen Sándort arról is faggattuk,
hogy mi a véleménye a Magyarorszá-
gon körvonalozódó egyházalapítási
törvényről, melynek értelmében tör-
ténelmi egyházzá nyilvánítanák azokat
az egyházakat, amelyek 100 éves ma-
gyarországi honossággal és/vagy
25.000 taggal rendelkeznek. Válaszá-
ban a lelkipásztor először kitért arra,
hogy a baptista egyház már a múlt
század elején törvényesen elismert
egyház lett, még a kommunizmus
ideje alatt is az elismert egyházak közé
tartozott. 

A kérdésre válaszolva kifejtette, ha
egy egyház el van ismerve, ha nép-

szerű, akkor méltán megérdemli azo-
kat a jogokat, mint a többi egyház,
amelyik esetleg régebbi. Majd hozzá-
fűzte, azt viszont mindenképp szem
előtt kell tartani, hogy Európa a ke-
resztyén értékekre épült, ezért úgy
gondolja, hogy a kormányoknak és
maguknak a népeknek is ezeket az ér-
tékeket kellene képviselni és tovább-
vinni.  

Egy ilyen kategorizálás kedvező
lenne az egyházukra nézve, mert a
közmegítélés szempontjából nagyobb
elismerést jelentene. Ez azonban nem
szabad megakadályozza őket abban,
hogy közösségi fórumként működje-
nek, közel legyenek az emberekhez és
tagjaiknak tudniuk kell, hogy belőlük
áll az egyház és nem a klerikusokból. 

Vass Gyopár

10. oldal >>  Hitélet május 18–24.

Eredetileg egyetlen célirányos kérdéssel kerestük fel a Poklos-patak parti baptistákat, de Kelemen Sándor lelkipásztor olyan szívélyesen fogadott
és beszélt gyülekezetéről, hogy a végén meghívást is kaptunk június 5-re egy felnőtt keresztségen való részvételre. 

Vásárhelyi baptisták

Kicsiny, de szilárd közösség

Kelemen Sándor
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Hazulról haza

– Érdekes, mondhatni ritka helyzet-
ben van: művész és művészettörténész.
Költőként, performerként belülről, részt-
vevőként, művészettörténészi szerepé-
ben pedig kívülről, értelmezőként
közelíthet ugyanazokhoz a dolgokhoz.
Az ön számára hogyan egyeztethető
össze ez a két dolog?

– Ma már persze számomra össze-
egyeztethetetlen e két szerep. Amit én
inkább mesterségnek, hivatásnak vagy
esetleg minőségnek mondanék, mára
már nincs egyforma súllyal jelen az
életemben. Iú koromban, amikor ke-
restem még a helyem, egyszerre több
mindent is csináltam. Verseket írtam,
festettem, de még színi csoportba is
jártam. Festőművész édesapám arra
biztatott, legyek bármi, csak művész
ne. Ez részéről furcsa volt, hiszen mű-
vészetis tanárként gyerekek százait in-
dította erre a pályára, de másként,
apaként érthető, mert a kommuniz-
mus korszakában, az ember művész-
ként többnyire súlyos politikai
kompromisszumok árán állíthatott ki,
de gyakori volt az is, hogy alkotásai
miatt üldöztetésnek volt kitéve. Külö-
nösen akkor, ha rossz volt a szárma-
zása. Így hát érthető, hogy jobban
szerette volna, ha mérnökké vagy egy-
szerű munkássá leszek. Ez az alapve-
tően jó elképzelés ott hibázott, hogy
otthon másról sem hallottam, mint
irodalomról és képzőművészetről.
Édesanyám, báróleányként nem vé-
gezhette el az egyetemet és csak gép-
íróként alkalmazhatták. Ennek ellenére
író, újságíró lett, és egyfajta irodalmi
szalonként működtette tömbházbeli
lakásunkat. Hozzánk egy-egy kiállítás-
megnyitó, vagy színházi előadás után,
vagy bármikor fel lehetett ugrani egy
jó kávéra, kis vodkázásra, zenehallga-
tásra, vitára, barkochbára stb. Jöttek is
édesapám tanítványai, képzőművész
kollegái, írók, színészek, történészek,
néprajzosok stb., de jöttek mindenféle
más, a művészetről, közéletről szívesen
beszélgető barátok, idősebbek és fia-
talok is. Ha volt is köztük műszaki ér-
telmiségi, vagy más iparosember,
nálunk egyikük sem saját szakmája
problémáit taglalta. Mintát ahhoz, ho-
gyan lehetnék mássá, nem kaptam,
maradt tehát követendő példaként a
sok, a köz problémáiról gondolkodó író
vagy művészember. Ez a légkör egyút-
tal azt is eredményezte, hogy elég erős
kritikai érzékem fejlődött ki általában
a művészetek, különösen a képzőmű-
vészetek megítéléséhez. Amikor rájöt-
tem, hogy a természettudományok
iránti vonzalmamnál sokkal erősebb a
művészetekhez való kötődésem, a Bo-
lyaiból a művészeti középiskolába

mentem át, ahol azzal kellett megküz-
denem, hogy szemléletem előbbre volt
mint gyakorlati tudásom, és emiatt is
újra csak az elméleti irányba mozdul-
tam. Elhatároztam, hogy az ország
akkor egyetlen művészettörténeti sza-
kára, a bukaresti egyetemre fogok fel-
vételizni, de még odáig sem jutottam,
hogy meggondoljam, hogy a román
tudásom sem elégséges ahhoz, hogy
ott megfeleljek a felvételi követelmé-
nyeknek. A család egyik barátja, egy
ott előadó neves professzor felvilágo-
sított arról, hogy engem oda szárma-
zásom miatt soha nem fognak
felvenni, de már amiatt sem, mert
édesapám nemcsak a párttagságot el-
utasító, de a rendszert nem egyszer
társaságban kritizáló gondolkodóként
volt számon tartva. Nem maradt más
hátra, mint erősíteni magamban az al-
kotói ént és készülni a képzőművészeti
főiskolai felvételire, hiszen képzőmű-
vész diplomával a kezemben is lett
volna esélyem elérni a célt, bekerülni
egy múzeumba és ott művészettörté-
nészként dolgozni. A felvételim há-
romszori nekifutásra sem sikerült. Így
lettem képzetlen mindenes alkotó.
Közben voltam pékinas, lakatos, kira-
katrendező, alkalmazott grafikus, majd
Magyarországra való kitelepedésem
után könyvtáros és múzeumi gyűjte-
ménykezelő, kiállítás-rendező. 

Művészettörténészi diplomám
megszerzése után művészettörténész,
majd múzeumigazgató. Diplomámat a
budapesti ELTE bölcsészkarának nap-
pali szakán szereztem, családapaként,
két állás mellett, munkaadóim csodá-
latos megértésének köszönhetően.
Érthető, hogy ezekben az években a
költői és képzőművészi énem háttérbe
szorult, és az alkotás alkalmi kedvtelé-
semmé vált. De alkotóként szerzett ta-
pasztalataim sokban segítenek
elemzői munkámban. Annak, aki
maga is próbálta, könnyebb megérteni
az alkotói gyötrelmeket, megítélni az
alkotói fogások, módszerek, megoldá-
sok különböző minőségeit. Az sem vé-
letlen, hogy mindmáig legkedvesebb
elfoglaltságom a képzőművészeti kiál-
lítások rendezése, ahol kreativitáso-
mat, kompozíciós készségemet
megmutathatom, kiélhetem. 

