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Társadalom

850 éves a Benedek család

A Benedek családról szóló első írásos emlék 1165-ből
származik, így 2015-ben épp 850 éves a família törté-
nete. Ennek tiszteletére dr. Benedek Imre kardiológus
kezdeményezte a család összejövetelét, amelyet először
a tavalyi év végén szervezett meg. „Célunk, hogy a csa-
lád tagjai aktív kapcsolatot ápoljanak egymással, és
akik még nem ismerik egymást, azoknak alkalmat te-
remtsünk a találkozásra” – mondta a professzor.

Társadalom

Cárok, trónörökösök 
és királyok kastélya 
A Görgényi-havasok erdővel borított magas hegyhátai,
az egykori lávafolyások nyomait megőrizve mélyen
benyúlnak az Erdélyi-medence keleti peremébe. A
hegyhátakat szabdaló völgyekben szaladnak lefelé a
Dél-Görgény csúcsairól eredő, a Maros bal oldali mel-
lékágait képező folyóvizek, köztük a Görgény patak,
melynek völgyében fekszik Görgényszentimre. 

>>> 5. oldal >>>6. oldal

Mondom a magunkét 

Tudósok és börtönök                   

Az illetékes hatóság, a DNA jó ideje lendületben
van, csak úgy gyártja az újabb és újabb ügyeket.
Már jogerőre emelkedett ítéletek is születtek,
sőt, rács mögé is bekerültek már szép számban
a korruptnak bizonyultak. Igaz, arról, hogy az
okozott károkat megtérítették volna, egyelőre
nem hallani. Sem vagyonelkobzásról. Pedig
úgy lenne igazán értelme a korrupció elleni
küzdelemnek, annak hiányában nem több az
egész holmi kampánynál. Ami volt már koráb-
ban is, és lesz még ezután is. Dicséretes a DNA
embereinek elszántsága, kérlelhetetlensége,
de nem hallgathatjuk el az intézményt ért leg-
súlyosabb vádak egyikét, hogy számos esetben
a legfőbb hírszerző szolgálat, a SRI érdekei sze-
rint jár el. Pontosabban a hírszerző szolgálat
által eléje terjesztett „anyagból” dolgozik, azt
pedig, hogy kiről készüljön „anyag”, a SRI dönti
el. Természetesen sajátos érdekek, megfonto-
lások alapján. Erre hivatkozva állítják egyesek,
hogy a SRI, illetve a DNA bizonyos esetekben
politikai rendőrségként működik. Ebből követ-
kezően elhamarkodott állítás, hogy a román
politikai osztály megújulását is elősegítené a
DNA működése. Bár a börtönökben egyre gyűl-
nek a korrupcióban vétkesnek talált politikusok.
Tudósok és kevésbé tudósok egyaránt.     

Társadalom 

Maros megyei évfordulónap-
tár a 2016. esztendőre 

Az újesztendőben is több jeles Maros megyei
kötődésű személyiségről emlékezhetünk meg
születésének vagy halálának kerek évforduló-
ján. Mai lapszámunkban olyan személyek név-
sorát állítottuk össze, akiknek 2016-ban van
születésük vagy elhalálozásuk 200, 150, 100
vagy 50. évfordulója. 

>>> 3. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Hajdó Károly, Erdély közösségépítő, kultúraközvetítő személyisége

„A zenében összefonódik az isteni
üzenet és az emberi visszhang”

Hajdó Károly zenetanár, karnagy, Marosszentgyörgy zenei életének vezetője idén tölti
nyolcvanadik életévét. Bár Zetelakán született, mégis a Vásárhely melletti faluban él,
tanít, nevel és alkot több mint fél évszázada. A neve összefonódott a zenével, mégsincs
kedvenc szerzője, hisz a bőség zavara miatt nem tud és akar választani. Elmondása sze-
rint példaképe sincs, de mivel szereti magát, így másokat is tud kedvelni. Pályájának
indulásáról, marosszentgyörgyi életéről, tanítói munkájáról, az elmúlt ötven évről be-
szélgettünk azzal a személlyel, aki kollégáinak Mozart, a legkisebb tanítványainak csak
Prücsök bácsi. >>> 4. oldal



A Spectrum Színház műsora

Január 15-én 17 órától a
Spectrum Színház műsorra tűzte
Molière A nők iskolája című ko-
médiáját (rendezte: Török Viola),
amelynek középpontjában a há-
zasság, a boldogságkeresés áll.
7.30-tól Matei Visniec Nyina
című drámájából készült elő-
adást láthatják. A darab Csehov
Sirályának fő szerelmi szálát bo-
nyolítja tovább 15 év után:
Nyina, Trepljov és Trigorin szen-
vedélyes szerelmi háromszögét.
A produkcióban Kinda Szilárd
színművész mellett fellép Már-
ton Katinka és Sebestyén Hunor.
Rendező: Török Viola. Jegyvásár-
lás: www.biletmaster.ro és a
Spectrum Színház jegypénztá-
ránál munkanapokon 10-12 óra
között. Helyfoglalás a 0744-301-
875-ös telefonszámon. Jegyek a
helyszínen is vásárolhatók elő-
adás előtt.

Rendkívüli újévi vokálszim-
fonikus hangverseny

Rendkívüli újévi vokálszim-
fonikus hangversennyel indul az
év a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia számára. A Kultúrpa-

lota nagytermében január 7-én,
csütörtökön este 7 órakor kez-
dődő koncerten Victor Duma-
nescu karmester vezényel, éne-
kel Cristina Maria Oltean szoprán
és Cristian Balasescu tenor. Mű-
soron: J. Strauss – Denevér –
nyitány, Anna-polka, Adél áriája
(Denevér, 2. felvonás), Barinkay
áriája (Cigánybáró, 1. felvonás),
Pizzicato-polka, Tavaszi hangok
– keringő (szoprán szólóval),
Dörgés és villámlás – polka, Ro-
zalinda- Einsenstein-duett (De-
nevér, 2. felvonás), Kék Duna –
keringő, P. I. Csajkovszkij – Po-
lonéz (Jevgenyij: Anyegin), Lehár
Ferenc – Dein ist mein ganzes
Herz (A mosoly országa), Ch. Go-
unod – Je vivre – Júlia keringője
(Rómeó és Júlia), P. I. Csajkovszkij
– Nápolyi tánc (Hattyúk tava),
Kálmán Imre – Maritza–Tasillo-
duett (Marica grófnő), P. I. Csaj-
kovszkij – Magyar tánc (Hattyúk
tava), Non ti scordar di me, D.
Sosztakovics – 4. keringő (Első
echalon), L. Bernstein – Kuni-
gunda áriája (Candide), Hanna-
Danilo-duett (A víg özvegy). A
hangversenyre a 12-es számú
bérletek érvényesek. A hangver-
senyt január 8- án, pénteken
este 7 órakor megismétlik a Kul-
túrpalota nagytermében.

Kiállítás a 
Kultúrpalota kistermében

Marosvásárhelyre érkeztek
Mantegna, Dürer, Hogarth, a réz-
metszés mestereinek legszebb
munkái a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum gyűjteményéből.
A Maros Megyei Múzeum nagy-

szabású kiállítása február 28-ig
tekinthető meg.

Síelés

Az Outward Bound Romania
gyerekek, felnőttek és családok
számára szervez sítábort február
7–13. között. Ára 575 lej, illetve
650 lej a 150 cm-nél magasabb
gyerekeknek, valamint felnőt-
teknek. A részvételi díj magában
foglalja a szállást, a teljes ellátást
az Outward Bound szovátai ifjú-
sági központjában, a síoktatást
és a szállítást a Havas Bucsin sí-
pályához, programot és a felvo-
nóbérletet. Jelentkezni az
info@outwardbound.ro címen
vagy a 0265/250-939-es tele-
fonszámon.

