
Humor
Politikus-analizátor

Kiderül, miből állnak a hazai politikusok: új talál-
mányunk, a politikus-analizátor egytizedes pon-
tossággal megmutatja a százalékos összetételüket!

6
4

2
5

3
8

0
0

0
0

1
5

2

3
4

>>> Új sorozat, VI. (X.) évfolyam >>> 34. szám >>> 2015. augusztus 27–szeptember 2. >>> Megjelenik csütörtökön >>>>>>>>>>> 8 oldal >>> ára: 1,5 l e j >>>

C M
Y B

C M
Y B

Társadalom

Megszavazták: Bethlen Gábor-
szobor lesz Marosvásárhelyen 
A keddi önkormányzati képviselőtestületi gyűlésen töb-
bek között arról is szavaztak, hogy Marosvásárhely fő-
terén, vagy a középkori vár környékén Bethlen Gábor
szobra kap majd helyet. Ioan Olimpiu Sabău PSD-s kép-
viselő ugyan megpróbálta megakadályozni, a szobor -
állítást – arra hivatkozva, hogy néhány kollégájával
együtt nem hallott még Bethlen Gáborról...

Társadalom 

Rajtolt a Forgatag – 
Marosvásárhely a helyszín 

Szerdán tartotta nyitógáláját a harmadik Vásárhelyi
Forgatag, amely idén még gazdagabb, látványosabb
és színesebb programmal várja az érdeklődőket. A ren-
dezvény újdonsága, hogy idén minden programpont
marosvásárhelyi helyszínre került, sőt a város közterein
is zajlik a Forgatag.

>>> 4. oldal

>>> 6.  oldal

>>> 4. oldal

Vélemény

Mennyi az annyi?    

A szuperképzett gazdasági szakértők egyszer csak
arra ébredtek rá, hogy sokkal rosszabb irányba
halad a kínai gazdaság, mint ahogyan azt koráb-
ban vélték. Magyarán: tévedtek. És akkor most
hadd zuhanjon az értékpapírok árfolyama. A szak-
emberek is tévednek, a világgazdaság egyensúlya
pedig ilyen könnyen, a tévedések színjátékának
köszönhetően, felbomolhat. És hiába csökken a
kőolaj hordónkénti ára. A benzinkutaknál mi,
egyszerű halandók, ebből nem részesülünk. Csak
a világválságból, a fizetési eszközeink gyengülé-
séből, az energiahiányból. Ezért aztán tényleg
kár volt kutatással foglalkozni, kár volt egyetemi
diplomákat osztogatni. Ilyen körülmények között
fölösleges a tudományos-szellemi tevékenységet
magasztalni. Lehet, hogy dolgoznak, de a mun-
kájuknak nincs hasznos hozadéka. A kutatás he-
lyett vagy mellett, nem marad más hátra nekünk,
mint jobban odafigyelni az ösztöneinkre.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Két pogány közt              

A keddi tanácsülésen a városi önkormányzati kép-
viselőtestület úgy döntött, hogy szobrot állít Beth-
len Gábornak. Az eseményre abból az alkalomból
kerülne sor, hogy jövőre lesz négyszáz esztendeje
annak, hogy a „nagyságos fejedelem” szabad ki-
rályi városi rangra emelte és új nevet adott az
egykori Székelyvásárhelynek. Eddig minden szép
és jó, akár mindennel mek is lehetnénk elégedfe,
leszámítva azt, hogy mely román nemzeti hőssel
párban kerülne Bethlen szobra felállításra.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Ennek a díjnak súlya van, 
értékéhez fel kell nőnöm”

Interjú Miholcsa József Külhoni Magyarságért díjas szobrászművésszel, hagyományőrző huszárral

2015. augusztus 19-én Miholcsa József a Budapesten átadott tíz Külhoni Magyarságért Díj egyikét
vehette át, amelyet a magyar miniszterelnök-helyettes javaslatára a kormányfő adományoz a kül-
honi magyar közösségek érdekében végzett közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos,
valamint a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért. A szobrászművésszel
marossárpataki otthonában beszélgettünk. 



A Spectrum Színház 
bemutatója a Vásárhelyi
Forgatagon

Az Egy őrült naplója című
Gogol- elbeszélés alapján ké-
szülő előadás bemutatójára ke-
rül sor augusztus 27- én, csü-
törtökön este 8 órától a
marosvásárhelyi Spectrum Szín -
házban. Van-e kiút a társadalmi
megalázottságból? Mi az őrült-
ség és mi a normalitás? Őrült-e
a világ, vagy mi nem vagyunk
normálisak? Ezekre és az ezek-
hez hasonló kérdésekre próbál
feleletet adni a produkció,
amely a Vásárhelyi Forgatag
rendezvénysorozata keretében
tekinthető meg a Spectrum
Színházban. Előadja: Kovács Ká-
roly színművész. Rendező: Fülöp
Erzsébet. Az előadást 28- án,
pénteken szintén este 8 órától
megismétlik. Helyfoglalás:
0744-301875. A helyek száma
50 személyre korlátozott. A be-
lépők az előadás kezdete előtt
válthatók ki. A belépés díjtalan.

Zárul a Nyáresti orgona-
hangversenyek sorozat

Augusztus 27-én, csütörtö-
kön kerül sor a Nyáresti orgo-

nahangversenyek rendezvény-
sorozat utolsó koncertjére. Mol-
nár Tünde orgonaművész este 7
órától a Kultúrpalota nagyter-
mében Bach, Reger, Liszt, Hans
Peter Türk alkotásait játssza.

Marosvásárhelyiek Világta-
lálkozója a Forgatagon

Harmadik alkalommal ren-
dezik meg a Vásárhelyi Forgatag
részeként a Marosvásárhelyiek
Világtalálkozóját. Augusztus 29-
én, szombaton délelőtt 10 órá-
tól a szervezők az érdeklődőket
a Bolyai líceum udvarán beren-
dezett Nosztalgia kávéházba
várják, ahol a Tompa Miklós Tár-
sulat színművészei segítségével
idézik fel a városhoz kapcsolódó
emlékeket. Ekkor alkalom nyílik
a város véleményformálóival ta-
lálkozni, illetve vásárhelyi élet-
történeteket meghallgatni,
emellett zenés produkciók és
meglepetések is lesznek. A dél-
utáni zenés-kulturális gálamű-

sor 17 órakor kezdődik a Kultúr-
palotában. Többek között fellép
a Bekecs néptáncegyüttes,
Grossmann Péter zongoramű-
vész, az Illusion zenekar, de ba-
jai vendégelőadás, musical és
kabaréjelenet is színesíti a prog-
ramot.

Katona Szabó Erzsébet ki-
állítása a Bernády Házban

Bőrkollázsok címmel rendez
egyéni tárlatot Marosvásárhe-
lyen Katona Szabó Erzsébet, Fe-
renczy Noémi-díjas textilmű-
vész és látványtervező. A
Gödöllői Iparművészeti Műhely
vezetője, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja 1983-as ma-
gyarországi áttelepülése óta
először mutatkozik be önálló ki-
állításon ifjúkora városában,
ahol a művészeti középiskolá-
ban kezdte művészeti tanulmá-
nyait. A gobelinművészet ha-
gyományait és újító törekvéseit
sajátosan ötvöző alkotó fi-

gyelme a 2000-es években for-
dult a bőr felé, ezt tükrözi a Ber-
nády Ház földszinti galériájában
közönség elé kerülő reprezen-
tatív válogatás. Az augusztus
27-én, csütörtök délután 6 óra-
kor nyíló kiállításon a művész-
nőről és alkotásairól Nagy Mik-
lós Kund művészeti író beszél.
A tárlat szeptember 16-ig te-
kinthető meg.

A falu lelke – fotókiállítás
Augusztus 27-én, csütörtök

délután fél 7-től a Bernády Ház
emeleti galériájában is kiállítás-
megnyitóra kerül sor, a Marx Jó-
zsef Fotóklub tagjainak A falu
lelke című közös tárlatát tekint-
hetik meg a jelenlevők.