– Szakmabeliként hogyan vélekedik
a mai kultúrafogyasztási szokásokról? A
kérdés különösen azokra az – egyre
gyakrabban ismétlődő – esetekre vo-
natkozik, amikor egy tárlatmegnyitó al-
kalmával a szervezőkön és esetleg a
sajtó képviselőin kívül nem igazán akad
érdeklődő. 

– Annak a vélekedésnek, hogy a

képzőművészet, különösen a kortárs
művészet iránti érdeklődés lankadt az
utóbbi években, kétségtelenül van
némi reális alapja. Annak ellenére, sőt
talán éppen azért van ez így, mert a
képzőművészet szinte észrevétlenül
mindennapi életünk részévé vált. A
kortárs képzőművészek által kidolgo-
zott stílusjegyekkel mindennap talál-
kozunk alkalmazott művészeti
termékek formájában. Tipikusan a rek-
lámokban, beleértve mind a nyomta-
tottakat, mind annak digitális
változatait, de ez hatja át, meghatá-
rozza a tv műsorainak arculatát, vala-
mint ez közvetít, keretez web-design
formájában bármilyen, neten elérhető
tartalmat. A kortárs képzőművészet
ma már végtelen számú stílusválto-
zata, trendje tükröződik a fogyasztói
világ számtalan termékének csomago-
lásain, tipikusan a videóklipeken, a pop
koncertek látványterveiben stb. Így
közvetve és szinte észrevétlenül, a kor-
társ képzőművészet szállította vizuális
elemeket ezekkel a termékekkel együtt
akarva-akaratlanul szinte mindenki
szinte folyamatosan „fogyasztja”. Ami
azért persze nem teszi fölöslegessé a
kortárs művészeti galériák, múzeumok
bemutatóit, sőt végső soron, mint kia-
padhatatlan forrást, a kortárs művé-
szeti alkotótevékenység szerepét a
társadalomban felértékeli. Más kérdés,
hogy a közönségnek van-e szüksége
kortárs képzőművészeti kiállításokra?
Szerintem igen. Igény van rá, már csak
azért is, mert a kiállítótermekben,
annak érdekmentes, eredeti változatá-
val találkozni, olyan élmény, mint
gombát vagy gyümölcsöt szedni saját
kezűleg, ahhoz képest, amit ezek vá-
sárlása jelent egy hipermarketből. Gya-
korló képzőművészeti programok
szereplőjeként és szervezőjeként, azt
kell mondanom, hogy a közönségsiker
elmaradásának, legtöbbször és jellem-
zően az egyenetlen művészi minőség
és a szervezés kellő hiánya az oka. Ma,
amikor gyakoribb utazásaink során, de
a tv-n keresztül is,vagy a világhálón
való barangolásaink közben sokkal
könnyebben találkozhatunk minőségi-
művészeti alkotásokkal, mint régeb-
ben, nem mindegy, hogy milyen
kvalitású alkotások megtekintésére
hívjuk meg a közönséget és az sem
mindegy, hogy milyen környezetet tu-
dunk ezek számára biztosítani.

– Szokott-e a művészet, történelem,
hagyományápolás stb. kapcsán talál-
kozni azzal a mondattal, mely így hang-
zik: a nosztalgiázás veszélyes dolog? 

– Szerencsére nem. Ha véletlenül
elhangzana ez a mondat, úgy érez-

ném, hogy az illető, aki mondta, meg-
lehetősen elfogult, talán megrekedt a
múltban. Hiszen az a jelenség, hogy
valamit, ami egyik alapvető emberi
lelki tulajdonságunkat – esetünkben
a múltról való elfogódott mélázást –
valaki veszélyesnek mondja, szá-
momra azokat a kommunista diktatú-
rabeli időket idézné, amikor nemcsak
azt kívánták nagyhatalmú ideológusok
meghatározni, hogy mit gondoljunk,
de odáig merészkedtek, hogy érzése-
inknek is gátat próbáltak szabni.  

– Báró Kemény János unokájaként
hogyan vélekedik a múltba nézésről,
nosztalgiázásról?

– Ugyanúgy, mintha bárkinek len-
nék az unokája. Nagyapámtól távol állt
minden önmutogató nosztalgiázás.
Pedig ma már tudom, hogy lett volna
mit visszasírnia. Talán ha többet nosz-
talgiáztak volna, többet tudnék arról,
hogyan éltek és gondolkodtak azelőtt,
mielőtt kisemmizték nemcsak vagyo-
nukból, de a maguk erejéből létreho-
zott közösségi szellemi-lelki
tulajdonból is. Különben nosztalgiázni
mindenki szokott, hiszen mindannyi-
unknak vannak szép emlékei, amiknek
felidézése megmelengeti a szívünket.
Nekem is, mint sokaknak, legszebb
emlékeim a fiatal koromból a hatvanas
évek közepétől a hetvenes évek elejéig
tartó időből valók. Ezekben az években
szülővárosom, Marosvásárhely, a lé-
tező Maros Magyar Autóm Tartomány
székhelye egyik napról a másikra vált
egyre izgalmasabb szellemi központtá,
olyanná, ahol talán az akkori Erdélyen
belül, már-már Kolozsvár elsőségét is
„veszélyeztetően”, a legmagasabb
színvonalú művészeti, irodalmi és nem
utolsósorban legélénkebb társasági
élet zajlott. Nem véletlen tehát, hogy
ennek az időszaknak a művészetét
idézi Felezőidő című tanulmányom.

– Sokáig Magyarországon élt. Miért

tért vissza Erdélybe?

– Semmiképpen sem nosztalgi-
ázni. Nincs hol, hiszen minden, ami
annak idején szép, fontos, meghatá-
rozó volt számomra – itt főként a szü-
lővárosomra és környékére gondolok
–, teljesen megváltozott. Többnyire
idegen emberek lakják. Kultúrája is
megváltozott. A természeti környezete
defenzívába szorult.  

– Mégis mi hozta vissza? 

– A körülmények összessége. Ezek
között kiemelt helyen, a számomra csak
most átélhető teljes önazonosság lehe-
tősége. A még meglévő erdélyiség mel-
lett, az itthon is vállalható magyarságé.
Persze a családi örökség visszaszerzé-
sének lehetősége által parancsolt tör-
ténelmi kötelesség is része ennek az
identitás-rekonstrukciónak. De legin-
kább a felismerés, hogy itthon talán
hasznosabbá tudom tenni magam,
mint ott, ahol minden igyekezetem el-
lenére, húsz év alatt sem tudtam gyö-
keret verni. Az sem véletlen, hogy nem
oda költöztem vissza, ahol megszület-
tem, felnőttem, családot alapítottam,
hanem oda, ahol ma is hasonló környe-
zetben élhetek, mint amilyenben fel-
nőttem. Székelyudvarhelyen a Haáz
Rezső Múzeumban dolgozom, modern
és kortárs erdélyi magyar művészettel
foglalkozom. Nem messze a várostól és
feleségem Nyikó mentén lakó rokonsá-
gától, egy kis kilencven lelkes reformá-
tus faluban, Sükőben lakom, ahol
gombászni, vadvirágot szedni, vadat
látni egy jó séta kérdése. Az is fontos
számomra, hogy egy ilyen kis székely-
földi településen az embereknek még
van idejük egymással szóba állni és baj
esetén igyekeznek segíteni egymáson.
Ez ott, ahol most élek, a valóság része
és semmi köze semmilyen nosztalgiá-
záshoz.