Évadnyitó túrán az EKE

Január 10-én, vasárnap tartja
hagyományos évadnyitó gyalog-
túráját az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület marosszéki osztálya, a kö-
vetkező útvonalon: Somostető
– Németkalap – Terebics-tető –
Cinege-tető – Lőtér (poligon –
Marosszentgyörgy) – sürgősségi
kórház – Somostető. A túra
hossza kb. 13-14 km, amelyet
5-6 óra alatt tesznek meg a
résztvevők. A Cinege- tetőn sza-
lonna-, kolbászsütéssel egybe-
kötött hosszabb pihenő lesz. A
túrázókkal 10 órakor találkoznak
a somostetői kőmedvénél. Ér-
deklődni a 0755-052-774-es te-
lefonszámon lehet.
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Horoszkóp
KOS: Megijesztheti annak felismerése, hogy a környe-
zetében lévők milyen nehezen járulnak hozzá a szüksé-
ges változtatásokhoz. Épp ennek ténye teszi most
türelmetlenné. Azonban vigyáznia kell, hogy ennek ha-
tására nehogy figyelmetlen legyen a fokozott figyelmet
igénylő tevékenységei során. 
BIKA: Pénzügyeiben ezen a héten csak hétfőn lehet
könnyedebb, ugyanis a hét többi napjain a pillanatnyi
tranzitok az égen arra figyelmeztetnek, hogy legyen fo-
kozottan óvatos ezen a téren.
IKREK: Ne hagyja, hogy apró-cseprő eddig halogatott
dolgai a kedvét szegjék. Vegye elő az optimizmusát és
máris minden másképp látszik. Jobb kedvvel áll hozzá
a dolgokhoz. Pénzügyekben, vállalkozásban, tervekkel
kapcsolatos döntéseit ne hagyja péntekre. 
RÁK: Egy kedvező időszak kezdődött el ezzel a héttel,
amikor lazíthat, szinte magától mennek a dolgok. Maga
mögött hagyhatja a feszültséget és az aggodalmakat
egy időre. A munkahelyén valami különlegeset szeretne
csinálni.
OROSZLÁN: Szakmai téren új kihívások és új lehetősé-
gek tárulkoznak fel ön előtt. A héten már oldódik a fe-
szült állapot és a barátságos, segítő és ragyogó éne veszi
át az irányítást. A munkahelyén új sikereknek örvendhet
a hét során.
SZŰZ: A hét során a pénzügyeit érintő döntéseiben fo-
kozottan legyen figyelmes és óvatos. Ebben az időszak-
ban ez az életterülete, amelyet érzékeny bolygóhatások
érik. Nehezen fogadja el másoktól a segítséget. 
MÉRLEG: Energetikailag kiegyensúlyozott. Új kihívásait
könnyűszerrel megoldja, melyekkel szembetalálja
magát a hét során. Párjával, szerelmével az elmúlt
napok nézeteltéréseit meg tudják beszélni.
SKORPIÓ: Egy kiemelkedő siker szakmai téren hozhat
kedvező változást az anyagi helyzetében. Ezen a héten
számtalan élményben lesz része, melyeknek köszönhe-
tően észre sem veszi, hogy milyen gyorsan eltelik ez a
hét. 
NYILAS: Ezen a héten a tervezett külföldi utazások, ki-
kapcsolódás szabad programjai jól sikerülnek. A jólét és
a harmónia időszaka folytatódik ezen a héten is. Nem
érzi szükségét a nagyobb erőfeszítéseknek. 
BAK: Ez a hét rendkívüli alkalom nagyobb összejövete-
lek szervezésére vagy azon levő részvételre. Nagyon ked-
vezőnek bizonyul egy nagyobb hitellel kapcsolatos
ügyintézésre vagy egy nagyobb pénzügyi tranzakcióra.
VÍZÖNTŐ: Az önt körülvevőkből sokan egyetértenek önnel,
de akadnak olyanok is, akiket felháborít a csupasz valóság.
Ők szeretik különféle díszes köntösbe öltöztetni a dolgokat.
Óvakodjon velük az elvi alapú összetűzésektől.
HALAK: Itt lenne az idő a kikapcsolódásra. Ha eddig
még nem tervezett semmit a hétvégére, érdemes fel-
térképezni a terepet és az aktuális ajánlatokat, hogy
végre kikapcsolódjon egy kicsit. Mindenképp vízparti
hely lenne jó önnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni

Apai szeretet / Péterfi József grafikája



MONDOM A MAGUNKÉT 

Tudósok 
és börtönök 

Az illetékes hatóság, a DNA jó ideje lendületben van, csak
úgy gyártja az újabb és újabb ügyeket. Már jogerőre emel-
kedett ítéletek is születtek, sőt, rács mögé is bekerültek már
szép számban a korruptnak bizonyultak. Igaz, arról, hogy
az okozott károkat megtérítették volna, egyelőre nem hal-
lani. Sem vagyonelkobzásról. Pedig úgy lenne igazán ér-
telme a korrupció elleni küzdelemnek, annak hiányában
nem több az egész holmi kampánynál. Ami volt már koráb-
ban is, és lesz még ezután is. Dicséretes a DNA embereinek
elszántsága, kérlelhetetlensége, de nem hallgathatjuk el az
intézményt ért legsúlyosabb vádak egyikét, hogy számos
esetben a legfőbb hírszerző szolgálat, a SRI érdekei szerint
jár el. Pontosabban a hírszerző szolgálat által eléje terjesz-
tett „anyagból” dolgozik, azt pedig, hogy kiről készüljön
„anyag”, a SRI dönti el. Természetesen sajátos érdekek, meg-
fontolások alapján. Erre hivatkozva állítják egyesek, hogy a
SRI, illetve a DNA bizonyos esetekben politikai rendőrség-
ként működik. Ebből következően elhamarkodott állítás,
hogy a román politikai osztály megújulását is elősegítené
a DNA működése. Bár a börtönökben egyre gyűlnek a kor-
rupcióban vétkesnek talált politikusok. Tudósok és kevésbé
tudósok egyaránt.     

Már külföldön is felfigyeltek a rácsok mögött eluralko-
dott tudományos pezsgésre. Legutóbb a brit Guardian cik-
kezet a jelenségről. Mint valami alattomos kór, úgy támadja
meg az íráskényszer a gyanútlan elítélteket, akik váratlan
megvilágosodásukban azonnal felfedezik magukban az el-
nyomott tudományos kutatót. Igen, igen, nem holmi elha-
markodott, könnyű irodalmi munkácskákat, hanem komoly
tudományos értekezéseket, miket ontanak az említett „tu-
dósok”. S a járványszerű íráskényszerre nincs orvosság. Né-
mileg árnyalja a helyzetet, hogy egy-egy hasonló
tudományos munka harminc nappal csökkenti a fogvatartás
idejét. Ezért aztán sokan csak úgy ontják magukból a tudo-
mányt. Már miért ne tennék, ha idejük engedi, laptopjuk
van, s ihlet is adódik a fene nagy tudományhoz… Amely-
hez pénz is társul, hisz nem másért, korrupcióért kerültek a
rács mögé, s nyitották meg műhelyeiket. Ahonnan csak úgy
sugárzik szét a tudomány. Egyszer talán azt is megtudjuk,
kik voltak a „négerek”, akik megírták azokat a könyveket, s
mennyiért…
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Szentgyörgyi László

Az újesztendőben is több jeles Maros megyei kötődésű személyiségről emlékezhetünk meg születésének
vagy halálának kerek évfordulóján. Mai lapszámunkban olyan személyek névsorát állítottuk össze, akiknek
2016-ban van születésük vagy elhalálozásuk 200, 150, 100 vagy 50. évfordulója. A névsor a teljesség igénye
nélkül készült, hiszen többek neve kimaradt a felsorolásból. (Pl. Nyerges Gábor tisztiorvos, Nyárády Eras-
mus Gyula botanikus, Lázár Dénes honvédezredes, Szilágyi János orvos, Magyarósi Szőke József tanár,
költő, Simó Attila lelkész, egyházi író stb.) 

Maros megyei évfordulónaptár 
a 2016. esztendőre 

Árkosi Mózes (1816, Bözöd
– 1886, Bözöd) unitárius lel-
kész. Tanulmányait Székelyke-
resztúron és Kolozsváron vé-
gezte, majd tanított Nagyajtán
és Árkoson. Részt vett az 1848-
49-es szabadságharcban, majd
a Makk-féle összeesküvésben.
Elfogták és Szebenben majd Jo-
sephstadton raboskodott. 1857-
ben szabadult és Bözödön mint
pap szolgált 1873-ig. 

Ádám Imre (1916 – 1968,
Marosvásárhely) orvos, bőrgyó-
gyász. A marosvásárhelyi Bőr-
gyógyászati Klinika főorvosa,
venerológus, az Egészségügyi
Iskolaközpont tanára.

Bodola Sámuel (1790 –
1866) református püspök, tanár.
Tanulmányait Székelyudvarhe-
lyen és Nagyenyeden, majd Göt-
tingenben végezte. 1816-tól lel-
kész, 1818-ban a
marosvásárhelyi Vártemplom
papja és a Református Kollé-
gium filozófia tanára, 1833–
1841 közt rektora. 1852-től he-
lyettes, majd 1861-től rendes
püspök és királyi tanácsos. Ko-
lozsváron hunyt el, de a maros-
vásárhelyi Vártemplomba rava-
talozták fel és a Református
Temetőbe temették el. 