CarpArt-kiállítás
Augusztus 29-ig látogatható

a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában a CarpArt csoport ArtDeal
vizuális művészeti kiállítása.
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Augusztus 27. Gáspár, Mónika, József
Augusztus 28. Ágoston, Alfréd, Elemé
Augusztus 29. Beatrix, Erna, János
Augusztus 30. Rózsa, Félix, Róza
Augusztus 31. Erika, Bella, Ramóna
Szeptember 1. Egyed, Egon, Farkas
Szeptember 2. Dorina, Rebeka, Ingrid
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Horoszkóp
Kos: Az egész nyár, sőt az elmúlt 30 év legnagyobb erejű
bolygóállása lesz a héten. Ez ön számára a munkájában
vagy az egészségében hozhat újdonságot. Tanácsos nyi-
tottnak lennie minden újra. A héten a gyerekekkel kapcso-
latos kiadásai nőnek meg.
Bika: A héten újhold kimondottan kedvező lesz ön szá-
mára. De közben próbára lesz téve a párkapcsolata és min-
den más kapcsolata. Tuti, hogy ez nem lesz könnyű helyzet.
A Mars–Szaturnusz-együttállás felforgató erejű, szóval
szüksége lesz minden toleranciájára. 
Ikrek: Hiába ez lesz augusztus utolsó hete, még tartogat
meglepetéseket. A hét közepén a Mérleg hold segít, hogy
egy kellemetlen beszélgetésre sort kerítsen. Most sikerül
megtalálnia a hangot. Ön ebben szuper. Számítson rá,
hogy pénteken a munkája és a magánélete miatt lesz fe-
szült.
Rák: Igazán mozgalmas lesz a hete. Augusztus utolsó nap-
jaiban óvatosnak kell lennie az utakon. Pénteken lesz egy
olyan szembenállás az égen, ami balesetveszélyt jelez. Ha
elővigyázatos lesz, nem lehet baj. Hétvégén elemében lesz.
Ez egy jó alkalom, hogy valami érdekes szabadtéri prog-
ramot válasszon. 
Oroszlán: Jól búcsúzik a nyár, és jó lesz augusztus utolsó
hete. Ehhez nyitottnak és vállalkozó szelleműnek kell len-
nie. A hétvége előtt költekezhetnéke támad, pedig jobb
lenne, ha visszafogná magát. Hétvégén látogassa meg a
szüleit, és töltsön velük minél több időt!
Szűz: A héten kedveznek a bolygók, ha valóban elszánta
magát. Csak a péntek látszik feszültnek. Ezen a napon a
Neptunusz zavaros, ködös helyzetet mutat, ami konfliktust
okozhat. Hétvégén utazhatnéka lesz. Használja ki a nyár
és augusztus utolsó napjait!
Mérleg: Jó hír, hogy ezen a héten a bevételei nőnek. De a
bolygók azt is mutatják, hogy valaki azonnal kölcsön kér
öntől. A hónap vége aktuálissá tesz egy új költségvetést.
Szakítson erre időt! Csütörtök és péntek lesznek az ön nap-
jai. Ide szervezhet megbeszéléseket. Hétvégén nem fog
unatkozni. 
Skorpió: Most bármi változhat az életében, illetve bármit
változtathat. A hét második felében a nyár vége miatt gyá-
szos lehet a hangulata. A Hold arra buzdítja, hogy menjen
szórakozni! Élvezze ki augusztus utolsó napjait!
Nyilas: Augusztus utolsó napjaiban lesznek feszült boly-
góállások, de ön a legrosszabbat megússza. Szerencsés,
mert kívülálló maradhat. A hét második felében nem lesz
könnyű a munkájára koncentrálnia. Már a hétvégi bulikon
jár az esze. Bírja ki, hamar itt a szabadnap! 
Bak: A hét közepétől jól tud haladni a munkájával, talán
azért, mert sokan szabadságon vannak, és nem tartják
fent. A hétvégét töltse a barátaival! A Hold járása kedvez
minden ilyesminek és annak is, hogy kikapcsolódjon.
Vízöntő: A héten elemében lesz. Jó lenne, ha most meg-
győzné a felettesét arról, hogy ön a legjobb. Fogadja meg
a tanácsot, és hétvégén ne dolgozzon! Muszáj kikapcso-
lódnia, hogy erőt gyűjtsön a jövő hét kihívásaira. A bolygók
segítenek.
Halak: Nem baj, hogy vége a nyárnak, és ez augusztus
utolsó hete. Lesz még pár érdekes esemény. Okosabb lenne
takarékos üzemmódra kapcsolnia. Mert ha most mínuszba
megy, nehéz lesz egyenesbe jönni. Hétvégén elemében
lesz. Válasszon vizes programot, és lubickoljon az élet örö-
meiben!

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.

Kár kihagyni



Mennyi az annyi?  

Nem létezik az a gazdasági
mutató, amely hitelesen meg-
mondaná, mennyit ér a pén-
zünk, a tudásunk vagy a
vagyonunk. Ma ennyit, holnap annyit, holnapután meg már se-
mennyit. Mert bármikor jöhet egy újabb tőzsdei összeomlás,
egy katonai konfliktus, vagy újjáéledhet a görög államcsőd. És
akkor minden megváltozik. Elértéktelenedik. Lenullázódik. Köz-
ben pedig ingatlanpiaci krízisek, bankbetétkamat zuhanások,
energetikai válságok és környezeti katasztrófák fenyegetnek.
Így éltünk eddig is, és így lesz ezután is. Bármikor kipukkadhat
a légbuborék. És akkor kitör a pánikhangulat, lebénul a globa-
lizált világgazdaság, elpárolognak a dollármilliók.

Pedig az utóbbi évtizedek során rengeteg anyagi forrást for-
dítottak – főleg a fejlettebb országok közpénzeiből – műszaki-
tudományos és gazdasági kutatásokra. Mindhiába. Mit érnek a
felfedezések és a Nobel-díjak, az újabbnál újabb energetikai ku-
tatások, hát a gazdasági elemzések és a bonyolult matematikai
számítások, ha még mindig az élelem, a víz, az erőforrások és a
béke hiánya jellemzi a Földet? Mi értelme van ilyen körülmények
között az informatizált társadalom továbbfejlesztésének, az em-
beri intelligenciába vetett hitnek, a tudományos okoskodásnak,
ha a fejlődési mutatók hátrafele mutatnak? Mit kezdjünk a szá-
mítógépek fénysebességű kommunikációs képességeivel, ha ez
csak egy újabb segédeszköz a lelki problémák elterjedéséhez?
Mit kezdjünk az egészségügyi kutatások eredményeivel, ha nincs
hozzáférésünk még a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz sem, és
gyakorlatilag nagyobb veszélyben élünk, mint a korábbi, „átkos”
időkben?

Nem kell föltétlenül arra gondolnunk, hogy annyira tehet-
ségtelenek a tudományos világ mai zászlóvivői, akadémikusai,
hogy képtelenek lennének az emberi létünk céljaként is meg-
határozható testi-lelki jólétünk megteremtésére. Minden bi-
zonnyal a legtöbben közülük jóhiszeműen végzik a munkájukat,
mindannyiunk boldogulása érdekében. De azt is megállapíthat-
juk, hogy sehogy sem akar összeállni a „puzzle”, sőt még az a
gyanú is felmerül, hogy minél többet dolgoznak rajta, annál tá-
volabbinak tűnik annak megfejtése. Mintha rossz irányba ha-
ladnának. Nekünk pedig, döntési jogoktól megfosztott kísérleti
nyulaknak, mindössze a világ trendjeinek, viharainak, válsága-
inak a következményeit kell elviselnünk.

Mint a legutóbbi „tőzsdeválság” kapcsán is. A szuperképzett
gazdasági szakértők egyszer csak arra ébredtek rá, hogy sokkal
rosszabb irányba halad a kínai gazdaság, mint ahogyan azt ko-
rábban vélték. Magyarán: tévedtek. És akkor most hadd zuhan-
jon az értékpapírok árfolyama. A szakemberek is tévednek, a
világgazdaság egyensúlya pedig ilyen könnyen, a tévedések
színjátékának köszönhetően, felbomolhat. És hiába csökken a
kőolaj hordónkénti ára. A benzinkutaknál mi, egyszerű halandók
ebből nem részesülünk. Csak a világválságból, a fizetési eszkö-
zeink gyengüléséből, az energiahiányból. Ezért aztán tényleg
kár volt kutatással foglalkozni, kár volt egyetemi diplomákat
osztogatni. Ilyen körülmények között fölösleges a tudományos-
szellemi tevékenységet magasztalni. Lehet, hogy dolgoznak, de
a munkájuknak nincs hasznos hozadéka. A kutatás helyett vagy
mellett, nem marad más hátra nekünk, mint jobban odafigyelni
az ösztöneinkre.
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Ferencz Zsombor

Miholcsa József 1953. június 13-án született Marosvásárhelyen, ahol 1972-ben a Művészeti Líceumot, majd
1977-ben Kolozsváron a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakát végezte el. Hét évet dolgozott a tan-
ügyben, harmincöt éve szabadúszó szobrász. A három és fél évtized alatt készített alkotásait felsorolni
talán egy cikk terjedelme is kevés lenne. Legjelentősebb munkái közé tartozik a Nagyernyében felállított
egész alakos Apafi Mihály fejedelem szobra, a korondi Erős várunk az anyanyelv és Júlia szép leány alkotások,
a gyergyószentmiklósi Kossuth Lajos, a budapesti Bolyai János, a torjai Apor Péter szobrok. 