Vass Gyopár

Az alábbi beszélgetésben a múlt és néhány felvillantott emlékkép révén betekintést
nyerhetünk egy marosvásárhelyi tömbházlakás életébe, amely az akkori viszonyok
között amolyan irodalmi szalonként működött. És ahonnan báró Kemény János 
unokája, Vécsi Nagy Zoltán a számára kínálkozó egyetlen úton elindult.

Annak, aki maga is próbálta, könnyebb megérteni az
alkotói gyötrelmeket, megítélni az alkotói fogások,
módszerek, megoldások különböző minőségeit. Az
sem véletlen, hogy mindmáig legkedvesebb elfoglalt-
ságom a képzőművészeti kiállítások rendezése, ahol
kreativitásomat, kompozíciós készségemet megmu-
tathatom, kiélhetem. 
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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 érkezett hirdetés csak a
következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Elektronika

Eladó Fender Bullet Strat elektromos gitár
és Ibanez IBZ10G gitárkombó, valamint egy
állvány. A három együtt 600 lej, ha valakit
külön érdekelnek a darabok, megbeszéljük.
Érdeklődni az antal_norbert90@yahoo.com
e-mail címen lehet. 

Eladó Nokia E 66-os, fehér színű telefon 4
gigás memóriakártyával. Ára: 520 lej. Ér-
deklődni a 0743-878.114-es telefonszá-
mon lehet. 

Eladó Nokia C6-os mobiltelefon. Töltő nem
jár hozzá, viszont a telefon új. Ára: 600 lej,
enyhén alkudható. Érdeklődni a 0740-
475.111-es telefonszámon vagy
bustya_attila@yahoo.com email címen
lehet. 

Eladó egy DELL D430 laptop a következő
jellemzőkkel: Intel Core 2 Duo 1.2 GHz-es
processzor, 1GB RAM, 12,1-es képernyő
1280x800-as felbontással, 60 GB HDD, WIFI
és bluetooth, SD kártyaolvasó, vga kimenet,
firewire, WinXP és magyar Office 2007 van

rá telepítve (kérésre egyéb is feltehető). A
laptop ideális a mindennapi teendőkre, ze-
nehallgatásra, office alkalmazások futtatá-
sára, internetezésre. Ára: 750 lej. Bővebb
részletekert, fényképekért írhattok a 
fekete_hunor@yahoo.com e-mail címre.

Eladó PowerColor Radeon HD 4770 PCS
HD4770 512MB GDDR5 alig használt, ga-
ranciában lévő videokártya. Memória: 512
MB, 3200 MHz GDDR5, 128 bit. Ára: 340 lej.
Érdeklődni a 0740-252.812-es telefonszá-
mon lehet.

Eladó kitűnő állapotban lévő, fekete-szür-
kés színű számítógép doboz. Akár 4 db 120
mm-es ventilátor is szerelhető bele. Irá-
nyár: 40 lej. Érdeklődni a 0740-252.812-es
telefonszámon lehet.

Eladó Packard Bell laptop, nagyon jó állapot-
ban a következő konfigurációval : CPU : Core 2
Duo 2ghz 1mb Cache 64Bit, RAM : 3 GB DDR2
800 Mhz, HDD : 320 GB, VID : Intel GMA 4500
MHD, WiFi , UTP, USB kimenetel, DVD-R, web-
kamera, egér, táska. Ára: 1250 lej. Érdeklődni
a hatrix05slk@yahoo.com e-mail címen lehet.

Autó

Veszek Ford Fiesta 117 köbcentis személy-
gépkocsinak karburátort. Gyártási év 1979.
Telefon: 0742-798.356.

Eladó 1994-es kiadású, 3 ajtós, 954 cmc
motros Peugeot 106-os autó. A városban
6,5 litert fogyaszt. Van benne Usb-Radio,
biztosítása novemberig érvényes. Kérésre
képet is tudok küldeni. Ára: 1200 euró, vi-
szont szükség esetén részletben is lehet fi-
zetni. Érdeklődni  a 0743-878.114-es
telefonszámon lehet. 

Lakás

Kiadó bútorozott szoba a Kornisán. A lakás-
ban van központi fűtés, termopán ablakok,
kábel tv, internet. Ára 60 euró/hónap. Ér-
deklődni a 0748-133.096-os telefonszámon
lehet (hétfőtől péntekig 19 óra után), illetve
a xxxxx_9876@yahoo.com e-mail címen. 

A Tudor negyedben kétszobás lakás egyik
szobája kiadó. Ára 90 euró/hónap. Érdek-
lődni a 0746.939-744-es számon, vagy
andrasannamaria@yahoo.com.

Apróhirdetések

„Eszter munkáit bájosaknak és aranyosak-
nak tekintem. Ő az a művész, aki akár egy veszeke-
déssorozatot is kedvesen tud ábrázolni.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kép mon-
danivalója elvész, hanem mindössze átalakul” –
hangsúlyozta Máté, aki egy rövid kérdezz-felelek
játékba invitálta az alkotót. 

A szép számban összegyűlt közönség a rövid
párbeszéd ideje alatt bepillantást nyerhetett a ki-
állított festmények sajátos világába, a kissé játéko-
san, olykor groteszk módon ábrázolt infantilis
ösztönök illusztrálásába. 

– A munkák elsősorban párban vagy akár hár-
masával képeznek és szemléltetnek egy-egy témát,
ami lehet akár a párkapcsolat vagy a mindennapi
élet. Bizonyos hangulatokat, hangulatváltozásokat,
mélyebb lelki állapotokat próbáltam elemezni kü-
lönféle technikákat alkalmazva: néhány festmé-
nyem szitára készült, megfordítva, a színekkel és a
fényekkel játszva megváltoztatják a befogadó lá-
tásmódját – magyarázta Eszter, akiről az is kiderült,
hogy számára (és nemcsak) a felnőtté válás egy
hosszú folyamatot jelent, egy elnyújtott korszakot,
így érthető az infantilizmus folyamatos kihangsú-
lyozása képein. Ezenkívül külön szerep és tér jut a
belső és a külső egyensúly megtalálására és azok
egyeztetésére. Munkáiban megfigyelhető a macska
megjelenítése, mint visszatérő motívum, ezáltal ki-
fejezve az emberben rejlő, sokszor felszínre törő,

máskor pedig elfojtó állati ösztönöket. 
A kiállítás június végéig tekinthető meg, az ér-

deklődők pedig, néhány darab kivételével, megvá-
sárolhatják az alkotásokat: „Festményeim kézzel
fogható emlékek, egy-egy részét képezik a múlt-

nak, intim dolgokat ábrázolnak, így természetesen
nehéz megválni tőlük, de nem lehetetlen” –
mondta el az alkotó. 

Ami Bors Eszter jövőjét illeti, elárulta, hogy bár
jelen pillanatban restaurátorként dolgozik, nem fog

felhagyni a festészettel, és további kiállításokról ál-
modozik.