Bustya Lajos (1866, Maros-
vásárhely – 1933, Marosvásár-
hely) ács-, kőműves-, építőmes-
ter, építkezési vállalkozó,
gyártulajdonos, ipartársulati el-
nök. Katonai szolgálata idején
Leinbachban szerzett építőmes-
teri képesítést. Európa szinte
minden országában dolgozott
kőművesmesterként. 1890-ben
a zágrábi 13. hadtest hadmér-
nöke. Építkezési szakkönyveket
fordított magyarra németből.
1892-ben átvette édesapja
1874-ben létesített marosvásár-
helyi fa- és épületelem üzemét.
Ettől kezdve a város egyik vezető
személyisége, több középület,
templom, intézmény alkotója.
(pl. Kereskedelmi Bank, Polgári
Fiúiskola, unitárius templom,
nyárádmenti vasút és épületei
stb.)

Fekete József (Schwartz
Jakab) (1866, Marosvásárhely
– 1940, Budapest) gépészmér-

nök. Műegyetemi tanulmányait
Budapesten és Zürichben vé-
gezte, ahol 1888-ban szerzett
oklevelet. Tanársegédnek ma-
radt a zürichi egyetemen, majd
Németországban dolgozott
1892-ig, amikor hazatért.  1894-
ben megalapította városunkban
az Állami Fa- és Fémipari Szak-
iskolát, amelynek igazgatójává
nevezték ki (1894–1908). Ké-
sőbb iparoktatási főigazgató,
megszervezte a technológiai
múzeumot, és közreműködött
a székely iparfejlesztési mozga-
lomban.  1908-tól a Kereske-
delmi Minisztériumban iparok-
tatási főigazgató, miniszteri
tanácsos, majd helyettes állam-
titkár. 1832-ben nyugalomba
vonult. 1913-ban nemességet
kapott a királytól náznánfalvi
előnévvel. 

Farkas Ferenc (1903, Ma-
rosvásárhely – 1966, Budapest)
szakíró, politikus, könyv és lap-
kiadó, közgazdász. A budapesti
műegyetemen közgazdaságtant
tanult, de tanulmányait 1925-
ben abbahagyta. A Cseh Légió
Bank bécsi fiókintézetének tiszt-
viselője lett, majd művészettör-
ténetet hallgatott Budapesten.
1929–1938 közt a Bíró Könyv-
kiadó szerkesztője, az Ars Hun-
garica és az M. Grafika című so-
rozatok kiadója. 1939-ben egyik
alapítója volt a Márciusi Front-
nak és a Nemzeti Parasztpárt-
nak. 1943-ban tagja a sajtóka-
marának mint a Szabad Szó
kiadója és szerkesztője, 1945-
ben nemzetgyűlési képviselő és
az Országos Munkabérmegálla-

pító Bizottság elnöke, valamint
az Országos Földhitel Intézet el-
nök vezérigazgatója, az Orszá-
gos Szövetkezeti Hitelintézet el-
nöke, a Magyar Művészeti
Tanács főtitkára. 1946-tól kia-
dója az Ilyés Gyula szerkeszté-
sében újból indult Válasz c. fo-
lyóiratnak. 1953-56 közt az
OTP-n belül működő Pedagógu-
sok és Tanulók Takarékpénztá-
rának a vezetője. 1956. novem-
ber 2–4-e közt a Nagy Imre
koalíciós kormányában állam-
miniszter. Az OTP dolgozója
nyugdíjazásáig.

Gálffy Mihály (1816 –
1854, Marosvásárhely) ügyvéd,
szolgabíró, tanár. Tanulmányait
Székelykeresztúron és Kolozs-
váron végezte. Székelykeresztúr
szolgabírája, majd 1848-ban
ügyvédi irodát nyitott Marosvá-
sárhelyen. Később a Református
Kollégium tanára lett. Részt vett
a Makk-féle összeesküvésben,
amiért 1854. március 10-én a
Postaréten kivégezték. 

Hajnal József (? – 1866,
Marosvásárhely) városi taná-
csos, főbíró. 1807-ben királyi
táblai írnok, 1808–1837 közt
szenátor, 1825-ben csőd- és ár-
szabályozó biztos. 1829-ben a
város főbírája, 1849-ben a vár
felvigyázó biztosa. A harcokból
hazatérő katonák megsegíté-
sére pénzgyűjtést szervezett. A
város az egyházak által adomá-
nyozott harangokból öt ágyút
öntetett, amelyeket egy esetle-
ges újabb támadás esetére, a
várban helyeztek el. A Gecse-

féle Emberszereteti Intézet ala-
pításában a várost képviselte.

Hints Elek (1893, Marosvá-
sárhely – 1966, Budapest) or-
vos, egyetemi tanár, orvostör-
ténész. Tanulmányait
Marosvásárhelyen, Kolozsváron
és Bázelben végezte, majd ok-
levelét Budapesten szerezte.
Részt vett az I. világháborúban
mint egészségügyi hadnagy.
1921–24 közt Budapesten,
majd Szegeden volt gyakornok
tanársegéd. 1928-tól a gyulai
állami kórház nőgyógyászatá-
nak főorvosa, 1938–1945 közt
a budapesti egyetem tanára, és
a szülészet igazgatója. 

Makkai András (1916 –
2001, Marosvásárhely) jogász,
jegyző, jogtanácsos. A II. világ-
háborúban tiszti szolgálatot tel-
jesített, majd Marosvásárhelyen
ügyvédi gyakorlatot folytatott.
1961-ben „társadalmi rend el-
leni tevékenységért, és tiltott
kiadványok terjesztéséért” le-
tartóztatták, majd börtönbün-
tetésre ítélték. 1964-ben szaba-
dult, 1966–1976 közt az
Elektromaros alkalmazottja volt.
1996-ban megkapta a Hazáért
és Szabadságért 1956-os emlé-
kérmet.  

Schuller Rudolf (Pávai Mi-
hály) (1916, Erdőszentgyörgy –
1995, Kolozsvár) műfordító, iro-
dalom- és művészettörténész.
Németből, franciából és román-
ból fordított műveit az Utunk
közölte. Novelláit, regényeit ál-
név alatt jelentette meg.  

Száva János Zoltán (1916,
Csíkszépvíz – 2001, Marosvá-
sárhely) ortopédsebész, egye-
temi tanár. Csíkszeredában
érettségizett 1934-ben, majd
orvosi tanulmányait Kolozsvá-
ron végezte. 1940–1944 közt
tanársegéd, a frontkórház ka-
tonaorvosa, majd tartalékos or-
vos-zászlós. 1949-ben nevezték
ki a marosvásárhelyi orvosi
egyetemre tanárnak. A maros-
vásárhelyi Ortopédiai, Trauma-
tológiai és Gyermeksebészeti
Klinika létrehozója és vezetője
1950–1985 közt. 1982–1995
közt az egyetem konzultáns
professzora. 

Teleki Sámuel (Samu)
(1845, Sáromberke – 1916, Bu-
dapest) politikus, utazó, Afrika-
kutató, felfedező. Debrecenben
érettségizett, majd göttingeni
és berlini egyetemeken állam-
és gazdaságtudományi, vala-

mint ásványtani, geológiai,
földrajzi és csillagászati tanul-
mányokat folytatott. Hazatérése
után huszártiszt lett, ahol alez-
redesi rangban vonult tartalé-
kos állományba 1881-be.
1881–1905 közt országgyűlési
képviselő a szabadelvű párt tag-
jaként. Ekkor ismerte meg Ru-
dolf trónörököst, akivel haláláig
szoros baráti kapcsolatot ápolt.
1886-ban 300 fős expedíciót
szervezett Afrikába, ahonnan
1889-ben tért haza. Afrikában
két tavat nevezett el Rudolf
trónörökösről és feleségéről,
Stefániáról. Ezek közelében egy
vulkánt Teleki névről nevezett
el később a tudós világ. 1894-
ben a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjává választották.
Végrendelete szerint Sáromber-
kén temették el a Teleki-krip-
tába. 

Összeállította: 
Nemes Gyula

Teleki Sámuel

Bodola Sámuel
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Hajdó Károly zenetanár, karnagy, Marosszentgyörgy zenei életének vezetője idén tölti nyolcvanadik élet-
évét. Bár Zetelakán született, mégis a Vásárhely melletti faluban él, tanít, nevel és alkot több mint fél
évszázada. A neve összefonódott a zenével, mégsincs kedvenc szerzője, hisz a bőség zavara miatt nem
tud és akar választani. Elmondása szerint példaképe sincs, de mivel szereti magát, így másokat is tud
kedvelni. Pályájának indulásáról, marosszentgyörgyi életéről, tanítói munkájáról, az elmúlt ötven évről
beszélgettünk azzal a személlyel, aki kollégáinak Mozart, a legkisebb tanítványainak csak Prücsök bácsi.