„Ennek a díjnak súlya van, értékéhez fel kell nőnöm”

2015. augusztus 19-én Mi-
holcsa József a Budapesten át-
adott tíz Külhoni Magyarságért
Díj egyikét vehette át, amelyet
a magyar miniszterelnök-he-
lyettes javaslatára a kormányfő
adományoz a külhoni magyar
közösségek érdekében végzett
közéleti, oktatási, kulturális,
egyházi, tudományos, valamint
a gazdasági önszerveződés terü-
letén végzett kiemelkedő mun-
káért. A szobrászművésszel
marossárpataki otthonában be-
szélgettünk. 

– Mikor költöztek Marossár-
patakra és miért?

– Marosvásárhelyen a Hosz-
szú utcában laktunk, ott nem
igazán tudtam dolgozni. Aztán
Háromszékre költöztünk, előbb
Torján éltünk, majd Dálnokon.
Itt csend volt, lovakat tartot-
tunk, megszoktam, hogy látom
a látóhatárt. Marossárpatakra
2000-ben költöztünk, elsődle-
ges cél volt, hogy legyen ahol
tartani a lovakat, és legyen mű-
teremnek való hely. Hát itt van
istálló és a csűrt műteremnek
rendeztem be. Marossárpatakon
könnyen beilleszkedtünk a kö-
zösségbe, 10 év után is úgy érez-
tem magam itt, mintha
nyaralnék. 

„Megpróbálok 
magyarul faragni”

– Egy régebbi interjúban ön
azt mondta, hogy egy idő óta el-
kezdett „magyarul faragni, szob-
rászkodni”. Mit is jelent ez?

– 1984-ben hallottam, hogy
a Román Kommunista Párt XIII.
kongresszusán egyöntetűen el-
döntötték, hogy mi magyarul
beszélő románok vagyunk.
Akkor határoztam el, hogy fel-
hagyok az egyetemes nagy szo-
bortematikákkal és
megpróbálok magyarul faragni.
Bandi Dezsőtől abban az időben
nagyon sokat tanultam, ő fel-
kutatta a Nyárád és Küküllő
menti néphagyományt. Amikor
azonban én elkezdtem ezeket a
motívumokat keverni a honfog-
lalás kori motívumokkal, azt
mondta, ne csináljak ilyent,
mert nem lehet. De amikor már
a tizenötödik munkámnál tar-
tottam, elismerően azt mondta,
csináljam csak tovább, mert jól
csinálom. Így kezdődött tehát:

a Nyárád és Kü-
küllő vidéki motí-
v u m o k a t
elkezdtem kombi-
nálni a hon -
foglalás kori és
ázsiai rokonnépek
művészetével. Úgy
érzem, a motí-
vumvilág, a hie-
delmek, a
balladák révén
megújul a múlt és
kialakul egy olyan
nyelvezet, ame-
lyen a mához is lehet szólni. 

– Mikor kezdett el a huszár-
sággal, a hagyományőrzéssel
foglalkozni?

– A 90-es évek elején hu-
száregyenruhákat kértünk köl-
csön a filmstúdiótól, és a
dálnoki ménes lovaival felvo-
nultunk Kézdivásárhelyen egy
március 15-e alkalmával. Így
kezdődött. Ebben az időszak-
ban alakult meg a gyergyó-
szentmiklósi hagyományőrző
csoport is. Mikor ide kerültem
Marossárpatakra, hiányzott ez
az életforma. Elkezdtem utána
kutatni, hogy helyi viszonylat-
ban mi is történt itt az 1848-
49-es szabadságharc és
forradalom idején. Megtud-
tam, hogy 1848 augusztusá-
ban Kossuth Lajos megbízta
Berzenczey Lászlót, székely-
földi kormánybiztosát, hogy
toborozzon egy székely köny-
nyűlovas sereget. A megszer-
vezett lovascsapatot
Kossuth-huszároknak nevez-
ték, ebből alakult meg később
a 15. Mátyás huszárezred.
Ennek kapcsán alakítottam
meg én is itt a XV. Hagyomány -

őrző Mátyás-huszárezredet.
Manapság már Erdélyben közel
100 Mátyás huszár van, de a
hagyományőrző huszárok
száma a Partiumot is ide szá-
mítva eléri az 500 főt. 

– A szobrászat és a huszár-
hagyományok ápolása itt, Sár-
patakon szoros összefüggésben
van.

– Igen. 2002-ben felajánlot-
tam a marossárpataki önkor-
mányzatnak, hogy egy olyan
erdélyi fejedelmekből álló szo-
borcsoportot ajándékozok a te-
lepülésnek, amilyen nincs még
a Kárpát-medencében. Ehhez
az önkormányzat és a falu la-
kosságának támogatását kér-
tem, de nem pénzben, hanem
a lovaim tartásához szükséges
abrakban. Az elmúlt időben ez
a szoborpark már meg is való-
sult, mert ma már a 20 válasz-
tott erdélyi fejedelem, két
magyar király és a sebesült hu-
szár szobrai ékesítik a reformá-
tus templom szomszédságában
és a Teleki–kastéllyal átellen-
ben levő zöldövezetet. Évente
két szobrot készítettem el és
adományoztam a községnek.

„A díjon át exponáltabb
vagyok, a jövőben jobban
oda kell figyelnem 
a munkámra”

– Ön augusztus 19-én a Kül-
honi Magyarságért Díjat vehette át
Budapesten Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes kezéből.
Milyen gondolatok és érzések közt
vette át a kitüntetést?

– Első gondolatom, amikor
megtudtam, hogy a díjra jelöltek,
az volt, hogy én ezt meg sem ér-
demlem, hisz sok ismerősöm, ba-
rátom van, aki nálam többet tett
a külhoni magyarság megmara-
dásáért. Később meg arra gondol-
tam, hogy ha már én kapom ezt
a díjat, akkor az elismerés nem is
engem illet egyedül, hanem azt a
közösséget, amely segített és
segít a munkámban. A díjat ke-
zembe véve éreztem, hogy ez bíz-
tatás, de sajnos a munkám
eredményét nem látom, hisz vé-
leményem szerint egyre csak
romlik a külhoni magyarság hely-
zete. Végül is úgy érzem, hogy
ennek a díjnak súlya van, ennek
meg kell felelnem, ennek az érté-
kéhez fel kell nőnöm. A díjon át
exponáltabb vagyok, a jövőben

jobban oda kell figyelnem a mun-
kámra és helyt kell állanom, főleg
a huszárság terén kifejtett tevé-
kenységemben. 

– Van-e még hasonló díja, ok-
levele, elismervénye?

– Én mindig magányos harcos
voltam, az ilyesmire nem figyel-
tem. 1997-ben Csongrád Megye
Nagydíját kaptam meg a Makón
tartott művésztáborban. 

– Min dolgozik most?
– A marossárpataki szobor-

parkban a 7 erdélyi fő fejedelem
a belépőnek háttal van elhe-
lyezve. Ez szerintem nem a leg-
szerencsésebb megoldás. Úgy
döntöttem, idén a Napba öltözött
Boldogasszony két és fél méteres
kőábrázolását készítem el, és ezt
helyezzük el a fejedelemszobrok
elé. Ezen dolgozom most, úgy ter-
vezem, hogy október végén a már
hagyományossá vált marossárpa-
taki huszárbál alkalmával leplez-
zük le. 

