
Pótcselekvés RMdSZ módraBevallom, sokáig töprengtem, érdemes-e időtfecsérelnem hasonló hiábavalóságokra, egyál-talán érdekel-e még valakit, mi is történik avásárhelyi RMDSZ-ben. Végül, ha már ők fon-tosnak tartották, hogy sajtótájékoztatón álljanaka nyilvánosság elé, gondoltam, elmondom énis a magamét, ne maradjon teljesen visszhang-talanul az eset. Nehogy már téves következte-téseket vonjanak le belőle, főleg azok, akikerre hajlamosak... 

Egy ősi magyar 
bányaváros értékeiNagybánya, Máramaros megyeszékhelye, nevétarany- és ezüstbányáiról kapta, előtagja aszomszédos Felsőbányától különbözteti meg.Kiemelten fontos tudni azt, hogy korábban,vagyis 1329-ben Asszonypatakának hívták,mivel a királyné tulajdona volt, utótagja a mel-lette folyó patakra utalt. 
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A betűk 
a helyükön vannak  Ismerőseim közül többen rám kérdeztek azelmúlt napokban: miért nem írsz, elfogytak abetűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál a témából?Lemerült az akku? Valahol mindegyikben vanrészigazság, de megnyugtatom őket: nem aceruza hegye törött ki, nem a billentyűk betűifogytak el.
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A 2017–2018-as bajnoki évad végén a szebbnapokat is megélt Marosvásárhelyi City’us,ugyanakkor a román válogatott hálóőre, KleinLászló, valamint korábbi társa, a vásárhelyi il-letőségű Mihály Zoltán visszavonult az aktívsporttól. A lezárt bajnoki évadban a Székely-udvarhelyi FK együttesét erősítették. Klein mi-nap a Központnak mesélt pályafutásáról, illetvecsaládjáról.
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Az utazóblogger, aki az ország 
látványosságait népszerűsíti 

Románia 
legkiválóbb 
teremlabdarúgó-
kapusa volt 

Takács Adrienn nem csak öt éven át tanulta a turizmust, gyakorlatban is kipróbálta azt,
annak minden érdekességével, hiszen Európa 22 országában járt már. Az utazóblogok nép-
szerűvé válása előttről, azaz már 7 éve szerkeszti a kirándulónaplóját, a CityoftheWeek.net-
et, ahol tapasztalatairól számol be, illetve érdemes onnan ötletet meríteni úticélokhoz, de
költséghatékony kiránduláshoz is. Adrienn szabadúszó íróként dolgozik közben, illetve köz-
ismert, tematikus – magyarországi és külföldi – portálok számára is ír cikkeket, amelyekben
legfőként romániai úticélokat ajánl külföldi látogatóknak. 