Hajdó Károly, Erdély közösségépítő, kultúra közvetítő személyisége

„A zenében összefonódik az isteni
üzenet és az emberi visszhang”

– Milyen indíttatásból lépett
zenei pályára? Mindig tudta, hogy
ezzel szeretne foglalkozni? 

– Egy pályaválasztás ennél
sokkal bonyolultabb. „A fa koro-
nája olyan magasra nő, amilyen
mélyen fúródik gyökere a ta-
lajba. A magyar zene is, minél
mélyebben bocsátja gyökereit a
magyar lélek talajába, annál
magasabbra nő koronája” – írja
Kodály Zoltán. Az idézetből ki-
indulva kijelenthetem, hogy fon-
tos tényező a talaj, melyet meg
kell művelni, előkészíteni a jó
mag befogadására. Az Úr jóvol-
tából, segedelmével – bizonyára
valami szándéka volt velem – a
hargitai fenyveserdők aljában
gyökereztem, Udvarhelyszék ta-
lán legősibb településén, Zete-
lakán. Itt szívtam magamba a
fenyőgyanta illatával együtt a
családban, az általános iskolá-
ban az alapozó elméleti ismere-
teket, a munka iránti szeretetet,
a keresztényi hit erkölcsi, lélek-
formáló kincseit.  Játékos, vidám,
dalos, boldog gyermekkori él-
ményeinket Ilona édesanyánk
korai halála árnyékolta be, és
nyolcéves sem voltam, amikor
megtapasztaltam az édesanyai
szeretet fájdalmainak mélysé-
geit. Halála után (1943) Erzsébet
húgomra és rám a nagymamánk
viselt gondot. Ő vezetett be a
mesék és a székely ember
egyedi, mókás, csodálatos vilá-
gába, amelynek időtálló marad-
ványaira ma is büszke vagyok. A
zene iránti érdeklődés életem
egy későbbi szakaszában szüle-
tett meg, de akkor már biztosan

tudtam, hogy zenetanár leszek.
Egy másik fontos tényező,

hogy szüleim papi hivatást szán-
tak nekem nagybácsim, Páter
Boros Fotunát javaslatára. Erre
kezdtem meg az alapozást. A
mindennapi munka, iskola mel-
lett a zetelaki római katolikus
plébániatemplomban ministrál-
tam. Naponta szívtam ma-
gamba a liturgia szebbnél szebb
dalait és gyönyörködtem dr.
Hadnagy János plébános szépen,
tisztán csengő hangjában. 1950-
ben, letartóztatása előtt, érezve
a rá leselkedő veszélyt, csalá-
dunkat meghívta Boros Fortunát
a székelyudvarhelyi ferencesek
templomába egy utolsó ebédre.
Ez pályám módosulásának éve
is egyben. 

A zene mint lelki eledel

– Iskolái egy részét Székely-
földön végezte, aztán Vásár-
helyre, majd Kolozsvárra került.
Hogyan jutott Marosszent-
györgyre?

– Marosszentgyörgyre 1964.
szeptember elsején kerültem,
egy kicsit kanyargós úton, de Ko-
dály szellemiségétől felvértezve,
aki hitte és vallotta, hogy az ak-
tív zenélésnek, az éneknek kö-
zösségformáló, összetartó ereje
van. Ezért az egész népét akarta
dalra bírni, s aztán az emberisé-
get. A zene az egyik legfonto-
sabb lelki eledel. Kifejezésmódot
ad az érzelmeknek, oldja a ke-
serűséget, enyhíti a bánatot és
kiteljesíti az örömöt. Lelki egész-
séget biztosít művelőinek. Hű-

ségre, önfeladás nélküli befoga-
dásra, szeretetre tanít, védelmet
nyújt az elidegenedés ellen,
iránytű lehet számunkra a glo-
balizáció tengerében. Nem lehet
egészen boldog ember, akinek
nem öröm a zene.     

– Meséljen a tanítói éveiről.
A pályán eltöltött ilyen hosszú
idő után, lehet-e különbséget
tenni a generációk között tudás-
ban, mentalitásban, képzettség-
ben?

– A korszak „ízlésének” meg-
felelő nevelési célok mellett
igyekeztem, hogy lehetőleg a
zenei nevelés értéke ne sérüljön:
az énekóra minél inkább a gya-
korlati zenélés, frissítő zenei él-
mény legyen, nem unalmas
okoskodás. Lelkesedés nélkül a
művészetben semmi jó nem
születik, nélkülözhetetlen talán
minden sikeres emberi tevé-
kenység esetében, főleg a ne-
velő-oktató munkában, azok
számára, akik arra szánják éle -
tü ket, hogy a zene áldásait a
legszélesebb rétegekre kiter-
jesszék, hogy az élet szebb és
boldogabb legyen. A zenei ne-
velés iskolánkban közel négy év-

tizeden át rangos helyet vívott
ki magának: a tanulók százai
énekeltek az iskola kórusában,
kamarakórusban, ének- és
hangszer együttesben, dalcso-
portban iskolai ünnepségeken,
hivatalos ünnepeken, kórusta-
lálkozókon, fesztiválokon, helyi,
megyei, országos vetélkedőkön,
a rendszerváltás után már
templomokban is határon innen
és túl. Részben ennek tulajdo-
nítható, hogy ma közösségünk-
ben, Marosszentgyörgyön öt kó-
rus és több ének-hangszeres
együttes és zenekar is tevékeny-
kedik. 

Úgy vélem, legtöbb gyer-
mekben – és nemcsak – él a
művészi önkifejezés vágya és a
tiszta lelkesedés ösztöne. Ha
értő munkával plántáljuk bele
a zene szeretetét, olyan kinccsel
gazdagítjuk, amely később sok
öröm és haszon forrásává válik.
A jól végzett munka termése a
siker. Erre az élményre szüksége
van pedagógusnak, gyermek-
nek és felnőttnek egyaránt. A
művészi tevékenységhez közlési
vágy is társul, éppen ezért igye-
keztünk minél több fellépési,
megmérettetési lehetőséget
biztosítani együtteseinknek.
Érezzék, hogy munkájukra, tel-
jesítményükre odafigyelnek ta-
náraik, szüleik, tanulótársaik, a
község lakói, a média és a nagy-
világ.

– Hogyan értékeli az elmúlt
ötven évet?

– Munkámat hűséggel,
ügyszeretettel, felelősségtudat-
tal, hozzáértéssel, alázattal és
akadályokat nem ismerve vé-
geztem. Ennek tárgyi bizonyí-
tékai a kitüntetések és elismerő
oklevelek sokasága, a kedvező
médiavisszhang, valamint Ki
hűséget vett, életet arat című

kötetem fedőlapjára írt sokat-
mondó Bölöni Domokos szö-
vege: „Hajdó Károly marosszent-
györgyi zenetanár, karnagy, a
magyar kultúra és művészet lel-
kes apostola több évtizedes pél-
damutató, hűséggel és alázattal
végzett tevékenységéről szól.
Hozzáértéssel, felelősségtudat-
tal végzett zenei oktató-nevelő
munkáját Kodály, Bartók, Bár-
dos, Enescu és a többi nagyok
szellemisége hatja át. (…)
Hajdó Károly egyike Erdély kö-
zösségépítő, kultúraközvetítő je-
les személyiségeinek. Pályája
zárásakor nemcsak őt, hanem
egyben önmagát is megaján-
dékozza a közösség, melynek
mindvégig hűséges és tehetsé-
ges pallérja volt és marad”.

Én pedig Köszönettel és há-
lával tartozom mindazoknak,
akik mellettem voltak, segítet-
tek, bíztattak, támogattak, bí-
ráltak, megtűrtek ilyen hosszú
időn keresztül és szeretetükkel
halmoztak el! Dicsőség az Úr-
nak! Köszönöm, hogy voltatok
és vagytok nekem továbbra is!

– Mit jelent ön számára a
zene?