Nemes Gyula

– Interjú Miholcsa József Külhoni Magyarságért díjas szobrászművésszel, hagyományőrző huszárral –
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Előrebocsátom: a falumonográfiák olvasása nem
tartozik kedvenc foglalatosságaim közé. Ha a sors
és a körülmények néha mégis rákényszerítenek,
akkor sem elsősorban az illető település múltja,
hanem inkább jelene, és az, ami a kettőből eset-
legesen kibontakozni látszik: a jövője érdekel a
leginkább. A bizonytalan jövő, vagy a bizonyta-
lannál is lehangolóbb bizonyosság az, ami távol
tart a falumonográfiáktól. 

A keddi tanácsülésen a városi ön-
kormányzati képviselőtestület úgy
döntött, hogy szobrot állít Bethlen Gá-
bornak. Az eseményre abból az alka-
lomból kerülne sor, hogy jövőre lesz
négyszáz esztendeje annak, hogy a
„nagyságos fejedelem” szabad királyi
városi rangra emelte és új nevet adott
az egykori Székelyvásárhelynek. Eddig
minden szép és jó, akár mindennel
mek is lehetnénk elégedfe, leszámítva
azt, hogy mely román nemzeti hőssel
párban kerülne Bethlen szobra felál-
lításra. Dehát elégedjünk meg, hogy

újfent rögzítjük: igencsak jellemző egy
nemzeti vagy akár helyi közösség lelki,
szellemi, erkölcsi állapotára az, hogy
kinek, mely történelmi eseménynek
állít emléket. Másrészt pedig nekünk,
vásárhelyi magyaroknak sem lenne
mindegy, sőt, remélem, határozottan
vissza is utasítanánk, ha netán a román
fél mondaná meg, kinek állítsunk em-
léket, vagy pláne kinek ne. Arról nem
is szólva, hogy a demokrácia alapel-
veivel sem lenne összeegyeztethető a
kérdés ilyetén kezelése. 

Még mielőtt önfeledt örvende-

zésbe, ünneplésbe hajszolnánk ma-
gunkat, azért figyelmeztetnék vala-
mire. Jó hír, hogy megszavazták a

Bethlen-szobor felállítását, de kérdem
én: mi a garancia arra, hogy a tanácsi
határozatból valóban szobor is lesz
egyszer? Merthogy az előzmények
nem jogosítanak fel túl nagy bizako-
dásra. Hasonló, a vásárhelyi magyar

lakosság által annak idején örömmel
fogadott határozatok már születtek,
de nem bizonyultak többnek, hamis
ígéreteknél, magyarán: parasztvakí-
tásnál. Tehát ajánlatos ennek megfe-
lelően, a kellő bizalmatlansággal fo-
gadni a hasonló ígéreteket. Legalábbis
addig, amíg a korábbiakat – a Kossuth
Lajos utca nevének visszaállítása, a
Bodor Péter-féle zenélő kút másának
felépítése, a Sütő-szobor – valóra nem
váltják. Ha emlékezetem nem csal,
mindenikre vonatkozóan tanácsi ha-
tározat született.  

Jövőben helyhatósági választáso-
kat tartanak. Nem ártana, ha válasz-
tottjaink, különböző szintű döntéshozó
testületekben képünket viselőink
végre elgondolkodnának azon, egyszer
talán a választópolgár is annak fényé-
ben dönt majd, hogy rendre palira vet-
ték, teljesítetlen ígéretekkel halmozták
el, s mindezt figyelembe véve nyomja
(vagy nem nyomja) pecsétjét a válasz-
tási űrlapokra. Ez is egy szempont. S
nem is utolsó. 

Szentgyörgyi László    

Két pogány közt 

Mondom 
a magunkét

Még egy érv pro Székelykakasd 

Megszavazták: Bethlen Gábor-
szobor lesz Marosvásárhelyen

A keddi önkormányzati képviselőtestületi gyűlésen
többek között arról is szavaztak, hogy Marosvásárhely
főterén, vagy a középkori vár környékén Bethlen Gábor
szobra kap majd helyet. Ioan Olimpiu Sabău PSD-s kép-
viselő ugyan megpróbálta megakadályozni, a szoborál-
lítást – arra hivatkozva, hogy néhány kollégájával együtt
nem hallott még Bethlen Gáborról –, végül négy tartóz-
kodással megszavazták az RMDSZ-frakció által benyúj-
tott kezdeményezést.

Soós Zoltán tanácsos hangsúlyozta, hogy jövő év októberéig
mindenképp legyen kész az erdélyi fejedelem kőmása, hisz 2016
októberében lesz éppen 400 éve, hogy Bethlen szabad királyi
városi rangot és új nevet adott Marosvásárhelynek.

Claudiu Maior alpolgármester felvetette, hogy a szeptemberi
soros tanácsülésig Peti Andrással együtt összeírják azokat a szob-
rokat, amelyek felállításáról bár szavazott a tanács, de eddig nem
valósultak meg. Elmondta, hogy egyszerre nem tudják a kőmá-
sokat kihelyezni, mert jelenleg a költségvetésben erre nincs
pénz.

Mint ismeretes, a helyi tanácsban létezik egy szóbeli meg-
egyezés, amely szerint paritásos alapon – egy magyar, egy
román személyiségnek – párhuzamosan állítanak szobrot Vá-
sárhelyen, ám egyelőre Bethlen Gábor „román társáról” még nem
született javaslat.

„Az RMDSZ-frakció azt szorgalmazza, hogy Bethlen szobra a
főtéren, vagy annak közvetlen közelében, a várban legyen, hisz
a fejedelem élete és munkássága összefügg a középkori épít-
ménnyel. Többek között arról is döntés született, hogy minden,
eddig megszavazott szobor helyszínére visszatérünk, feltérké-
pezzük azokat, hogy végre tegyünk pontot a kőmások állításának
ügyére” – mondta el lapunknak Peti András alpolgármester.

Harsányi Zsolt rendező az új RMDSZ-tanácsos
A tanácsülésen tette le esküjét Harsányi Zsolt rendező, aki Ki-

keli Pált váltja tisztségében.
Harsányi Nagyváradon született, elvégezte a marosvásárhelyi

Színházművészeti Egyetemet, azóta rendezőként dolgozik.

Pál Piroska

Kollégánk, Nemes Gyula
Székelykakasd 500 éves törté-
netéből című könyvét is vegyes
érzelmekkel vettem kezembe.
Ezzel együtt kíváncsisággal is.
Bevallom – bár itt van közvet-
len közelünkben, mindössze
egy erdő, vagy inkább erdősáv
választja el Vásárhelytől –: ilyen
keveset, mint Kakasdról, egyet-
len városközeli településről sem
hallottam, tudtam. Ismerőseim
körében érdeklődve meggyő-
ződhettem, a többség így van
vele. Ezen alig változtatott,
hogy a falu legjobb termőföld-
jeinek közepébe felépített sze-
métátrakó és -válogató
állomással szemben kibontako-
zott civil ellenállás, tiltakozás
kapcsán egy időben elég sokat
lehetett hallani a faluról.

A monográfia nem az a
műfaj, amely nagy szabadságot
engedélyezne a szerzőnek, itt a
kreativitás, a jól bevált módsze-
rek, a „keretek” feszegetése in-
kább a munka kárára válik,
mint előnyére. Nemes is a jól
bevált recept szerint, a műfaj
iránti alázatból következő ala-
possággal járja körül a „témát”,
azaz Székelykakasd múltját. A
könyv tagolása megfelel a mű-
faji követelményeknek, a feje-
zetek a megszokott sorrendben,
adatokkal gazdagon ellátva kö-
vetik egymást. 

Bár Székelykakasd nevét
fennmaradt írásos dokumen-
tumban először 1515-ben em-
lítik, nyelvtörténészek
véleménye szerint már a XII.
század előtt, azaz legalább 800
éve létezhetett. A Székelyföld
részét képező település lakói
évszázadokon keresztül –mint
másutt is – önellátóak voltak. A
XIX. század közepétől kezdő-
dően a város, Marosvásárhely
közelsége rányomta bélyegét a
falu gazdasági életére. Egy

1820-as összeírásban olvashat-
juk: „Korcsmáink nincsenek,
melyből különös jövedelmünk
volna, hanem közre használta-
tik. Meszet, szenet nem ége-
tünk nem lévén arra való
helyünk. Helységünkben
malom nincsen, hanem a szom-
széd faluban Karácsonyfalván a
Nyárád vizén közel levő malom-
ban szoktunk őrölni. Helysé-
günkben kereskedőboltok
nincsenek, hanem a közel levő
Marosvásárhely városában ele-
gendők vagynak”. 