Fodor Tekla

Múló hangulatok varázsában
Az emberben rejtőző állati, illetve infantilis ösztönök képi ábrázolására vállalkozott a csíkszeredai Bors Eszter, fiatal képzőművész, aki egy kiállításnyi
festményt hozott el a marosvásárhelyi közönség számára. A tárlat megnyitójára május 13-án került sor a G. Caféban, ahol Parászka Máté méltatta
az alkotásokat.



13. oldalHumor <<május 18–24.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A nagy duett. Ez a címe a magyarországi TV2
legújabb szórakoztató műsorának, amelyben
énekes, színész, műsorvezető meg satöbbi ce-
lebek duetteket énekelnek, vagyis csárognak és
botladoznak. Ahogy más hasonló produkciók
esetében már megszokhattuk, itt is a csilivili-
ségen és a zsűritagok, valamint a műsorvezetők
poén(talan)kodásain van a hangsúly, de termé-
szetesen szavazni is lehet a szimpatikus duóra
emelt díjas sms-ben, ahogy azt tízpercenként
kábé negyvenszer elmondják. Közben kiszivár-
gott, hogy az Erdély TV megvette a licencet, és
mivel kies tájainkon nem nagyon hemzsegnek
a celebek, főleg politikusok fognak fellépni a
műsorban. A tervezett párosítások (zárójelben
az énekelendő slágerek): 

- Szélyes Ferenc – Lokodi Emőke (Nem leszek a
játékszered)
- Tőkés László – Borbély László (Lászlók a szél-
ben)
- Markó Béla – Kelemen Hunor (Ugye mi jó ba-
rátok vagyunk)
- Frunda György – Dorin Florea (Mondd, hogy
nem haragszol rám)
- Marius Paşcan – Claudiu Maior (Régi csibé-
szek)
- Eckstein Kovács Péter – Traian Băsescu (Ho-
gyan tudnék élni nélküled)
- Emil Boc – Elena Udrea (Kicsi fiú)
- Vadim Tudor – Gheorghe Funar (Gyere, őrült)

Öl, butít és nyomorba dönt… Mármint az
alkohol; a klasszikus kekeckedés szerint ez most
vagy nem igaz, vagy a sorrend rossz. Azt eddig
is tudtuk, hogy a nőket hamarabb butítja (par-
don: visszavesz egy hangyatojásnyit az intelli-
genciájukból) és dönti, mivel kisebb a
testsúlyuk – legalábbis a többségnek – a fér-
fiakénál, csakhogy rosszul tudtuk: nem (csak)
ez az oka. Nagy-Britanniában (hol máshol?)
alaposan megvizsgálták az alkohol nemekre
gyakorolt hatását, és rájöttek a titok nyitjára: a
női test sokkal kevesebb vizet tartalmaz! Míg a
férfiak testének kábé 65 százaléka há-kettő-ó,
az övékének csak 55, így nyilvánvaló, hogy azo-
nos mennyiségű közérzetjavító náluk nagyobb
véralkoholszintet produkál. Levonhatjuk tehát
a konzekvenciát: nem elegáns nőkkel versenyt
inni, lévén hogy eleve hendikeppel indulnak;
kivételt csak a terhes nők képeznek, akiknél a
magzatvíz kiegyenlíti a fent említett különbsé-
get. De velük se érdemes, mert a piás csajokból
előbb-utóbb minden kikívánkozik…

- Könyvajánló. Nem unja még, hogy vala-
hányszor kirándulni mennek, magán röhög az
egész társaság, mert még öt méter eltéréssel
se tudja megsaccolni a fák magasságát? Sze-
retne véget vetni ennek a gyalázatnak, egyszer
s mindenkorra? Akarja, hogy felnézzenek ma-
gára, hogy irigyeljék, hogy csodálják? Ha igen,
hát egy percig se tétovázzon: rendelje meg

most a híres Kropacsevszkij-féle Famagasság-
becslő kurzust! Napi pár órás gyakorlással röpke
egy éven belül képes lesz centiméternyi pon-
tossággal meghatározni az útszéli jegenyék
magasságát, akár egy robogó autóból is! Nincs
többé az a gesztenyefa, lucfenyő vagy maha-
góni, amely kifoghatna magán! És ez még
semmi: amennyiben egy héten belül megren-
deli, ajándékba kapja legújabb hobbi-kéziköny-
vünket, Állatkínzó-iskola kezdőknek és
középhaladóknak címmel! 

Rendelje meg! Még ma!

Aki hülye…, izé, aki szőke, az is marad! „Késő
este értem haza, nagyon meleg volt a lakásban,
biztos azért, mert odakint se volt hideg. Nem
tudtam, hogyan kell kikapcsolni a fűtést, ezért
inkább kinyitottam az ablakot.” Aki arra tippelt,
hogy a fenti idézet a turisztikai miniszterasszony-
ság fészbukos oldaláról származik, az nyert. És ez
a tűsarkokon pipiskedő negatív lángész eurótíz-
milliók fölött diszponál! Ez a gyökér liba, aki báli
cipellőket visz árvízkárosult mamáknak, ez a
bárca nélküli miniszter, akire még egy bivalyrö-
csögei istálló takarítását se volna szabad rábízni.
Az se volt semmi, amikor nemrég, egy turisztikai
látványosságnak kikiáltott kóceráj avatásán nem
sikerült elsőre átvágnia úri kacsóival a díszszala-
got, ezért megpróbálta párszor jobbra és balra
néhány centivel, hátha ott nem oly makacs a tri-
kolór selyempántlika, de aztán odacsúsztattak
neki egy olyan ollót, amelyik vágott…

Röfikölni. Félresertés ne essék: nem piperkőc
disznók vagy hiú kocák számára kifejlesztett il-
latszerről van szó, habár a teheneknél a jobb tej-
hozam érdekében alkalmazott tőgymasszázs,
vagy a lágy szimfonikus zenét sugárzó, juhkará-
mokba szerelt hangszórók után már azon se
akadnánk ki. Hanem egy chicagói cég által piacra
dobott legújabb termékről, a szalonna illatú par-
fümről; aki nem hiszi, az a
www.baconcologne.com oldalon a patánkra,
azaz a körmünkre nézhet. Boltokban nem kap-
ható, kizárólag a honlapjukról lehet megrendelni,
egy üvegcse oláhvalutára átszámítva potom 150
lejbe kerül. De eszébe ne jusson bármelyiküknek
is ennyi pénzt kidobni, hölgyeim, bőven megte-
szi, ha egy kis disznózsírt kennek a fülecskéjük
mögé, egy darab mangalicaszalonnát használ-
nak arclemosó pamacs helyett, vagy töpörtyűt
viselnek fülbevaló gyanánt. Csak aztán ne vegyék
rossz néven, ha egy idő után a férfiak disznósá-
gokat kezdenek motyogni a kocsonyánakvaló-
jukba. Röf-röf!

Főzőcske. Olvasói kérésre ettől a héttől kezdve
receptrovatot indítunk a Vásárhelyi Plety-Kalap-
ban! De nem ám holmi ehetetlen diétás eledelek
receptjeit fogjuk közölni, hanem finom, kiadós,
hagyományos magyar ételek elkészítési módját
ismertetjük. Íme, az első:

Töcskölt rözsnyice möndölével. 