– A zene számomra az egyik
legfontosabb „lelki eledel”, kö-
zösségformáló erő. Benne nem
egyszerűen az emberi gondolat
fejeződik ki, hanem az ének is
kinyilatkoztatás, melyben össze-
fonódik az isteni üzenet és az
emberi visszhang. Növeli a lel-
kek egységét. Felbecsülhetetlen
kincs. Isten Igéjével táplálkozó
lélekben fejeződnek ki a legne-
mesebb erkölcsi értékek: hit, re-
mény, szeretet, bizalom, barát-
ság, önzetlenség, bátorság,
kölcsönös tisztelet, kitartás, se-
gítőkészség, mert az Ige maga
Jézus, Ő mindenkihez szól, „ko-
pogtat a szívek ajtaján”. Halljuk

meg a hívást!
„Ha ez voltam 
és vagyok, akkor jó!”

– Kicsoda Hajdó Károly tulaj-
donképpen?

– „Mondd, drágám, mitől
olyan nagyszerű ember a te fér-
jed? - Attól, hogy annak tartom”
- hangzott a frappáns válasz.
Ilyen az emberi természet, igyek-
szik megfelelni környezete elvá-
rásainak. Voltam fiatalon öreg.
Öregen fiatal. Kollégáimnak Mo-
zart, Prücsök bácsi a legkiseb-
beknek, „Dallam” a nagyobb ta-
nulóknak, „Lalala” a
virgoncabbaknak, „higanyem-
ber” Bölöni Domokos szerint, „jó-
ságos” egyes kollégáim szemé-
ben és lelkében, céltudatos,
önmagát folyamatosan tisztító,
gyorsfolyású hegyi patak fele-
ségem, a leghitelesebb kritiku-
som véleménye szerint. Attila
fiam pedig így bókol levelében:
„Te nemcsak szavakkal bátorí-
tasz, hanem megmutatod, ho-
gyan kell bátran, elkötelezetten
a jót cselekedni. Tudod, mi a dol-
god!” Mindenikben volt valami
kedves, hízelgő, felemelő: a dal-
lam a zene lényege, s a szép dal-
lam a zene mosolya. Ha ez vol-
tam és vagyok, akkor jó!

Pál Piroska

Névjegy: Hajdó Károly zenetanár, karnagy. 1936. július 25-én
született a Hargita megyei Zetelakán. A pedagógiai iskolát Szé-
kelykeresztúron végezte, majd Marosvásárhelyen folytatta tanul-
mányait a művészetiben. 1964-ben zenetanári diplomát szerzett
Marosvásárhelyen. 1980-ban elvégezte Kolozsváron a George
Dima Zeneakadémiát. 1964-től tanított a Marosszentgyörgyi Ál-
talános Iskolában, nyugdíjazásáig, 1998-ig. 1968–1971 között a
helyi kultúrotthon igazgatója volt. A helyi általános iskola és a
kultúrotthon kórusának volt a karnagya. 1993-tól a Soli Deo Glora
kórus vezetője.

A korszak „ízlésének”
megfelelő nevelési célok
mellett igyekeztem,
hogy lehetőleg a zenei
nevelés értéke ne sérül-
jön: az énekóra minél
inkább a gyakorlati ze-
nélés, frissítő zenei él-
mény legyen, nem
unalmas okoskodás. 
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A Görgényi-havasok erdővel borított magas hegyhátai, az egykori lávafolyások
nyomait megőrizve mélyen benyúlnak az Erdélyi-medence keleti peremébe. 
A hegyhátakat szabdaló völgyekben szaladnak lefelé a Dél-Görgény csúcsairól
eredő, a Maros bal oldali mellékágait képező folyóvizek, köztük a Görgény
patak, melynek völgyében fekszik Görgényszentimre. A falu észak-keleti sar-
kában, a hajdani vár romjai alatt található a Rákóczi-Bornemissza kastély
épületegyüttese és a hozzá tartozó park, melyet északról a Görgény pataka,
keletről pedig az erdő borította Várhegy szegélyez…

Ahol a legutolsó bölényt lőtték Erdélyben,
avagy: cárok, trónörökösök és királyok kastélya 

A nemzeti fejedelmek kora

Dr. Fekete Albert, Az erdélyi
kertművészet című könyvében le-
írja, hogy Görgényszentimre leg-
régibb történetét homály fedi, a
környéken azonban több római te-
lepről is tudunk. 

A középkorban felépített királyi
vár lendületet adott a falu fejlő-
désének, fontosabb szerepet azon-
ban a nemzeti fejedelmek korában
– XVI. század – játszott a település,
mely a XVIII. század végi katonai
felmérés szerint már mintegy száz
házhellyel rendelkezett. 

A Görgény-völgy mindmáig Er-
dély leggazdagabb vadászpa-
radicsoma

A krónika szerint „…Rákóczi,
Apafi uram valaha ott űzték a va-
dat, sőt a Mocsáron – ott lőtték a
legutolsó bölényt Erdélyben…”. 

Maga I. Rákóczi György írta fi-
ának a görgényszentimrei várkas-
télyból 1640 szeptemberében,
hogy „tegnap is öt medvét, négy
őzet, két rókát, egy nagy erdeit
(kant) ölettem mind puskákkal,
ma is ebédig öt medvét, egy nagy
erdei kant, kinél soha nagyobbat
nem láttam…”. 

Nem csoda hát, hogy fontos
vadászati központ alakult ki. A gör-
gényi vadászatokon megfordult
többek között VII. Edward angol
király, Ferenc Ferdinánd trónörökös
és Lipót bajor király is – erre azon-
ban a későbbiekben még vissza-

térünk. 
A vadászatokat Rudolf herceg

kebelbarátja, az Afrika-kutató sá-
romberki gróf, Teleki Samu szer-
vezte, akinek egyes trófeáit nap-
jainkig megőrizte a falu. 

A XIX-XX. század fordulóján itt
létesült Erdély III. Erdőőr Szakisko-
lája, mely ma is erdészeti szakkö-
zépiskolaként működik.

A vadászatoknak 
otthont adó kastély

De lapozzunk vissza egy kicsit
a történelemben. 

Görgényszentimrén tehát a
XVIII. században épült a Borne-
missza kastély, mely egy időben
Rudolf trónörökös vadászkastélya
volt. 

A kastély elődjét I. Rákóczi
György építtette vadászkastélynak,
ezt 1718 és 1734 között új tulaj-
donosa, Bornemisza János, a vár
köveinek felhasználásával, barokk
stílusban helyreállította és kibőví-
tette. 

A kastélyról mindenekelőtt azt
kell tudni, hogy 1881-ben kapta
meg Rudolf trónörökös, aki jelentős
átépítéseket hajtott végre rajta. 

A trónörökös számára rendsze-
resen tartottak medvevadászato-
kat a közelben fekvő Görgényi-ha-
vasokban. 

A görgényi uradalmi vadásza-
tokon olyan neves személyiségek
is részt vettek, mint VII. Edward
angol király, I. Ferdinánd bolgár
cár és Ferenc Ferdinánd. A kastély

vadászati szerepét a két világhá-
ború között se veszítette el, ekkor
a román királyi család rendezett itt
vadászatokat. 
Az épületrészek építési ideje
a századok homályába vész

Lapunk hasábjain már emlí-
tettük, hogy a Görgényszentimre
melletti magaslaton 1708 után a
várkastély körüli építkezés teljesen
leállt. 

A vár építőanyagát leszállítot-
ták a domb alatt elterülő faluba,
és ott egy nagy kastélyegyüttest
hoztak létre, melynek épületei ma
is állnak.

Maga a kastélyegyüttes a falu
főútja mentén áll. Három épüle-
tének térkapcsolata egy szépen
rendezett és karbantartott díszud-
vart – virágoskertet – zár be. 

Az épületek a főhomlokzata-
ikkal a díszudvarra néznek.

Ahogyan azt Keresztes Gyula a
Maros megyei kastélyok és udvar-
házak című könyvében leírja, az
épületek építési ideje a századok
homályába vész. 

Az új vadászkastély

Okiratok szerint az épületek
alapjaikban a XVII. században
emelt épületek átépítése révén jöt-
tek létre. 

A XVII. században I. Rákóczi
György fejedelem 1630-1648 kö-
zött udvarházat emeltetett, majd
újabb építkezéssel vadászkastély
építéséhez kezdett. Később Széki

II. Teleki Mihály kancellár, aki 1634
és 1697 között élt, folytatta a mun-
kálatokat. 

Teleki Mihályt érdemeiért I. Li-
pót császár 1685-ben grófságra
emelte, és halála után utódai a
római szent birodalmi címet kap-
ták.

Ugyancsak a fent megnevezett
szerzőnek van tudomása arról,
hogy a vadászkastély lerombolása
után, 1735-ben a Rákóczi uradal-
mat a kászoni báró, Bornemissza
János országos elnök nyeri el zá-
logkölcsönként, és folytatja az
építkezést a rombadöntött vár-
kastély anyagának felhasználásá-
val.