A település XX. századi szer-
ves fejlődését a kommunista
rendszer szakította meg, évtize-
deken keresztül a lakosság je-

lentős része a közeli város ipari
üzemeiben kereste kenyerét. Az
elvándorlás is jelentős mérete-
ket öltött. Aztán következett a
rendszerváltásnak nevezett for-
dulat, de Kakasd – a többi Vá-
sárhely közvetlen közelében
fekvő településtől eltérően –
nem vált a városból kitelepülők
célpontjává, nem vált a többi-
ekhez hasonlóan alvó faluvá.
Szerencséjére. Mára szinte
ugyanannyian lakják – bő ezren
–, mint 1977-ben, amikor a
legmagasabb volt állandó lakó-
inak száma.

A szinte kizárólag reformá-
tus vallású faluban egy ideje
mintha megváltozott volna va-

lami. A szemétátrakó és -válo-
gató telep elleni tiltakozás cél-
jából alakult, de később egyéb
közösségi feladatokat is felvál-
laló Pro Veritas Egyesület amo-
lyan kovász szerepet játszik a
folyamatban. Amelynek máris
érzékelhető eredményeként fel-
támadóban a közösségi tudat, a
lokálpatrióta szellem, amely-
nek számos jelét látni a faluban.
Ennek egyik bizonyítéka e falu-
monográfia is, amely a Mentor
kiadó gondozásában, a maros-
keresztúri önkormányzat és a
Pro Veritas Egyesület anyagi és
erkölcsi támogatásának kö-
szönhetően jelent meg.  

Sz. L.  
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Bolyai Farkas koponyája
Id. dr. Hints Eleknek 1919-ben,

korán bekövetkezett halála után –
ahogyan azt fent már említettük
–, a Bolyai koponyákat átadják a
Marosvásárhelyi Református Kol-
légiumnak.

A koponyák feldolgozása, róluk
másolatok készítése céljából ifj. dr.
Hints Elek 1935-1936-ban hat
hetet töltött a marosvásárhelyi Bo-
lyai Múzeumban. 

Dr. Bernády György kollégiumi
főgondnok, Nagy Endre kollégi-
umi igazgató és Kováts Benedek
tanár, könyvtáros adtak engedélyt
arra, hogy hominit anyagból ké-
szítsenek másolatot – mind Bolyai
Farkas, mind Bolyai János kopo-
nyamaradványairól –, valamint,
hogy azokról röntgenfelvételek ké-
szüljenek, és hogy nem utolsó sor-
ban méreteket vegyenek fel.  

Ezeket a teendőket még annak
idején elvégezve, az eredmények-
ről Hints Elek az alábbi formában
számolt be:

Bolyai Farkas koponyájának
arccsontjai szenvedtek nagyobb
mérvű korhadást, így a maxillák, a
szemgödör alsó falát képező cson-
tok, valamint az os zygomaticum
eléggé elpusztult. Az agyat tartal-
mazó koponya, a glabellától a fo-
ramen ovaléig jó állapotban
maradt meg.

Az elkorhadt részek miatt a
craniologiai méreteket csak hiá-
nyosan lehetett felvenni. A man-
dibula elég jó állapotban maradt
meg. Rajta csak az utolsó években
kihullott fogak gyökérhelyei ma-
radtak meg. 

A régebben kihullott fogak
medrei már elsorvadtak. A kopo-
nya agyvelőt befogadó része nem
olyan nagy, mint azt egyik-másik
matematikusnál tapasztaljuk. 

A méretekből az a jellegzetes-
ség állapítható meg, hogy a kopo-
nya magassága nagyobb volt,
mint általában lenni szokott. A ko-
ponya méreteket természetesen
csak az épen maradt részeken le-
hetett felvenni.

Az agyvelő súlyát 
a koponya űrméretéből lehet
kiszámítani

Bolyai Farkas koponyájának
űrmérete 1.386 ccm volt. Az űrmé-
retből átlagosan nyolc százalékot
szokás levonni, hogy megkapjuk
az agyvelő súlyát. 

Esetünkben azonban számolni
kell egy hibaforrással, tudniillik
azzal, hogy exhumálás után a ko-
ponyaüreg nem volt kitakarítva, és
így a koponya-üregbe beszivárog-
hatott sár és rászáradhatott talán

az agyvelő bomlott anyagából va-
lami. 

Ezért az űrméretből csak
három százalékot vonunk le, ami
42 ccm-t tesz ki. Ennek a korrekci-
ónak figyelembe vételével Bolyai
Farkas agyveleje 1.344 grammot
nyomhatott. Ha ezt az adatot ösz-
szehasonlítjuk pár tudós agyvele-
jének súlyával, a következő
megállapítást tehetjük:
Gauss agyvelejének súlya1.492 g
Helmholtz agyvelejének súlya1.440 g
Liebig agyvelejének súlya1.351 g
Bolyai Farkas agyvelejének súlya1.344 g
Gambetta agyvelejének súlya1.241 g
Molière agyvelejének súlya1.230 g

Vagyis a nagy német kémikus:
Liebig agyveleje állott legközelebb
Bolyai Farkaséhoz.

A zsenialitás azonban nem az
agyvelő súlyától függ. Az agyvelő
támasztó szövetei fokozhatják az
agyvelő súlyát nagyobb szellemi
képesség hiánya esetén is. 

A nagy agyvelő speciális ideg-
sejtjei tartalmazzák és képezik a
tudás és rendkívüli agyműködés
székhelyét, illetve elemi részeit. Az
egyes agyvelősejtek raktározzák
fel a benyomások és tudás emlék-
képeit. Az agysejtek csodálatos
működése váltja ki a gondolatokat
és dolgozza fel eszmékké az em-
lékképeket. 

A felvétel alátámasztja a Bo-
lyai Farkasról rég tudott té-
nyeket

Ennek a magasabb rendű agy-
működésnek nincs és nem is lehet
nyoma a koponya csontjain. A ku-
tatók szerint még magának az
agyvelőnek szövettani vizsgálatá-
val sem lehet a zsenialitásra fényt
deríteni.

A koponyákról készített rönt-
genfelvételek nem mutattak
rendellenességet, és nem mutat-
ják az agytekervények nyomait
sem. A felvételek aránylag tág erek
nyomait mutatják. 

Ebből pedig arra lehet követ-
keztetni, hogy az agyvelőnek jó

volt a vérellátása, ami összefügg
az élénk észjárással. A felvétel
tehát alátámasztja a Bolyai Farkas-
ról rég tudott tényeket.

Bolyai János 
koponyájának maradványa

A koponya tetőboltozatából
maradt meg egy tizenhat cm szé-
les és tizennégy cm hosszú, sza-
bálytalanul kerekded rész. Érdekes,
hogy ezen a koponyarészen a
hajas bőr megmaradt és így meg-
állapítható, hogy Bolyai János haja
őszülő-gesztenyebarna volt.

Tudni kell azt is, hogy Bolyai
János koponya-maradványáról is
készült hominit anyagból öntvény
másolat. Ehhez az öntvényhez
hozzátapadt helyenként Bolyai
János haja, és így a másolaton lát-
ható haj Bolyai János saját haja.

Bolyai János bőrbetegségét és
kiütését nem vérbaj okozta

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból még az is kide-
rül, hogy a kis koponya marad-
ványról kraniológiai méreteket
nem lehetett felvenni, de a kopo-
nyadarabka azt a benyomást kelti,
hogy Bolyai János koponyája na-
gyobb és szélesebb boltozatú volt,
mint Farkasé. 

Egyúttal mutatja azt is, hogy
„…luetikus elváltozásnak nyoma
sincs, amint megállapítható volt,
hogy Bolyai János bőrbetegségét
és kiütését pithyriasis okozta, nem
pedig vérbaj…”.

A kutatások alátámasztják azt
a tényt is, hogy az agyvelő minő-
sége kétségtelenül Bolyai Jánosnál
is kivételes lehetett, de az agysej-
tekben rejlő zsenialitást már az
utókor tudósai sem fogják tudni
bebizonyítani.