Hozzávalók: másfél kiló nyers, kicsontozott rözs-
nyice, két közepes möndöle, harmadfél icce
csucsorkafőzet, fél marék górinca, só.
Elkészítés: a megmosott, kicsontozott rözsnyi-
cét fertályórát töcsköljük, amíg kicsiperkedik
belőle a gübü. Ekkor finyorán széjjelhurpantjuk,
a leeső fincsalékból pedig tojásnyi gyápokat há-
rogatunk, csak úgy sima prézliben. Ezután a
möndöléket megkopocskáljuk, vigyázva, hogy
ki ne sirüljék a bölicék közötti tongyó. Össze-
hendebitéljük az időközben megmajkult rözs-
nyicével, majd a csucsorkalében addig
kanyvasztjuk, amíg nyáskotás nem lesz. Ha
nem elég huporcsos, szaggathatunk belé né-
hány puskotagöböt. Ekkor beleszórjuk a górin-
cát, sót, még egyszer felcsongojítjuk, és már
kész is. Omlós házikenyérrel, vidám vajdasági
népdalokat énekelve tálaljuk.

Közvélemény-kutatás. Az elmúlt héten ál-
talános műveltségi kérdésekkel zargattuk a já-
rókelőket:

Melyik a legokosabb állat, és miért?
- a kutya, mert nem lesz belőle szalonna
- a sok lúd, mert legyőzi a disznót
- a rák, mert nem találják az ellenszerét
- a gőte, ő írta a Faustot

Ki volt Einstein?
- osztrák erőművész
- híres bajor cipész
- fizikus
- laikus

A közmondás szerint nem bízzák:
- kecskére a káposztát
- szamárra a céklát
- teknősre a hadititkot
- hattyúra a poroltót

Mitől süllyedt el a Titanic?
- jéghegynek ütközött
- lefejelte egy vak bálna
- elhíztak az utasok
- eleve lyukas volt

Mit épített Noé?
- homokvárat
- bevásárlóközpontot
- nemzetközi kapcsolatokat
- animaljachtot
(Szemfülesebb olvasóinknak bizonyára feltűnt
– a tévéműsor-mellékletlenség mellett – a szá-
zalékok hiánya; sajnos a válaszok összesítésekor
lefagyott a számítógépünk, de remélhetőleg
jövő hétre kienged, és akkor pótoljuk a mulasz-
tást.)

IRODALMI MŰVEK EREDETI CÍMEI

ALEXANDRE DUMAS: MAJD (HÚSZ ÉV MÚLVA)

STENDHAL: BOROK (VÖRÖS ÉS FEHÉR)

SHAKESPEARE: NEKEM NYÓC (VÍZKERESZT, VAGY

AMIT AKARTOK)

JAMES JONES: MINDIG (MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ)

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: UNCSISÁG (SZÁZ ÉV

MAGÁNY)

SÜTŐ ANDRÁS: ÁLMODJ SZÉPEKET, BANDIKÁM!

(ANYÁM KÖNNYŰ ÁLMOT ÍGÉR)

GÁRDONYI GÉZA: EGRI MEGASZTÁROK (…)

SHAKESPEARE: VIHAR A BILIBEN  (SOK HŰHÓ

SEMMIÉRT)

ÉMILE ZOLA: ÉN LETÖRÖM (ÉLETÖRÖM)

NIETZSCHE: IZÉ… (IM-IGYEN SZÓLA ZARAT-

HUSTRA)

SHAKESPEARE: LEHETSZ KIRÁLY… (RÓMEÓ ÉS

JÚLIA)

GEORGE ORWELL: 1983 (1984)

PAUL FÉVAL: CAMEL (A PÚPOS)

GRAHAM GREENE: SILENT BOB (A CSENDES AME-

RIKAI)

VASZILIJ SUKSIN: MA SE MEGYEK AZ ÓCSKÁRA

(HAJNALI ESŐ)

FEUCHTWANGER: CAMILLA (A CSÚNYA HER-

CEGNŐ)

SOMERSET MAUGHAM: IDIÓTA PÁROSÍTÁS (SÖR

ÉS TEA)

SIENKIEWICZ: HOVA DZSANÁZOL? (QUO VADIS)

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: FOSOS ROMÁNC

(SZERELEM KOLERA IDEJÉN)

WASS ALBERT: ANYÓSOM (A FUNTINELI BOSZOR-

KÁNY)

NÉMETH LÁSZLÓ: GHHHH!!! (ISZONY)

TOLKIEN: MICHAEL JORDAN (A GYŰRŰK URA)

MÁRAI SÁNDOR: BEGYÚLT A KARÁCSONYFA (A

GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK)

UMBERTO ECO: ROSA SERICEA (A RÓZSA NEVE)

AUSTEN JANE: A NÜRNBERGI PER (BÜSZKESÉG ÉS

BALÍTÉLET)

STEINBECK: GPS-TECHNOLÓGIÁK A PARADICSOM-

BAN (ÉDENTŐL KELETRE)

GOETHE: KAMPÁNY (VONZÁSOK ÉS VÁLASZTÁSOK)

JEAN-PAUL SARTRE: VIKTORKA (EGY VEZÉR GYER-

MEKKORA)

ALBERT CAMUS: A NYOLCADIK UTAS A HALÁL (AZ

IDEGEN)

BOHUMIL HRABAL: NEM LEHET BLICCELNI 

(SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK)
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Az elcserélt folyó

Pedig nekem „csak” az Olt jutott,
annak is a szerényebbik része, nem
messze a forrástól, ahol még virgonc
patakként küszködött a belé engedett
bányalével. Addig bandukoltam
mégis, amíg egy szakaszon a kis folyó
valamelyest kiszélesedett, s Dunának
képzeltem azt. Órákig ücsörögtem a
partján, miközben budai vitézeknek
néztem az arra tévedt büszke székelye-
ket. Nem számított, hogy ökrös szekér
derekában kuporogtak, fantáziámnak
semmi sem szabott határt. Egy napon
aztán apám különleges papírokkal jött
haza. Asztalokat beborító nyomtatvá-
nyokat hozott, melyeket éjszakákon át
töltögettünk: családunk útlevélkérel-
met nyújtott be, hadd mehessünk ro-
kont látogatni, „Magyarba”. Valamilyen
csoda folytán meg is érkeztek a zöld
könyvecskék, majd 1982 nyarának
egyik éjszakáján Lőkösháza határőrei-
nek és fél vasúti kocsink utazóközön-
ségének megrökönyödésére hatévesen
váratlanul kijelenthettem: „Hát csak
ennyi? Ennyi van a határ túloldalán?”
Hirtelen nem bírtam elviselni, hogy
valahol messze csak néhány lámpa pis-