1835-ben elkezdődnek a
visszaváltási perek

A XVIII. században a meglévő
épületeket bővítik, átépítik a ba-
rokk stílusában, valamennyit egy-
emeletes elrendezéssel. 

Görgény zálogkölcsöne 1835-
ben lejár, és elkezdődnek a vissza-
váltási perek, melyek során 1881-
től Rudolf trónörökös
vadászkastélyként használja az
épületeket. 

Öngyilkossága után az állam
1893-tól a kastély épületeit erdé-
szeti-erdőőri iskolaként tartotta
és tartja fenn. Kiemelten fontos
tudni azt, hogy csak ekkor építik
fel a főépület manzárd rendszerű
padlásterét, létrehozva ezáltal a
manzárd emeletét. 

Be kell látni azt, hogy a kastély
épületeit az állam elfogadható
formában, jó karban tartja. 

A népi építészet hatásai

A főút mentén és az azzal pár-
huzamosan álló épület hosszában
az udvar felől mindkét szinten tég-
laoszlopos tornácot készítettek,
bolthajtásos bejárattal. 

A Kapuépület tornácának tar-
tóoszlopait az 1930-as évek elején
esztergályozott, karcsú faoszlo-

pokkal cserélték ki. Keresztes Gyula
szakvéleményezése szerint hom-
lokzatainak díszítése egyszerű, tor-
nácos homlokzata a népi építészet
hatását mutatja.

A barokk formái

Az előbbi épületrésszel – va-
gyis a Kapuépülettel – párhuza-
mosan áll a Vendégszobák épülete,
amelyet a trónörökös idejében ren-
deztek át. 

A szimmetrikus elrendezésű,
harminc méter hosszú épület kö-
zéptengelyében egy erőteljesen
kiugró barokkos oromfalú bővü-
lettel rendelkezik, annak földszint-
jén a bejárattal, és emeletén egy
nagy teremmel. 

A manzárdtetős épület ajtó-
ablaknyílásainak keretezése, fő-
párkánya és az épületsarkokon az
armírozás – vagyis sávozás – ba-
rokk formát mutat. 

A díszítések teszik vonzóvá a
kastély épületegyüttest

A díszudvart kelet felől a fő-
épület zárja le, és ez foglalta ma-
gába a reprezentációs termeket és
a trónörökös lakosztályát, melyek-
nek belső kialakítása díszesebb
volt. 

A mintegy nyolcvanöt méter
hosszú L alaprajzú épület mérete-

ivel és gazdag díszítésével vonzóvá
teszi a kastély épületegyüttest.

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációból még az is kide-
rül, hogy az épület tengelyében
kihangsúlyozottan épült a középső
rizalit a kiemelt óra (fegyver-) to-
ronnyal, tipikus barokkíves torony-
sisakjával. 

A hosszú épületet egy-egy bás-
tyaszerűen kiképzett magastetős
rész zárja le, illetve az észak felőli
épületszárny. 

Ennek az épületszárnynak a
tengelyében lévő rizalit barokkvo-
nalú oromzatával és annak stuk-
kódíszítése a kastély legszebb ré-
szét alkotja. 

Az épületszárny végében ké-
szült az ellipszis alaprajzú kápolna
és annak tornyos kiképzésű bejá-
rata magas toronysisakkal. 

A Főépület homlokzatainak
változatos kiképzése, szobrászati
– stukkó és kőfaragó – részletei a
barokk építészet szép példáját mu-
tatják.

A három mutatós épület, a
díszudvar és a Főépület mögötti
nagy kiterjedésű dendrológiai
park, kétségtelenül legnagyobb
szabású kastélyépületünk. 

(folytatás a következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor



A politikai korrektség – jel-
zőként használva: politikailag
korrekt, szokásos rövidítése PC
(píszí) az eredeti angol political
correctness kifejezés alapján –
olyan nyelvezetet, politikát, vi-
selkedést, gondolkodást jelöl,
amely igyekszik minimalizálni
az egyes vallási, etnikai, kultu-
rális vagy egyéb közösségek
megsértését. Amerikai közvetí-
téssel terjedt el a világban: elő-
ször Mao Ce-tung bátyó Vörös
könyvecskéjében jelent meg, on-
nan vette át az amerikai radikális
baloldal a hatvanas években. De
más diktátorok és elv-társaik is
szerettek polkorrektkedni: a náci
rosszaságok a huszadik század
legnagyobb népirtását Endlö-
sungnak, azaz végső megoldás-

nak becézték. Ugyancsak a Wi-
kipédiából tudjuk meg, hogy „a
legnagyobb veszélyt az jelenti,
hogy a nyelv korrektté alakítása
pótcselekvéssé válik, amely, a
gondoskodás látszatának fenn-
tartása mellett, nem orvosolja
az eredeti kiváltó problémákat.
Továbbá, a korrektség/inkorrekt-
ség eldöntésében magukat hi-
vatottaknak érzők – akár jelen-
téktelen kisebbségként is –
megbélyegzéssel és kirekesztés-
sel elhallgattathatják és tönkre-
tehetik az „inkorrektnek” minő-
sített gondolatok, álláspontok
kifejezőit (ami nem politikailag
korrekt, az inkorrekt, tehát
rossz). A píszí erőltetése tehát
maga is a kirekesztést szolgáló
nyelvpolitikai fegyverré válhat

bizonyos csoportok kezében”. 
A polkorrektségek, polkorrekt-

kedők látványosan megszaporod-
tak az elmúlt esztendőben, a mig-
ránsválság folyományaként, de
már a korábbi években is találunk
agyament példákat polkorrekt-
ségre, ugyancsak a bevándorlók-
kal, valamint az „eltérő kultúrájú-
akkal” kapcsolatban. Például,
Nagy-Britanniában néhány éve
nem gyártanak malacperselyt;
nem vesztődött el a fröccsöntő-
matrica, hanem a muszlimok mi-
att, ugyanis – mint köztudott –
az iszlám szerint a disznó tisztá-
talan állat, ergo a kinderdisznó is
az. Továbbá, Svédországban a
„normál” színű sebtapasz mellett
barna és fekete színűeket is gyár-
tanak, minekutána egy svéd-né-

ger rádiós mámi szóvá tette, hogy
a rózsaszínű kirekesztő (még mi-
előtt valaki felszisszenne a néger
szó láttán: a néger momentán
még polkorrekt a magyar nyelv-
ben, egyáltalán nem pejoratív,
nem összetévesztendő a nigger-
rel. Apropó: amerikai hatásra az
„indián” is kezd kompromittálódni
a magyar nyelvben; mi még in-
diánosdit játszottunk a kertben
gyerekkorunkban, de nem kizárt,
hogy a mai gyerkőcök hamarosan
már amerikai őslakosost fognak.)
Amit szintén nem árt tudni: pár
hete már a transzszexuális meg-
nevezés se polkorr, kitaláltak egy
új kifejezést a Conchita Wurst-féle
lánylegényekre: gender-nonkon-
form. Nem vicc, tényleg!

És akkor jöjjön a polkorrektség

legfrissebb és legcsillogóbb
gyöngyszeme, ugyancsak az
Egyesült Királyságból: betiltottak
egy reklámfilmet a britek kará-
csony előtt, csupáncsak azért,
mert az ünnep eredeti értelmére
utalt. Egy keresztény nonprofit
szervezet reklámidőt szeretett
volna vásárolni a brit mozikban
– az illetékes hivatal tagjai hosz-
szas tanakodás után döntöttek:
no! Pedig a negyvenhat másod-
perces reklámfilmecskére még a
legelvetemültebb ballibbant se
foghatná rá, hogy kirekesztő
volna: megjelenik egy szép fiatal
pár, akik a kosárban rugdalózó,
újszülött csecsemőjüknek öröm-
ködnek a karácsonyfa alatt, majd
a szereplők fokozatosan átváltoz-
nak Máriává, Józseffé és kis-Jé-

zussá, az otthoni meghitt színhely
pedig a betlehemi jászollá. Szö-
veg nuku, egy halk angyali kórus
festi zeneileg alá az idillt, majd a
legvégén megjelenik az alábbi
felirat: „Christmas starts with
Christ” (A karácsony Krisztussal
kezdődik). És nem mehetett be!
Mert, a hivatalos indoklás szerint,
„túl vallásos”.