Tudósok kálváriája
Önkéntelenül merül fel a két

Bolyai sorsának Semmelweisével
való hasonlósága, a régi magyar
tudósok kálváriája:

1. egyiket sem ismerte el koruk
mint tudományuk úttörőit;

2. mindhármukat elfeledték;
3. mindhármuknak csak a

késői utókor szolgáltatott igazsá-
got és elégtételt, amikor az elfele-
dés homályából a világ
legnagyobb tudósai sorába emelte
őket.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Farkaslaki Hints Gábor 

Madaras József
Nagy-Bodó Szilárd

Szász Attila
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A Bolyai-koponyákat átadják a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak. A
hominit anyagból mind Bolyai Farkas, mind Bolyai János koponyamaradvá-
nyairól dr. Hints Elek röntgenfelvételeket, másolatokat készít, és méreteket
vesz fel. Ezekről az eredményekről, a fent említett orvos szakleírását felhasz-
nálva, befejezésül ezen a héten számolnunk be…

Tudósok kálváriája, avagy, amit a Bolyaiak exhumálásáról tudni kell (2., befejező rész)

Sz: 4148/1911 r. k.

Jegyzőkönyv
a Maros-Vásárhelyen 1911. évi június hó 7-én a

református egyház temetőjében az 1856. évben el-
halt Bolyai Farkas és az 1860. évben elhalt Bolyai
János tetemének 4148/1911. r. k. sz. a. kiadott ha-
tósági engedély alapján megejtett kihantolásáról és
közös sírba való helyezéséről.

Jelen voltak:
a hatóság részéről: Oroszlány Endre rendőrfogal-

mazó, Oreskovits Jenő rendőrkapitány, Ziegler Ká-
roly dr. rendőrorvos, a család részéről Bolyai Dénes
nyug[almazott] törvényszéki irodaigazgató, Hints
Elek dr. állami kórházi főorvos, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia részéről Farkas Gyula dr., kolozsvári
egyetemi ny[ilvános] r[endes] tanár; a Marosvásár-
helyi Ref[ormátus] Kollégium részéről Csiki Lajos
igazgató, Gyulai D. Kálmán, Kiss Tamás, Gulyás Ká-
roly, Paál Gusztáv és Báthory József tanárok, Péterffy
István dr. ref[ormátus] koll[égiumi] orvos; a maros-
vásárhelyi ref[ormátus] egyház részéről Tóthfalusi
József ref[ormátus] lelkész; ifj. Biás István, a Széki
Teleki grófi nemzetség levéltárosa, mint a kihantolás
intézője és végül Gyulai Ferentz temetkezési vállal-
kozó.

A kihantolás előtt Bolyai Dénes nyug[almazott]
törvényszéki irodaigazgató, Bolyai János fia, a jelen-
lévők előtt kijelentette, hogy Bolyai János tetemé-
nek maradványai kétségtelenül azon a helyen
fognak lenni, ahol katonai tiszti díszkabátnak ma-
radványai és gombjai találhatók, mert Bolyai Jánost
katonai egyenruhájában temették volt el.

Ezek után ifj. Biás István vezetése mellett Bolyai
János teteme kiásatván, a talált leletekből különö-
sen a Bolyai Dénes említette adatok alapján, két-
ségtelenül megállapítottuk, hogy a kiásott
maradványok Bolyai János tetemével azonosak.

A kihantolás útján megtaláltuk Bolyai János
homlokcsontjának és két falcsontjának egymással
összefüggő, erősen korhadásnak indult nagyobb
részletét, egyik halántékcsontját szintén a korha-
dásnak előrehaladt állapotában, két alkarcsontját,
két felkarcsontját, két alsó lábszárcsontját, továbbá
koporsójának korhadt forgácsait és az alább felsorolt
különböző ruhadarabokat.

A koponyacsontokat az elhunyt jelenlévő fiának,
Bolyai Dénes gyulafehérvári lakosnak beleegyező
nyilatkozata és hatósági hozzájárulás alapján tudo-
mányos vizsgálat céljából Hints Elek dr., állami kór-
házi főorvos vette át avval a kötelezettséggel, hogy
a maros-vásár-helyi ref[ormátus] kollégiumban lé-
tesítendő Bolyai-múzeum számára fogja átadni.

Ugyancsak a Bolyai-múzeum számára Gyulai G.
Kálmán kezébe átadtunk 10 db koporsóforgácsot, 4
drb. selyem párnafoszlányt, egy szemfedődarabot,
egy mellény jobb és bal felét, egy pár halotti cipőt,
4 drb. koporsófogantyút, több drb. külső koporsó-
díszt, (6 drb. rézből való katonai kabátgombot,
ebből 5 drb. a megmaradt kabát részletre varrva,
két nagy és egy kisebb porcellán fehérnemű gom-
bot, egy szemfedős porladékony koporsórészt és 4
drb. vas koporsószeget. Bolyai János földi maradvá-
nyainak többi részét a korhadt koporsórészekkel
együtt a jelenlévők előtt érckoporsóba helyeztettük
a temetői rendes sírásókkal.

Ezután Bolyai Farkas tetemét hantoltattuk ki s a
koponya kivételével teljes egészében megmaradt
csontvázat a korhadt koporsórészletekkel együtt
külön érckoporsóba helyeztettük. Bolyai Farkas ko-
ponyáját Bolyai Dénes beleegyező nyilatkozata alap-
ján Hints Elek dr. állami kórházi főorvosnak adtuk
át, szintén azon meghagyással, hogy a Bolyai-mú-
zeum számára adja át.

Mind Bolyai János, mind Bolyai Farkas koporsóját
még a mai nap folyamán délután 5 órakor a Bolyai
Farkas régi sírhelyén kiszélesített sírba hantoltattuk

el ünnepi temetéssel egybekötve.
Ezzel a kihantolást befejezvén, a jegyzőkönyvet

bezártuk és aláírtuk azzal a megjegyzéssel, hogy a
kihantolás szabályszerűen és a közegészségügyi
rendelkezéseknek megfelelően történt, a róla írott
jegyzőkönyvet pedig 7 példányban elkészítve, a kö-
vetkező intézeteknek és hivataloknak küldöttük
meg:

1. Magyar Tud. Akadémia főtitkári hivatala,
B[uda]pest.

2. Magyar Nemzeti Múzeum levéltára,
B[uda]pest.

3. Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára, Kolozsvár.
4. Maros-Vásárhelyi sz. kir. város rendőrkapitány-

ságának levéltára, Helyben.
5. Református Egyházközség levéltára, Helyben.
6. Református Kollégium elöljárósága, Helyben.
7. A Széki Teleki grófok nemzetségének levéltára,

Helyben.

k. m. f.
Oroszlány Endre s. k. rendőrfogalmazó, Bolyai

Dénes s. k., dr. Farkas Gyula s. k. a M. T. Akadémia
képviselője, Oreskovits Jenő s. k. rendőralkapitány,
dr. farkaslaki Hints Elek s. k., Csiki Lajos s. k. ref. koll.
ig., dr. Ziegler Károly s. k. rendőrorvos, Gyulai Kál-
mán s. k. ref. koll. tanár, Kiss Tamás s. k. ref. koll.
tanár, Tóthfalusi József s. k. ref. lelkész., Gulyás Ká-
roly s. k. ref. koll. tanár, ifj. Biás István s. k. levéltáros,
Paál Gusztáv s. k. ref. koll. tanár, Báthory József s. k.
ref. koll. tanár, dr. Péterffy István s. k. ref. koll. orvos,
Gyulai Ferentz s. k. temetkezési vállalkozó.

Igazolvány
Alulírottak igazoljuk,
hogy dr. Hints Elek budapesti kórházi igazgató

főorvos úrnak megengedtük, hogy személyes fel-
ügyeletünk alatt tanulmányozás céljaira Hominit
anyagból másolatokat készítsen az 1856. évben el-
halt Bolyai Farkas volt marosvásárhelyi ref. kollégi-
umi professzor és az 1860. évben elhalt Bolyai János
ny[ugalmazott] cs[ászári és] kir[ályi] mérnökkari ka-
pitány földi maradványainak az 1911. év június hó
7.-én a Magyar Tudományos Akadémia költségén
egy közös sírba való elhelyezése alkalmával az eljáró
hivatalos bizottság által Dr. Hints Elek marosvásár-
helyi állami kórházi igazgató főorvos úrnak, az előbb
említett Dr. Hints Elek úr édesatyjának tanulmányo-
zás céljából átadott, majd pedig a Kollégiumunk
könyvtárában a Bolyai ereklyék között elhelyezett
és mindez ideig a leggondosabban őrzött koponya
maradványokról.