lákol, és az igazi magyar világ nem
tárul fel rögtön, ráadásul a sötétben se
nem csillogóbb, se nem színesebb ad-
digi, fakóvá tett, szürke hétköznapja-
inknál. Reggel aztán komolyan
közrehatott lelki békém helyrebillen-
tésében, hogy itt valóban magyarul
beszélnek, a Duna is a helyén, Buda
vára is áll. Azt ugyan nem értettem a
hazaúton, hogy mitől annyira ideges
mindenki, de izgalmas volt, ahogy
Jókai-sorozatunk néhány, akkor be-
szerzett hiányzó darabját rejtegették
különféle zugokban. Tizedik éve már,
hogy az Oltot az igazi Dunára cserél-
tem, s ma már a kék folyó mentén ke-
resem szülőföldem távoli hangulatát.
Egyike voltam annak a plusz ötmillió
magyarnak, amelynek Medgyessy
Péter nem kívánt miniszterelnöke
lenni, ez pedig különleges eltökéltség-
gel táplált, majd lökött át Magyaror-
szágra. Éveken át „pecsételtettem”,
vagyis havonta elmentem a határra,
mert az akkor még szabadúszó újságí-
rónak még annyira sem járt munkavál-
lalási s így tartózkodási engedély sem,
mint a székelyföldi, napszámban dol-

gozó építőmunkásoknak. Volt, hogy
havonta több száz euró ütötte a mar-
komat, de csak tíz percig, mert a kis-
busz sofőrje adta kölcsön, hogy legyen
mit felmutatni átjövetelkor a román
határőröknek, ugyanis Románia akko-
riban ilyen feltételekhez kötötte állam-
polgárai „szabad” mozgását. Gyakran
megtörtént az is, hogy valamilyen irat
hiányában kétszer, háromszor küldtek
el egy nap alatt a bevándorlási hivatal
goromba munkatársai, miközben kínai
ügyfeleiket – de ügyvédjeiket bizo-
nyosan – keresztnevükön szólították.
Ráadásnak, amikor már becsukódott
az utolsó kiskapu is, kénytelen voltam
másfél hónapig ismét az Olt partján
ücsörögni, miközben Budapesten bár-
melyik pillanatban világra jöhetett
volna első gyermekem. Mindez csak
azért, mert letelt a kilencven nap,
amennyit egy fél év alatt turistaként
az anyaországban tölthettem.

Akkoriban a székelyek éppen azt
ünnepelték, hogy Csíkszeredában ma-

gyar főkonzulátus nyílt. Eközben én
mégsem osztozhattam örömükben,
miután kénytelen voltam naponta te-
lefonon könyörögni egy potenciális
anyának, Magyarország akkori csíki
konzuljának: bírálják el soron kívül ví-
zumkérelmemet, hiszen mégiscsak
kénytelen voltam magára hagyni vá-
randós feleségemet. Akkor már másfél
év telt el a gyászos emlékű népszava-
zás után, s ma, e sorokat írva már azon
csodálkozom, hogy mindezek ellenére
itt maradtunk, a bevándorlás útvesz-
tőiben pedig nem adtuk fel a reményt.
Annak bizonyosságát, hogy eljöhet
még az idő, amikor iratainkban ékezet-
tel írják majd a nevünket a magyar ha-
tóságok, és Pest megyei kis falunkban
sem fognak már némelyek románnak
nézni, bár a butaság eme, utóbbi pél-
dájára nem gyógyír a honosítási okirat
megszerzése sem. Idén januárban
éltem a rég várt lehetőséggel, és sza-
kítottam a gyalázatos világgal, amivel
magyarként addig szembesültem. Ösz-
szeszedtem maradék kedvemet az
ügyintézéshez, s ezúttal mosolygós
ügyintézőknek adhattam át családom

honosítási kérelmét, amelyen állam-
polgári eskünk választott helyszínéül
a Budavári Önkormányzatot jelöltem
meg. Május második napján tartották
a hivatalos ceremóniát, s mindez
egyúttal kiváló alkalomnak ígérkezett,
hogy Bonfini mester leírásait mégis
összevessem a valósággal. Az állam-
polgári eskütételről elkésett alpolgár-
mesternek köszönhetően viszont bő fél
óra is megadatott a csodás mennyeze-
tek aprólékos megtekintésére. Már fel
sem tűnt, hogy ismét én várakozom.
Volt tíz évem megszokni honosításom
ügymenetét, ezért különösebben Bu-
dában sem csalódtam, s már az sem
volt számottevő, hogy a lemezről leját-
szott Himnusz valamilyen malőr foly-
tán úgy felgyorsult, hogy Erkel Ferenc
sem tudta volna lekottázni. Különben
is: mi az a fél óra késés az elmúlt har-
mincöt évemhez képest, ameddig nem
lehettem magyar állampolgár? Inkább
az foglalkoztat, hogy lesz mit pótol-
nom – és én végül is erre vállalkoztam.
Isten engem úgy segéljen! 

Kristály Lehel 

Gyermekkoromban rengeteg időt töltöttem Mátyás király budavári
udvarában. E képzelt világhoz való vonzódásomnak azonban kevés
köze volt az Antonio Bonfini által leírt fényűzéshez, a paloták
pöffeszkedő szobáihoz, a tarka kazettás mennyezetekhez és a sok-
féle aranyos címerhez. Engem Buda vára vonzott és az alatta höm-
pölygő Duna, később pedig a magyar vitézek, Eger, Dobó kapitány,
Bornemissza Gergő és Cecey Vicuska világa.

Tőkés tájékoztatja Európát a magyarokat ért atrocitásokról

A Tőkés Lászlóval közösen tartott
tájékoztatóján Lomnici kritikusnak ne-
vezte a helyzetet, s aggasztónak, hogy
egyre több politikus vesz részt a kör-
nyező országokban a magyarellenes
megnyilvánulásokban. Ismertetése
szerint az év első harmadában több
mint húsz magyar emlékhelyet, illetve
szobrot gyaláztak vagy rongáltak meg.

A Felvidéken meggyalázták, majd
megrongálták Esterházy János szobrát,
Kárpátalján megrongálták, majd meg-
gyalázták a vereckei Honfoglalás em-
lékművet, Ungváron letörték a
Petőfi-szoborról a kardot, Erdélyben
idén 15 magyar szobrot, emlékművet
és emlékhelyet rongáltak meg, köztük
az aradi Szabadság-szoborcsoportot,
Wass Albert síremlékét és Nagyvára-
don 8 emlékművet, köztük Szacsvay
Imre szobrát. Délvidéken több magyar
emlékhelyet gyaláztak meg, s le akar-
ják bontani Damjanich János szobrát
Adán – sorolta Lomnici. Hozzátette: az
Emberi Méltóság Tanácsa elítéli a hát-

rányos megkülönböztetés valamennyi
formáját, így a magyarellenességet is. 

A szervezet felhívja az európai köz-
vélemény és az anyaország figyelmét
arra, hogy a nemzetiségi jogok és a
nemzeti méltóság sorozatos megsér-
tése elfogadhatatlan a 21. századi Eu-
rópában – mutatott rá a Legfelsőbb
Bíróság volt elnöke. Lomnici elítélte a
Tőkés László elleni halálos fenyegetést,
amit a román vasútjáratokon terjesz-
tenek. Felkérte a politikust, hogy az
európai fórumokon vesse fel a soroza-
tos jogsértéseket, különös tekintettel
arra, hogy az uniós és más szervek Ma-
gyarország esetében részletesen és
lankadatlanul vizsgálják az emberi, ki-
sebbségi jogok betartását.