Nálunk nem viszik túlzásba a
polkorrektkedést, szerencsére,
ahogy Magyarországon sem. A
legérzékenyebb probléma a ci-
gány–roma, roma–cigány kér-
dés: az érintettek hol az egyiket,
hol a másikat kérik ki maguknak,
mikor milyen a kedvük. Egyes ro-
mán vokálpatrióták a roma meg-
nevezés ellen berzenkednek,
mondván, hogy így könnyen ösz-
szetévesztik őket külföldön a ro-
mákkal. Mintha csak ezen
múlna…

„Tűzrőlpattant barna lányok,
nyalka szép legények/Csenger tá-
ján, hogyha járnak, a csárdába
térnek/Két szál füstös vígan
húzza, bizsereg a csárdás/Nincs
jobb dolga a füstösnek, a tizedik
már a ráadás…” – éneklik a
mindmáig egyik legnépszerűbb
operett-slágerben, a Ringó vállú
csengeri violámban. Hogy nem
vette még észre senki, hogy ez
enyhén tényleg polinkorrekt?

Molnár Tibor

A Benedek család története
Erdővidékről, Olasztelekről, Kis-
baconból indult, voltak közöttük
nagybirtokosok, lelkészek, írók,
vállalkozók, orvosok és politikusok
egyaránt. A professzor elmondása
szerint a család tagjaiban gene-
rációtól függetlenül közös az aktív
közösségi szerepvállalás. Megtud-
tuk, hogy jelenleg Benedekek él-
nek Erdélyben, Budapesten, Né-
metországban és Brazíliában is. 

„A Benedek név számomra
megtiszteltetést, de egyben fe-
lelősséget is jelent. A család-, va-

lamint a közösségépítésre ösztö-
nöz őseim hagyatéka. A családi
vérvonal aktív szerepet szánt ne-
künk, amely szerint a közösségért
tenni kell, anélkül, hogy cserébe
valamit is várnánk. Hatalmas haj-
tóerő ez a név, nap mint nap ez
munkálkodik bennem. Egyetlen
este sem úgy hajtom a fejem a
párnára, hogy aznap mindent el-
végeztem. Mindig marad más-
napra is elérendő, megvalósí-
tandó cél” – mondta a
kardiológus.

Azt is kifejtette, hogy a követ-

kező Benedek generációnak
egyelőre elsődleges feladata a
gyerekek helyes nevelése, akkép-

pen ahogyan a Benedek-testvé-
rek a mintát a szüleiktől kapták.
Ugyanakkor mindennapos pél-

damutatásra, a nehéz helyzetek-
ben való kitartásra, de a döntés-
hozásra és annak következmé-

nyeinek vállalására is kötelezi a
Benedek-utódokat a név.

P.P.
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A Benedek családról szóló első írásos emlék 1165-
ből származik, így 2015-ben épp 850 éves a família
története. Ennek tiszteletére dr. Benedek Imre kar-
diológus kezdeményezte a család összejövetelét,
amelyet először a tavalyi év végén szervezett meg.
„Célunk, hogy a család tagjai aktív kapcsolatot
ápoljanak egymással, és akik még nem ismerik
egymást, azoknak alkalmat teremtsünk a találko-
zásra” – mondta a professzor, és hozzátette: azt
szeretné, ha ez éves hagyománnyá válna. Mint
mondja, ebben a korban van ideje arra, hogy a
gőz erővel végzett szakma mellett most a családfa -
ápolással is foglalkozzék. 

Liberális elmebaj, avagy a túltolt polkorrektség indiszkrét bája  

850 éves a Benedek család

„A név kötelez”
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A Békéscsaba 1912 Előre SK OTP Bank Ligában (NBI.) szereplő futballcsapat utánpótlását biztosító Békéscsaba
Labdarúgó Akadémián, s a klub korosztályos együtteseinél több erdélyi, sőt Maros megyei labdarúgó is
rúgja a bőrt, akik korábban ismert hazai, megyénkbeli korosztályos (serdülő vagy ifjúsági) csapatoknál ját-
szottak.  Az NB III-ban játszó együttesben, vagyis az Előre II. alakulatában, néhányan közülük már bemutat-
koztak, türelmetlenül várva az alkalmat, hogy a felnőtteknél is bizonyíthassanak. Kik ők, hogyan kerültek
Békéscsabára és mik a céljaik? Mindezekre a kérdésekre maguk az érintettek válaszoltak a Központnak,
ugyanakkor a Békéscsabai Előre és a Gyulai Termál FC hajdani játékosa, a 45 éves Steigerwald Ernő testnevelő
tanár, az Előre II. csapatának technikai vezetője, kapusedzője is beszélt az akadémia jövőbeli terveiről.

„Tehetségesek, az akaratukon múlik,
hogy jó futballistákká váljanak” 

– Egy ideig a gyulai Grosics
Gyula Labdarúgó Akadémián
dolgozott, ahol az akadémia lé-
tesítményvezetőjeként tevékeny-
kedett, majd visszatért Békéscsa-
bára, a helyi 1912 Előre
együtteséhez, ahol valamikor
labdarúgóként is tevékenykedett.
Mint értesültem róla, az akadé-
mián több tehetséges, Erdélyből
származó futballista is játszik.
Kikről is van szó?

– Három szovátai illetőségű
játékos, a 19 éves Kálmán Szi-
lárd középpályás, a 17 éves
Szőcs Szilárd és a szintén 17 éves
Somogyi Pál Csaba, aki tehet-
séges kapus az Akadémiánk já-
tékosa. A marosvásárhelyi ille-
tőségű 18 éves Kakasi Gellért is
itt játszott (ő a csíkszeredai Pus-
kás Ferenc Labdarúgó Akadé-
miáról került Békéscsabára), de
mivel nem bírta a családjától
való távollétet, szerződést bon-
tottunk vele. Kálmán, aki a Győri
ETO U18-as együttesétől került
Békéscsabára, már bemutatko-
zott a klub 2. csapatánál is a III.
ligában, ahol Boér Gábor edzi,
míg Szőcs, a Maros megyei Nyá-
rádtőn kezdett el futballozni.
Mellettük egy medgyesi szüle-
tésű futballista, a 17 éves Mol-
nár Róbert is az Akadémián for-
málódik, de hozzájuk
csatlakozik még a 22 éves szat-
márnémetiből származó Eduard
Tătar hátvéd, aki a Debrecen B
együttesétől került hozzánk,
meg az aradi illetőségű Roland
Sandu és az Olimpia Szatmár-
németitől leigazolt 16 éves Bor-
bély Dávid Zsombor is korosz-
tályos labdarúgónk. 

– Hogyan tudja őket értékelni
néhány szóban?

– Ügyes, tehetséges labda-
rúgók, akik rövid időn belül fel-
kerülhetnek, majd bemutatkoz-
hatnak az NB I-es keretben, és
az együttes erősségei lehetnek.
Ebben bízik az Akadémia, az
1912 Előre vezetősége és edzői
is. Ehhez még persze rengeteg
munka, akarat és elszántság
szükséges.

– Mit biztosít számukra az
Akadémia?

– Mint ismeretes, Magyar-
ország távoli területeiről és a
határon túlról (főleg Erdélyből)
érkeznek sportolók az Akadé-
miára, ahol ingyenes kollégiumi
ellátást és étkeztetést biztosí-
tanak, ugyanakkor a képzés
mindenki számára díjmentes.

– Mi alapján választják ki a
tehetséges focistákat?

– Itt is volt egy kiválasztási
folyamat, amely alapján a leg-
ügyesebbeket, legtehetsége-
sebbeket az Akadémia edzői,
szakemberei kiválogatták. Jól
kidolgozott és hosszú távú po-
litikája van a klubnak, ugyanis
a felbukkanó tehetségeket ki-
választjuk, neveljük, csiszoljuk,
hogy később a felnőttegyüttes
hasznos tagjaivá váljanak. Eh-
hez a felső vezetés is nagyon
pozitívan áll hozzá. Ez tulajdon-
képpen az Akadémia célja is. El-
mondhatom, hogy mindegyi-
künk (vezetőségi tagok, edzők,
szakmai igazgató) jó úton ha-
ladunk, ezeket a célokat szeret-
nénk hosszú távon is megvaló-
sítani, hiszen egy nagyon
szisztematikus, profi szemlélet-
módú kollektíva tevékenykedik
Békéscsabán. Tulajdonképpen
ennek a gyümölcse kamatozó-

dott azzal, hogy az 1912 Előre
a tavaly felkerült az első ligába
mintegy 10-12 év után, de most
a legfontosabb az, hogy a fel-
nőtt csapat megkapaszkodjon
az élvonalban. 

– Az akadémiák jelentik a
modern labdarúgás jövőjét?