Igazoljuk továbbá, hogy Dr. Hints Elek budapesti
kórházi igazgató főorvos úr az előbb már említett
engedélyünk alapján az 1935. év december havának
27.-ik napjától 1936. év január 10.-ik napjáig, előbb
a koponya maradványok negatív, majd pedig ezek
alapján positiv másolatait készítette személyes je-
lenlétünkben és a legéberebb ellenőrzésünk mellett
el, s hogy az eként elkészített másolatok a Kollégi-
umunk könyvtárának Bolyai ereklyéi között őrzött
koponya maradványoknak plasztikus másai. –

Végül kötelességszerűen említést teszünk arról,
hogy Dr. Hints Elek budapesti kórházi igazgató fő-
orvos úr előttünk tett kijelentése szerint a mi hoz-
zájárulásunkkal készített másolatokat
tanulmányainak befejezése után a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának fogja felajánlani.

Marosvásárhely, 1936. január hó.

Bernády György s. k.
kollégiumi főgondnok.
Nagy Endre s. k.Kováts Benedek s. k.
koll. igazgató.koll. könyvtáros.
Rövidítések: sz. kir. = szabad-királyi; k. m. f. =

k[elt] m[int] f[ent]; s. k. = saját kezűleg, saját kezé-
vel; M. T. = Magyar Tudományos; ref. = református;
koll. = kollégium[i]; ig. = igazgató.

Bolyai Farkas és János kihantolási Jegyzőkönyvének másolata, 
a marosvásárhelyi Bolyai Tud. Könyvtárban őrzött eredeti után



A Központ olvasói előtt nincs
többé titok! Most kiderül, miből
állnak a hazai politikusok: új ta-
lálmányunk, a politikus-anali-
zátor egytizedes pontossággal
megmutatja a százalékos ösz-
szetételüket! Hát akkor nézzük:

VICTOR PONTA

– kopipésztelés: 10%

– lemondásra tett ígéretek
be nem tartása: 5%

– Facebookon történő virtu-
ális szájkaratézás: 15%

– ülepnyalatás esténként
élőben az Antena3 „hírtelevízi-
óban”: 70%

KLAUS IOHANNIS

– dögunalmas semmitmon-
dás: 5%

– állandó idegesség meg-
játszott nyugalommal való pa-
lástolása: 10%

– Ponta monnyon le: 5%
– indokolatlan külföldi láto-

gatások: 80%

TRAIAN BASESCU

– fésülködés: 0%
– unokázás: 2%
– a nép fenyegetése, hogy

visszatér a politikába: 3%
– Ponta oltogatása a Face-

bookon, viszkizés közben: 95%

MIRCEA GEOANA
– keserédes-nosztalgikus

emlékezés az egyéjszakás el-
nökségre: 100%

ELENA UDREA
– aggódás a folyamatban

lévő peres ügyei miatt: 0,1%
– hajszőkítés: 3,9%
– hancúrozás az új fiatal pa-

sijával: 96%

DAN VOICULESCU, 
DAN DIACONESCU

– alvás: 40%
– étkezés: 4%
– körséta: 7%
– könyvírás: 49%

KELEMEN HUNOR
– borotválkozás: 0%
– kormányintézkedések

kommentálása/bírálata, amiket
a kutya se vesz számba: 10%

– lazulás: 90%

MARKÓ ATTILA

- az alábbi, átköltött népdal-
sor énekelgetése pesti mulatók-
ban: „Nem nem nem, nem nem
nem, nem megyek én innen el,
míg a polnak, Interpolnak a
rendőre rám nem lel”: 100%

Molnár Tibor
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Politikus-analizátor  

Szerdán tartotta nyitógáláját a harmadik Vásárhelyi Forgatag, amely idén még
gazdagabb, látványosabb és színesebb programmal várja az érdeklődőket. A ren-
dezvény újdonsága, hogy idén minden programpont marosvásárhelyi helyszínre
került, sőt a város közterein is zajlik a Forgatag.

„A rendezvény szerves része
a Kultúrpalota előtti Enescu
utca, ahol a Maros-parti prog-
ramokkal párhuzamosan igé-
nyesebb kulturális kínálatot
nyújtunk az érdeklődőknek,
mint például a Maros Művész-
együttes, Szász Szabolcs har-
monikaművész, Koszika és a
Tiberius Qvartett, vagy Anna-
maria Galea és a Dzsesztán kon-
certje” – tudtuk meg a
rendezvény főszervezőjétől,
Soós Zoltántól. Hozzátette, a
már megszokott helyszínek
mellett rendhagyónak számít
az Aranykakas is, amelynek az
udvarára költözött idén a Szféra
– a kortárs művészetek tere. Ott
elsősorban a fiatalabb közön-
ségnek kínálnak programot és
szórakozási lehetőséget,
amelybe belefér a költészet, a
kőfestés és az elektronikus zene
is.

Együttműködés 
a Polgármesteri Hivatallal

Portik Vilmos társfőszervező
kifejtette, hogy valamennyi
rendezvényhelyszín Marosvá-
sárhely területén található, hisz
sikerült a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatallal együtt-
működést kialakítani. A hivatal
alárendeltségébe tartozó Sport-
akadémia parkolójában lesz a
sajtós főhadiszállás, a Borudvar,
de ott kap helyet a kézműves
vásár, a civil szervezetek és
könyvvásár is, valamivel hát-
rább pedig a gasztronómia, az
egészségsarok, illetve a családi
programok” – tudtuk meg.

Kétnyelvű beszélgetések
A kétnyelvű kerekasztal-be-

szélgetések is újdonságnak szá-
mítanak a Forgatagon, ahol az
egyik téma a vásárhelyi inter-
kulturalitás, illetve a város gaz-

dasági helyzetképéről szóló
vita. Ugyanitt Toásó Előd mesél
bolíviai kálváriájáról.

Halászlékóstolás
A Forgatag idei díszvendége

Baja, Marosvásárhely egyik test-
vértelepülése, akik közel har-
mincfős küldöttséggel érkeznek
a városba, és bemutatják a gaszt-
ronómiát, de abból is leginkább
a bajai halászlé rejtelmeibe avat-
nak be, de a 29-én, szombaton
zajló Maros vásárhelyiek III. Világ-
találkozójára is készülnek pro-
dukcióval.

A teljes programot meg lehet
találni a www.forgatag.ro olda-
lon, a műsorfüzet – amely tom-
bola is egyben – pedig
ingyenesen kapható a rendezvé-
nyek helyszínein, valamint az
Eldi pékség üzleteiben.

Pál Piroska

Rajtolt a Forgatag – Marosvásárhely a helyszín 
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Kenesei Krisztián: Magyarország legyőzi Romániát 
A minap alkalmam adódott, hogy a helyszínen lássam a Békéscsaba– Vasas NB 1-es találkozót, majd a mérkőzés
után néhány szó erejéig elbeszélgethettem a magyar bajnokság jelenlegi rangidős mezőnyjátékosával, a Vasas
38 éves csatárával, Kenesei Krisztiánnal. A 29-szeres magyar válogatott gólvágótól  a szeptember 4-én Buda-
pesten sorra kerülő Magyarország–Románia Európa-bajnoki selejtező mérkőzésről kérdeztem:

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Teremlabdarúgás, 1. liga 

Kisorsolták a teremlabdarúgó
bajnokság menetrendjét

A Román Labdarúgó Szövetség keretében működő Terem-
labdarúgó Bizottság tagjai a múlt pénteken megejtették az
alapszakasz sorsolását. Így a liga 2015–2016-os idényének nyi-
tófordulójában a bajnoki címvédő Marosvásárhelyi City'us a Re-
sicabányai Munkás otthonában játszik hétfőn 18.30 órától. A
Krassó-Szörény megyei csapat a nyáron két spanyol idegenlé-
gióssal erősödött.

Az első hazai mérkőzését Kacsó Endre együttese szeptember
6-án, vasárnap játssza, ellenfele a Jászvásári CSMS lesz. 

Az első fordulóban sor kerül egy rangadóra is, ugyanis szep-
tember 1-jén a Futsal Klub Székelyudvarhely a Dévai Autober-
gamót fogadja. 

Az új szezonban tizenhárom csapat vesz részt, hárman kö-
zülük újoncok, amelyek automatikusan felkerültek az élvonalba,
habár tavaly nem szerepeltek a másodosztályban: a Temesvári
Informatica, a Concordia Chiajna és a Progresul Focșani helyett
létrejött Galactic Focșani.