Tőkés szerint az Európai Uniónak
önálló kisebbségvédelmi rendszert és
az emberi jogok védelmének hatékony
módszertanát kell kidolgoznia. A volt
nagyváradi református püspök fel-
idézte a közelmúltban boldoggá ava-

tott II. János Pál pápa alakját, aki „az
emberi méltóságot, az emberi jogokat
és a kommunizmus alóli felszabadu-
lást szolgálta”. Isten saját képére for-
málta az embert, így az emberi
méltóság isteni méltóság is – mondta,
hozzátéve: magyart, románt, cigányt,
Isten minden teremtményét megilleti
a méltóság.

Az EP alelnöke elfogadta az EMT
felkérését, s bejelentette: a magyaro-
kat ért atrocitásokról tájékoztatni fogja
az európai egyházi vezetők közelgő
brüsszeli csúcstalálkozóját, amelyen
részt vesznek az Európa Tanács, az Eu-
rópai Parlament és az Európai Bizott-
ság elnökei is. Az MTI érdeklődésére
Tőkés megerősítette: a meggyilkolá-
sára buzdító cikket tartalmazó újságot
terjesztenek a román államvasutak
szerelvényein. Az ügy kapcsán jogi el-
járás megindítását fontolgatja – kö-
zölte az EP alelnöke.

KA 

A magyarság hátrányos megkülönböztetését, a magyarokkal szembeni atrocitások elszaporodását tapasztalták Kárpát-medencei körútjuk során
az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) vezetői, ezért felkérték Tőkés Lászlót, az Európai Parlament (EP) alelnökét, hogy az európai fórumokon erre hívja
fel a figyelmet – jelentette be Lomnici Zoltán, az EMT elnöke Nagyváradon pénteken. 



15. oldalSport <<május 18–24.

„Vásárhelyen mindig
vereséget szenvedtünk!”

– Hányszor
is járt eddig
ön Marosvá-
sárhelyen?

– Több alka-
lommal jártam itt,
igaz, még labdarúgó ko-
romban. Először az UTA csapatával,
majd az aradi Vagonul együttesével,
végül a Steauával voltam Marosvásár-
helyen egy-egy mérkőzés erejéig. Be-
vallom, nincsenek valami kellemes
emlékeim a várossal kapcsolatosan, hi-
szen minden alkalommal vereséget
szenvedtünk. Igaz, a Steauával az
1983-84-es bajnoki idényben elszen-
vedett 4-0-ás vereségünkkor, ha jól
emlékszem, nem én, hanem Niţu vé-
dett. Nagyon jó csapata volt akkor Ma-
rosvásárhelynek, komoly veszélyt
jelentett minden A-osztályos együttes
számára. Kívánom, hogy a város mai
első osztályos csapatának sikerüljön el-
kerülnie a kiesést. 

– Ismert-e valakit az akkori ASA
együtteséből?

– Eszembe jut, hogy amikor az
UTA-val először itt jártam, nagyon fia-
tal voltam, csapattársaimmal, Bro-
sovszkyval, Domideval, Corassal stb. a
hajdani ASA aranycsapata ellen ját-
szottunk. Az akkori ASA tagjai voltak
Bölöni, Hajnal Gyuszi, Fazakas, Nagy
Miki, Sólyom Csaba, akikkel idővel még
többször játszottunk egymás ellen. A
Steauánál rövid ideig csapattársam
volt még Fodor Jani, a balhátvéd, s per-
sze meg kell említenem Bölöni Lacit is,
akivel sikerült elérnünk a román lab-
darúgás legfontosabb eredményét, a
BEK elhódítását. Nekem az UTA életem
„első szerelme” marad, viszont a 
Steauával értem el a sportpályafutá-
som legfontosabb eredményeit.

– Első kelet-európai együttesként si-
került elhódítsák Európa legáhítottabb
kupáját, egy igazán nehéz időszakban.
Mit is jelentett ön számára egy ilyen
együttes tagja lenni? Mi több, a Gui-
ness-rekordok könyvébe is bekerülni,

mint labdarúgó kapus,
miután 1986. május 7-
én Sevillában a Baj-
nokcsapatok Európa
Kupájának döntőjé-
ben négy, egymás
utáni büntetőt sikerült
hárítania.

– Pálya-
f u t á s o m
legszebb és
l e g s i k e r e -
sebb időszakának a leggyönyörűbb és
a legszerencsésebb estéje volt az ak-
kori. Persze, minden csapattársamnak
köszönettel tartozom, hisz kiváló tel-
jesítményüknek köszönhetően juthat-
tunk el a döntőbeli büntetőpárbajra.
Az egy dolog, hogy én valóban sokat
tanulmányoztam a játékosok 11-es rú-
gását, sőt a büntető előtti pillanatok-
ban is figyelemmel kísértem a
labdarúgók pszichikai állapotát, de be-
vallom, hogy 1986. május 7-én a sze-
rencse is mellém szegődött.

– A sevillai hős szerint mi az oka
annak, hogy azóta egyetlen román csa-
pat sem közelítette meg az akkori 
Steaua teljesítményét?

- Egyszerű! Az akkori és a mostani
csapatok között hatalmas a tudásbeli
különbség. Azt hiszem, belátható időn
belül egyetlen román csapat sem kö-
zelítheti meg azt a szintet. 

– Mi labdarúgó pályafutásának leg-
kellemetlenebb emléke?

– Az 1986 nyarán történt súlyos bal-
eset a jobb kezemen, ami miatt a buka-
resti Sportkórházban műtéten is átestem.
Eme sérülés miatt kellett abbahagynom
a sportkarrierem, ami miatt sokat szen-
vedtem. Ez volt az igazság, bármilyen
más történet, ami az én karrierem befe-
jezésével kapcsolatos, kitaláció.

– Nem bánja, hogy annak idején túl
könnyen vált meg a legendás kesztyűi-

től? Jól mutatnának most a Steaua
múzeumában… 

– Igen, de nem úgy sike-
rült. Az igazság, hogy akkor
szükségem volt a pénzre.
Egykori csapattársammal 

együtt magam is meghívottja voltam
a „Vasárnap a családban” című műsor-
nak, ahová magammal vittem a kesz-
tyűket. Feltették akkor a kérdést, hogy
bizonyos összegért megválnék-e tőlük,
amire én igennel válaszoltam. Licitet
hirdettek ott helyben, de nem kelt el.
A világhálón hirdettem meg, majd egy
amerikai illetőségű sportrajongó fize-
tett érte akkor 3000 dollárt. Bánom, de
ez az igazság.

– Ha nincs a Steauával elfoglalva,
mivel tölti szabadidejét?

– Igyekszem minden szabad per-
cem a családommal, Alexandra felesé-
gemmel és a család kincsével,
lányommal, Julienne-nel tölteni. 

– Milyen az ön viszonya Gigi Becali-
val, hisz köztudott, hogy nem könnyű
vele együtt dolgozni?

– Őszintén mondom, igazán jó vi-
szonyban vagyok a tulajdonossal. 2004
óta ismerjük egymást. Én az egyesület
arculatformálásával vagyok megbízva,
ezért felelek. A pletykák nem érdekel-
nek…

25 évvel ezelőtt, pontosabban 1986. május 7-én a bukaresti Steaua világra szóló di-
adalként elhódította Sevillában a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, a mai Champions
Leaque elődjét. Az akkori, FC Barcelona elleni találkozó hőse, a Steaua jelenlegi elnöke,
a szalontai szász származású Helmuth Duckadam volt. Ezzel a páratlan teljesítményével
Guiness-rekordot is döntött, miután négy büntetőt hárított az említett találkozón. 
Exkluzív interjút adott a Központnak 2010. november 19-én, a FCM–Steaua meccs
előestéjén.