– Igen, én ezt úgy látom,
hogy ahol akadémiák vannak,
onnan kikerülnek ügyes, tehet-
séges futballisták is, olyanok,
akik idővel a felnőtt csapat erős-
ségei lesznek, ott van jövője a
labdarúgásnak.

Úgy gondolom, hogy jó úton
halad a magyar labdarúgás, és
remélem, hogy az akadémiák-
ból kikerülő tehetségeknek kö-
szönhetően fog felemelkedni
oda, ahová a hagyományok és
a régmúlt sikerei ezt megköve-
telik.

Az igazság az, hogy az ügyes,
tehetséges labdarúgók most ér-
ték el azt a kort, amikor igazán
bizonyíthatnak felsőbb szinten is.

– Marosvásárhelyen, amely
városnak 1. ligás labdarúgó
együttese is van, a helyi önkor-
mányzatnak köszönhetően a ta-
valy átadtak egy hasonló aka-
démiát. Melyek a legfontosabb
dolgok, amiket kilátásba kell he-
lyezni, hogy egy akadémiáról ki-
kerüljenek tehetséges labdarú-
gók?

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy olyan sportvezetők tevé-
kenykedjenek az akadémiákon,

akik idejüket nem kímélve fel-
fedezzék, majd odahozzák, az-
tán felkarolják és csiszolják eze-
ket a tehetséges gyerekeket,
ugyanakkor megteremthetik
számukra azt a lehetőséget,
hogy egyformán versenyképe-
sek legyenek. Neves edzőket kell
hozni az akadémiákra, akik a
helyi, ismert, tekintélynek ör-
vendő szakemberekkel dolgoz-
zanak, majd szakmailag és pe-
dagógiailag nevelhessék a
gyerekeket. Idő kell ahhoz, hogy
a szisztematikus, komoly munka
gyümölcse beérjék. Kívánom,
hogy ez a hagyomány folyta-
tódjon Marosvásárhelyen is!

– Apropó válogatott. Mindkét
nemzeti együttes kijutott a 2016-
os franciaországi Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságra. Hogy látja a két
csapat esélyeit Steigerwald Ernő?

– Remélem, ugyanakkor
szeretném, hogy mindkét csa-
pat sikeresen szerepeljen az Eu-
rópa-bajnokságon. Amúgy sok
ismerősöm, barátom, egykori
csapattársam is van, akik Ro-
mániából származnak és velük
együtt fociztam egykoron, mint
például a marosvásárhelyi Ta-
mási Levente, akivel Gyulán vol-
tam csapattárs. 

– Elképzelhető lehet idővel
egy Békéscsaba– ASA, akár egy
ASA–Békéscsaba barátságos
labdarúgó mérkőzést tető alá
hozni felnőtt, vagy valamilyen
korosztályos szinten?

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Új edzője van az ASA-nak 
és a City’us-nak 
Az 52 éves bákói illetőségű Petre Grigoraș lett Cristiano
Bergodi utódja a marosvásárhelyi 1. ligás labdarúgó csa-
patnál, amely három fordulóval az alapszakasz vége
előtt a hatodik helyen áll. 

Petre Grigoraș többek közt a Ga-
laci Oțelul (2005–2009 és 2013), a
Jászvásári Poli (2009–2010), a Zsil-
vásárhelyi Pandurii (2010– 2013,
2014) és a Kolozsvári CFR (2013)
csapatait is edzte. Segítője Marian
Dinu másodedző és Ciprian Prună
erőnléti edzői lesznek.

Huszonhárom forduló után az
ASA a hatodik, utolsó felsőházi rá-
játszást érő helyen áll 35 ponttal,
három ponttal megelőzve a rájátszásra még esélyes Jászvásári
CSMS-t. Az alapszakasz végén februárban három rendkívül
nehéz találkozó következik a marosvásárhelyi együttes számára:
ellenfelei a Zsilvásárhelyi Pandurii (a Sziget utcában), a Kolozs-
vári CFR (idegenben) és az FC Botoşani (hazai pályán) lesznek.
A bajnokság mellett tavasszal a Románia-kupában is érdekelt
lesz a csapat, amely sorozatban bejutott az elődöntőbe.

Új szakvezetéssel kezdheti meg az évet a Marosvásárhelyi
City'us teremlabdarúgó-csapata is, ugyanis a szerény őszi telje-
sítmény Kacsó Endre vezetőedző posztjába került, aki ezután a
klub vezérigazgatója lesz. Az új a vezetőedzőnek, a 37 éves Lu-
cian Nicuşannak, Cosmin Gherman a pályáról segédkezik, mivel
utóbbinak nincs még edzői képesítése.

Kacsó négy éven keresztül edzte a City’us-t, amellyel két baj-
noki címet szerzett, utóbbit úgy hódította el, hogy a negyedik
helyen jutott a rájátszásba. Ezt követően leendő bajnokcsapathoz
méltó keretet alakítottak ki a City'us-nál a 2015-16-os évadra,
ám az ősszel mindkét nagy rivális győzött a marosvásárhelyi ala-
kulat ellen. A 37 éves Lucian Nicuşan a marosvásárhelyi Transil-
vania együttesében tűntek fel, amellyel ezüstérmet szereztek a
romániai teremlabdarúgó-bajnokság első idényében. Innen
Gherman a Dévai CIP-hez került, amellyel három bajnoki címet
szerzett, s négyszer lett ezüstérmes, aztán 2009-ben igazolt visz-
sza a City’us-hoz, ahol négy bajnoki cím és egy második hely fű-
ződik a nevéhez. 

Jelenleg a vásárhelyi csapat a ranglista 3. helyén áll, a Dévai
Autobergamo (33 pont, 91–27-es gólarány) és a Temesvári In-
formatica után (33 pont, 61–24).

– Persze. Vannak ilyen el-
képzeléseink, terveink, nemzet-
közi tornákat szervezni, azokon
részt venni, nyilván ez egy po-
zitív elgondolkodás, hiszen biz-
tos vagyok benne, hogy mind-
két félnek tanulságos lenne
bizonyos szempontból. Egy jó
utánpótlás, egy jó akadémia ki-
alakításának fontos kiinduló-
pontja a tanulás, a fejlődés min-
den téren... 

Kálmán Szilárd:
„Szovátán, a helyi Mobila csapatánál kezdtem el játszani Je-
remiás Zoltán edzősége alatt. Ott hét évet fociztam, majd
Győrben öt évet. A szerződésem lejárta után a Békéscsabai
Labdarúgó Akadémiát választottam, ahol a körülmények és
a feltételek kiválóak. A felnőtt bajnokság sokkal másabb, mint
az utánpótlás szintű, remélem, hogy minél hamarabb be
tudok mutatkozni a felnőtt csapatban, ugyanakkor az OTP
Bank Ligában is. Amúgy már nagyon megszoktam itt, Békés-
csabán, ahol másfél éve lakom...”

Szőcs Szilárd:
„13 éves koromban kezdtem el futballozni Nyárádtőn Cristian
Duran edzősége alatt, ahová édesapámnak köszönhetően ke-
rültem, hiszen atyám is focizott egykoron megyei szinten. Itt,
Békéscsabán mindennel meg vagyok elégedve, kiválóak az
edzők, akik komolyan és elszántan foglalkoznak velünk, az
edzések is intenzívebbek, komolyabbak, mint Romániában. A
célkitűzésem, hogy fennebb kerüljek, élvonalbeli labdarúgóvá
váljak. Romániában csak korosztályos országos bajnokságban
játszottam, nem tudtam volna előre lépni, ezért is jöttem Bé-
késcsabára, ahová én is, de Kálmán Szilárd is Jeremiás Zoltán-
nak köszönhetően kerültünk.  Itt engem Viorel Erdei edzett az
U16-U17-es csapatban.”

Gera Imre, a Békéscsaba
1912 Előre SE elnökségi

tagja, ügyvezetője:

„Erdélyből az Akadémiánk-
hoz került labdarúgóknak a
tudásszintje megfelelő, de
ahhoz, hogy jó futballistákká
váljanak, nagyon fontos,
hogy elszántak és határozot-
tak legyenek ezután is.” 

Steigerwald Ernő
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Karácsonyi kiadványunk rejtvényének helyes megfejtése: – Most mi ütött az apádba, hogy csak így, egyszeriben angyalnak öltözött?

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
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Ingyenes jogi tanácsadás
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete továbbra
is ingyenes jogi tanácsadást biztosít minden érdeklődők számára, ám
a helyszín változott. Az EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom
(Mihai Viteazu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyeztetésért
a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.