Az első két forduló után megszakad a bajnokság, mivel szep-
tember 15-én és 22-én Románia és Magyarország pótselejtezőt
játszik a 2016-os szerbiai teremlabdarúgó EB-re való kijutásért.
Ezt követően az egyik újonc, Temesvári Informaticával játszana
a City'us a harmadik fordulóban, de a találkozót elhalasztották,
mivel a marosvásárhelyiek szeptember végén az UEFA Futsal
Cupban játszanak.

A Marosvásárhelyi City'us mérkőzéseinek 
programja a bajnokság odavágóin: 

1. forduló (auguszrus 30.): Resicabányai Munkás – City’us
2. forduló (szeptember 6.): City’us – Jászvásári CSMS
3. forduló (szeptember 27.): Temesvári Informatica – City’us
4. forduló (október 4.): City’us – Galaci United
5. forduló (október 11.): Kolozsvári Clujana – City’us
6. forduló (október 18.): City’us – Székelyudvarhelyi FK
7. forduló (október 25.): Focşani-i Galactic – City’us
8. forduló (november 1.): City’us – Dévai Autobergamo
9. forduló (november 8.): Dunărea Călăraşi – City’us
10. forduló (november 15.): City’us – Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal
11. forduló (november 22.): Kézdivásárhelyi SE – City’us
12. forduló (november 29.): City’us – Concordia Chiajna
13. forduló (december 6.): A City’us áll
Pénteken és szombaton a Marosvásárhelyi City'us részt vett

az FK Kupa elnevezésű székelyudvarhelyi barátságos tornán,
amelynek első elődöntőjében 5:3 arányban legyőzte a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi Futsalt, de a szombati döntőben 5–0-ra alul-
maradt a házigazda Futsal Klub Székelyudvarhellyel szemben,
így a tavalyi tornagyőzelem után az idén ezüstérmes lett.

Labdarúgás, 1. liga

Ramiro Costa duplája három pontot ért 
ASA–FC Voluntari 2-0 (1–1)

Az elmúlt bajnokság egyik legjobb játékosának, Bejánnak a
hibáját követően, a Rapid egykori gólkirálya, a 38 éves Pancu
már a 4. percben vezetéshez juttatta a Voluntari-t, de a 9. perc-
ben Ramiro Costa egyenlített, miután Brandan jobb oldali beí-
velését Hanca továbbította az argentin csatár elé. 

A mérkőzésen a jobban játszó vásárhelyi csapat az 59. perc-
ben R. Costa révén megszerezte a vezetést (épp 23. születésnap-
ján), miután Maftei mellett ballal, laposan lőtte az egykori
vásárhelyi hálóőrnek, Balaurunak a kapujába a labdát. 

A 90. percben mindkét csapat 10 emberrel maradt a pályán,
ugyanis Cristian Balaj játékvezető Bejant és Konét kakaskodás
miatt piros lappal büntette. Ezzel a győzelemmel (amely a má-
sodik az alapszakasz során) és az eddig megszerzett 13 ponttal
az ASA a 4. helyet foglalja el a táblázaton az Astra, a Dinamo és
a listavezető Viitorul mögött. A következő fordulóban, holnap az
ASA Jászvásáron lép pályára, a mérkőzésre 21 órától kerül sor. 

Kosárlabda, 1. liga 

Újabb bajnoki idény előtt a Maros Kosárlabda Klub
Miután Szovátán tartották a

nyári alapozást, ahol főleg az
erőnléti edzésekre koncentrál-
tak, majd Marosvásárhelyen
folytatták a taktikai felkészü-
lést, a Maros KK játékosai au-
gusztus 25-én, kedden a
Nemzeti Ligában újonc Buka-
resti Dinamo ellen Medgyesen
felkészítő mérkőzést játszottak.
A találkozón bemutatkozott az
együttes új szerzeménye, az
amerikai Willie Kemp, aki Len-
gyelországból került Marosvá-
sárhelyre, de korábban játszott
a Medgyesi Gaz Metannál is.

Barátságos tornákon 
vesz részt a csapat

A hétvégén tartják a zsilvá-

sárhelyi Energia-kupát, ahol
vendégként szerepelnek a vá-
sárhelyiek, majd szeptember
11. és 13. között az alakulat
megrendezi a Maros Kupát,
amelyen az idén a házigazdá-
kon kívül a Medgyesi Gaz
Metan, a Bukaresti Dinamo és a
BCM U Piteşti vesz részt. Min-
den bizonnyal a torna első ta-
lálkozóján tartják a Maros KK
hivatalos csapatbemutatóját.

Javítják a Sportcsarnok 
játékfelületét is

A Tigrisek egyelőre a Petru
Maior Egyetem sporttermében
edzenek, mivel a nyár folyamán
felújították a Sportcsarnok já-
tékfelületét, amely azonban

egy-két helyen még nagyon
csúszós, így rendkívül baleset-
veszélyes, viszont a csarnok
ügykezelőinek ígéretei szerint
hamarosan helyrehozzák a
hibát.

Egyelőre nem 
árusítják a bérleteket

A Maros KK vezetősége hon-
lapján felhívta a szurkolók fi-
gyelmét, hogy egyelőre nem
tud bérleteket árusítani a kö-
vetkező szezonra, mivel a ligeti
Sportcsarnokban kicserélik a
székeket, és még nem lehet
tudni, hogy ugyanannyi szék
marad-e a lelátókon, vagy ke-
vesebb. Amint a munkálatok
véget érnek, és tisztázódik,

hogy hány ülőhely lesz össze-
sen, azonnal elkezdik a belépők
árusítását.

Pénzhiány miatt 
visszalépett a Nova Vita

A marosvásárhelyi női ko-
sárlabda együttes nélkül indul
a 2015-2016-os szezonban a
női kosárlabda Nemzeti Liga,
ugyanis pénzügyi okok miatt a
Nova Vita visszalépett a bajnok-
ságból. A Totalbaschet.ro infor-
mációja szerint az együttes
azért nem indul, mert a kosár-
labda szövetségnél felgyűlt
adósságait nem tudta törlesz-
teni. A fejleményekre egy kö-
vetkező lapszámunkban még
visszatérünk.

– Krisztián, már csak néhány
nap választ el a Magyarország –
Románia sorsdöntő EB-találkozó-
tól. Egykori válogatott játékosként,
hogyan látja az összecsapást?

– Nyilván nagyon nehéz mér-
kőzés lesz mindkét csapat szá-
mára, de én azt gondolom, hogy
most nagyon összeállt a magyar
válogatott, viszont kérdés, hogy
mennyire dolgozzák fel a játéko-
sok, hogy Dárdai Pált Bernd
Storck váltotta. Én úgy gondo-
lom, hogy hazai pályán nem lesz
probléma semmilyen szempont-
ból és győzni fogunk Románia
ellen.

– Ön játszott valamikor a
román válogatott ellen?

– Igen, évekkel korábban egy
felkészítő mérkőzés során.

– Hogyan megy a játék, tekin-
tettel arra, hogy közeledik a negye-
dik x-hez?

– Az első két fordulóban
játsztam, utána volt egy kisebb
térdsérülésem, de jelenleg is Sza-
nyó Károly vezetőedző bizalmát
élvezem és remélem, hogy ez-
után is segíteni tudom a Vasast az
élvonalban. Tulajdonképpen az
edzővel való megegyezés szerint
csak akkor állok be játszani, ha
igazán nagy szükség lesz rám. 

– Még meddig számít ját-
szani?

–Egyelőre egyéves szerződés
köt a Vasashoz, aztán majd meg-
látjuk. Tudom, hogy főleg rajtam
múlik ez, de részben a vezetőkön
is.

Kenesei Krisztián eddigi pályafutása során 431 NB 1-es élvonalbeli találkozón lépett
pályára az MTK, Győr, Zalaegerszeg, Haladás, Lombard Pápa és Vasas színeiben és 190
gólt szerzett, így mint aktív mezőnyjátékos, ő rendelkezik a legtöbb élvonalbeli mér-
kőzéssel a magyar 1. ligás bajnokságban. Kenesei 2003-2006 között a kínai Beijing Guan,
míg 2007-2008 között az olasz 2. ligás Avellino csapatánál profiskodott.
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2015. augusztus 27–szeptember 2.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Mit mind dumálsz csillagokról s holdfényről? Tán szexuális zavaraid vannak?

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