Büntetőből szerzett 
góllal nyert a Steaua
Tét nélküli mérkőzésre utazott a fővárosba a FCM, hiszen már két
fordulóval korábban is biztos bentmaradóként volt elkönyvelve
Sabău együttese, ám a szebb napokat is megért Steaua számára
fontosabb volt a megszerzett három pont, hiszen még érdekelt az
európai kupaszereplést jelentő utolsó, ötödik helyezésre. 

Ezért is már az első percektől kezdve megrohamozták a 21 éves, tehet-
séges Balauru kapuját, aki ezúttal is bebizonyította, nem hiába kapott tíz
meccsen csak négy gólt, abból is kettőt büntetőből. Előbb Răduţ  bal lábas
lövését, majd Székely fejesét hárította, de a 25. percben Dica büntetőjével
szemben tehetetlen volt. 

Az első félidőben Sabău Zahariát használta előretolt ékként, akinek bal-
ról Astafei segített, őt Didi váltotta fel a második játékrészben. A középpá-
lyán Vasilache a bal oldalon, Vagner a jobb oldalon kezdett Fl. Dan és Issa
Ba középen próbált helytállni, szünet után Răduţă Vagner helyére állt be
csatárként, majd Astafei húzódott vissza a középpálya bal oldalára, így Va-
silache került jobbra. Ez annyit jelentett taktikailag, hogy a két szélső kö-
zéppályás több veszélyes ellentámadást indított, így többször közel álltak
a gólszerzéshez, de a két ékhez címzett labdákat sorra kikanalazták a Steaua
védői, Tătăruşanuval az élen. A 66. percben Balauru óriásit védett, amikor
Bilasco fejesét sikerült két ütemben hárítania, ami talán a mérkőzés leg-
nagyobb helyzete volt. 

Ezzel a vereséggel, s a meglévő 45 ponttal a FCM a záró forduló előtt a
középmezőnyben maradt, mindannyiunk számára sok kellemes meglepe-
tést szerezve az idény során. 

Mint ismeretes, Sabău vezetőedző elvileg megegyezett már a klub ve-
zetőivel és a következő idényben is a FCM kispadján fog maradni. Az általa
támasztott feltételek – az együttesnek szüksége van 5–6 meghatározó já-
tékosra, akik „eldönthetik a mérkőzések sorsát” – teljesülőben vannak. A
vezetőség leleményességének is köszönhetően sikerült egyéves szerződést
kötni a csíkszeredai labdarúgás legeredményesebb karriert befutott játé-
kosával, a jelenleg brassói színekben játszó Ilyés Róberttel, akinek Sabău
már a téli szünetben szerette volna megszerezni az aláírását, akkor azonban
nem sikerült kiváltani attól az egyesülettől, amelyhez az idény végéig kö-
tötte a megállapodása. A labdarúgó, aki a Rapidnál ért el pályafutása csú-
csára, majd egy évet az azeri bajnokságban szereplő Kazar Lankaran
csapatában is játszott, a legutóbbi idényben az FC Brassó együttesét erő-
sítette. Ilyés, aki 450-nél több mérkőzést játszott az 1. ligában, egy évre írt
alá Marosvásárhelyen, ahol pályafutása utolsó évét szeretné tölteni. Ilyést
a Rapid is megkörnyékezte, de ő inkább Marosvásárhelyt és azt az edzőt
választotta, akivel a legjobban megértették egymást karrierje során. 

Mint Sabău is nemrég hangoztatta, a vezetőség nem tart igényt a tavasz
folyamán a FCM színeiben a Rapidtól kölcsönben érkezett, de jelest nem
alkotott Răduţă játékára, így elképzelhető, hogy többek közt egy, góljaival
mérkőzéseket eldöntő, meghatározó csatár is kerülhet az együtteshez, akire
nagy szükség lesz a következő bajnokságban. Addig is csapatunk az utolsó
fordulóban hazai pályán búcsúzik el közönségétől, a kolozsvári egyetemis-
tákat látva vendégül. 

Az utolsó forduló mérkőzéseire május 21-én 17.30 órai kezdettel kerül
sor.

Az akkori és a mostani csa-
patok között hatalmas a tu-
dásbeli különbség. Azt
hiszem, belátható időn belül
egyetlen román csapat sem
közelítheti meg azt a szintet.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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16. oldal >> Szórakozás május 18–24.

A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
– Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
– Életem, téged keresnek!

Beszélget az amerikai, az orosz és a román tikos rendőr, a
téma: ki tudja jobban megtartani a szolgálati titkot.

– Én a nejemmel egy irodában dolgozom, ő nem tudja, mit
csinálok, nem is érdekli, én nem tudom, mit csinál, de nem is
érdekel – mondja az amerikai.

– Az semmi... Én egy íróasztalnál dolgozom a feleségemmel!
Nem tudja, mit csinálok, de nem is érdekli, én sem tudom, ő mit
csinál, de nem is érdekel – kontráz rá az orosz. A román erre
nagyot legyint:

– Ugyan már... Én egyedül dolgozom egy irodában! Nem
tudom, mit csinálok, de nem is érdekel.

Az idősödő írónő, akit írói körökben Dunduskának neveznek,
elhatározza, hogy könyvet ír a dzsungel életéről. Afrikai útján
megismerkedik egy idős úrral, aki évtizedek óta a dzsungelben
él. Megkérdezi tőle, hogy ha ő most jóságos tündér lenne, mi
lenne a három leghőbb kívánsága.

– Nincs nekem három, csak kettő van – feleli az öreg. –
Mielőtt meghalnék, szeretnék látni egy szép meztelen nőt és
egy fehér elefántot!

– Hát az egyik kívánságát már teljesíteni is tudom – mondja
az írónő, bemegy az erdőbe, egy fa mögött levetkőzik, majd
meztelenül előlép.

– Nos, uram, mit szól hozzá?
– Nahát, csodálatos... köszönöm önnek! Most már csak egy

szép meztelen nőt szeretnék látni!

Viccek

A kamasz Michael Berg hosszú betegség-
ből lábadozik, amikor megismerkedik a nála
húsz évvel idősebb Hannával. Szenvedélyes
szerelem szövődik a „fiúcska” és a nő között,
amelyben a testi gyönyör éppolyan fontos ka-
pocs, mint a könyvek szeretete. Évekkel ké-
sőbb Michael megdöbbentő részleteket tud
meg Hanna múltjáról, és kénytelen szembe-
nézni a náci kegyetlenségekkel, egy új gene-
ráció szemével. Bernhard Schlink minden idők

egyik legsikeresebb regényének szerzője, a
német irodalom ünnepelt csillaga. A felolvasó
az összes neves nemzetközi díjban részesült,
világszerte hétmillió példányban adták el,
harminchét nyelven. A hatvanhárom éves
szerző ma Berlinben és New Yorkban él. Legú-
jabb sikerkönyve Hazatérés címmel már kap-
ható. „Mestermű… csak annyit mondhatunk;
olvassák el, és olvassák el újra!”

Könyvajánló

B e r n h a r d  S c h l i n k :  A  f e l o l v a s ó
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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