Columbók, Poirot-k, 
Kojakok kerestetnek!  Országos szinten összesen mintegy 800 mun-kahelyet hirdetett meg a rendőrség a napokban,ez megyénként több tucat állást jelent; többállásra magyarul tudó szakemberek jelentke-zését várják. A humánerőforrás-hiány, ezzelmagyarázható a meghirdetett állások nagyszáma. 
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KOS: Ezen a héten a környezetében lévőkkelgördülékennyé válik a kommunikáció. Könnye-dén meg tudják beszélni a közös terveket. Fel-erősödik önben a tettvágy, az éleslátás, a céltu-datosság, ami erős felhajtóerő az újabbelképzelései kivitelezéséhez. 
BIKA: Egy sor fontos döntés előtt áll, melyeketmeg kell hoznia a hét során. Most előtérbe kerülaz egészség kérdése. Figyeljen teste jelzéseireés óvakodjon a túlpörgéstől. Szakítson elegendőidőt a regenerálódásra, a pihenésre.
IKREK: A népszerűsége ezen a héten fokoza-tosan nő az ön körül lévők szemében. Rég látottbarátai megkereshetik, hogy tervezzenek közösprogramot. Itt egy kis pihenést tervezésének azideje.
RáK: Sok kérdésre megjön a válasz ezekben anapokban úgy érzelmi téren, mint társadalmiszinten. Otthon érdemes lenne ellenőrizni a vízberendezések állapotát, hogy elkerülje a későbbikellemetlen meglepetéseket.
OROSZLáN: Most fokozottan kell figyelnieteste, szelleme, lelke jólétére. Szabadidejére ter-vezhet valamilyen kellemes időtöltést szerette-ivel. Az eheti bolygóátvonulások arra figyelmez-tetik, hogy fokozottan figyeljen a pénzügyiterületére, ugyanis váratlan kiadások is merül-hetnek fel.
SZŰZ: Az eddigi hetekhez képest sokkal gör-dülékenyebben mennek a dolgok minden fron-ton. Most a napi teendőkre kell koncentráljon amunkájával kapcsolatban. Kerülje a veszélyes,nagy kockázattal járó ügyleteket.
MÉRLEG: Amennyiben vásárlásokat tervez, eza hét nagyon kedvez az ésszerű költekezésnek.Nem kell tartania attól, hogy haszontalan por-tékákkal térne haza, ugyanis objektivitása mosta tetőfokon van.
SKORPIÓ: Szerelmi téren mindenképp előszörgondolkodnia kell és utána kimondani, amit be-lül érez mert könnyedén megbánthatja azt aszemélyt, aki sokat jelent önt. Az eheti bolygókonstellációk azt sugallják, hogy ezen a héten istöbbnyire a racionalitás dominál a döntéseimeghozatalában.
NYILAS: Ismeretlen emberek folyamodnak ön-höz tanácsért. Ezen a héten olyan dologért adhatki lényeges összeget, amit egy pár hét múlvamegbánna. Ezért szükséges a következetesség,a megfontoltság a pénzügyeit illetően.
BAK: Egy korábbi munkája most kezd igazánjól profitálni. Egyéb forrásból is várható váratlanbevétel, egy kis talált pénz. Ez lehet akár egyörökség, vagy egy jól sikerült szerencsejáték.Egy kis plusz bevétel most nagy segítségére lesza ház körüli változtatások kivitelezésében.
VÍZÖNTŐ: Mostanság objektívnak kell lennie.Célirányos, gyors tettekre van szükség. Valaki-nek a környezetéből most nagy szüksége vanönre és a segítségére. Érzékenyen érinti a barátiés a családi kötelékeiben felmerülő gondok.
HALAK: Családi körében a nemtetszését kímé-letesen tanácsos kifejezni egy ügy kapcsán, mertkönnyedén megbánthat valakit. Ezen a héten azátvonuló bolygók egy kicsit lelassíthatják ön kö-rül az életet a megszokotthoz képest.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTáR |

Felnőtt színjátszókat 
keresnek A marosvásárhelyi Arte-cotur Egyesület jelentkezőketvár felnőtt színjátszó csoportmegalakítása érdekében. Arendszeres foglalkozást, azegyesület diákszínjátszó cso-portjához hasonlóan, szín-házi szakemberek vezetik.Érdeklődni, jelentkezni agyvajda67@gmail.com e-mail címen lehet. 
Zsuzsanna-bál A Lorántffy ZsuzsannaKulturális Egyesület január27-én a Grand vendéglőbentartja hagyományos Zsu-zsanna-bálját. A résztvevő-ket kiváló menü, nagyszerűzene és hangulat várja ahajnalig tartó bálon, amelyetpalotással nyitnak meg.Énekel Buta Árpád, TroznerKincső és Boros Emese, ajó hangulatról kiváló zene-kar is gondoskodik. Tekin-tettel az előző esztendőkbenrendezett Zsuzsanna-báloksikerére, a szervezők arrakérik az érdeklődőket, hogyidőben foglaljanak helyet.Bővebb tájékoztatás és hely-foglalás a 0743-694-811-es, 0745-359-111-es, 0743-413-059-es és 0265-261-964-es telefonszámokon.
Látható lesz 
a Koncz-kódex  A Teleki–Bolyai-könyvtáregy hétre kiállítja legna-gyobb kincsét, a Koncz-kó-

dexet. A 14. században per-gamenlapokra másolt latinnyelvű biblia a gyűjteménylegrégebbi kézirata, lapszé-lein 55 szót tartalmazó ma-gyar nyelvű bejegyzés van:a Marosvásárhelyi Sorok ésGlosszák néven ismert ha-todik magyar nyelvemlék a15. század első negyedébőlszármazik. Az értékes do-kumentum a könyvtár nagy-termében látható január 26-án 15 óráig.
A Viszkis a mozikbanAz Antal Nimród által ren-dezett produkciót január 26-án mutatják be a romániaifilmszínházakban és A Ván-dormozi műsorán. A filmcselekményének alapjátAmbrus Attila, csíkszeredaiszármazású, magyarországibankrabló igaz története ké-pezi. Az alkotást január 26-

tól forgalmazza a Taylor Pro-jects a Cinema City bukarestiés romániai filmszínházai-ban, valamint más mozikban.A Vándormozi kezdeménye-zés keretében a film eljutolyan településekre is, aholnincs mozi. A Viszkist január30-án tekinthetik meg a Kul-túrpalotában 16.30-tól és20.30-tól. A vetítést közön-ségtalálkozó követi, ahol je-len lesz Ambrus Attila is.Jegyek válthatóak január 23,keddtől a Kultúrpalota jegy-pénztáránál, illetve online awww.avandormozi.ro olda-lon. A belépő ára 30 lej.
Nincs mese! – 
Hahota-kabaré A marosvásárhelyi Haho-ta színtársulat rendszeresenszínre viszi zenés szilvesz-teri kabaré-előadását a Ma-ros Művészegyüttes előadó-termében. A nagy sikerűelőadást január 27-én és28-án este 7 órától tekint-heti meg a nagyérdemű. Fel-lépnek: Puskás Győző, Szé-kely M. Éva, Kelemen Barna,Gönczy Katalin, Cseke Péter,Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szi-lárd. Énekel: Bodoni Ildikó.Rendező: Kovács Levente.Jegyek még kaphatók a Ma-ros Művészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota(0265- 261-420) jegypénz-tárában.
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Bevallom, sokáig töpreng-tem, érdemes–e időt fe-csérelnem hasonló hiá-bavalóságokra, egyálta-lán érdekel–e még va-lakit, mi is történik avásárhelyi RMDSZ–ben.Végül, ha már ők fontos-nak tartották, hogy sajtó-tájékoztatón álljanak anyilvánosság elé, gondol-tam, elmondom én is a magamét, ne maradjon teljesenvisszhangtalanul az eset. Nehogy már téves következ-tetéseket vonjanak le belőle, főleg azok, akik erre haj-lamosak... Történt, hogy az elmúlt hét csütörtökén tartott saj-tótájékoztatóján Kali István, az RMDSZ marosvásárhelyiszervezetének ügyvezető elnöke – nemrég bekövetkezettmegvilágosodása előtt az MPP, majd az EMNP feltörekvőpolitikusa – komoly sikerekről számolt be. Persze azzala szándékkal, hogy bebizonyítsa: nem töltötték fölös-legesen a megválasztásuk/kinevezésük óta eltelt időt. Elsőként a szintén jelen levő két városi önkormányzatiképviselő – sokak egybehangzó véleménye szerint ké-pességekben, hozzáértésben, elszántságban a leggyen-gébben eleresztett RMDSZ–frakció a mostani a szervezetközel harmincéves történetében – a maguk sikerekéntszámolt be a városháza által odaítélt tanulmányi ésérdemösztöndíjakról. Kali István – legalábbis ezt írtaaz eseményről beszámoló egyik helyi napilap – “arrólbeszélt, hogy sikerült néhány, egyesek számára jelen-téktelennek tűnő, de az érintettek számára életbe vágóproblémát megoldaniuk”.Miről is van szó? Például egy mozgássérült jelezte,hogy speciálisan felszerelt személygépkocsiját egykiszáradt fa esetleges kidőlése veszélyezteti, amire –legalábbis az ügyvezető elnök diadalittas bejelentésébőlez derült ki – megtalálták a megoldást: kivágták a fát!Volt, akitől tanulniuk. Úgy látszik, ez volt az egyetlenkézenfekvő megoldás, egy másik, veszélytelenebb par-kolóhely fel sem merült lehetőségként. A másik „siker-történet” a Bolyai téri használaton kívüli újságosbódéeltávolítása. Amelynek szükségességét Vass Levente2013-ban már felvetette ugyan – igaz, akkor még nemvárosi RMDSZ elnökként tette –, de csak a napokbanszállították el. Az eset nyilván azt bizonyítja, amit anépi bölcsesség így fogalmaz meg: jó munkához időkell. A másik életbevágó probléma, amit az RMDSZ – aromániai magyarság egyetlen legitimitással bíró ér-dekvédelmi és közképviseleti szervezete, ahogyansokan még mai is hinni szeretnék – közbenjárásávalsikerült megoldani: a Kapa utcai református templomelőtti sáncárok feltöltése. Mit mondjak: komoly sikerek! Mindezek feltehetően szervesen illeszkednek abbaa Marosvásárhely–stratégiába, amelynek kidolgozásárólMarkó Béla, az RMDSZ akkori elnöke a vásárhelyi pol-gármesteri szék 2000-ben történt elvesztése utánbeszélt. Fodor Imre akkori választási veresége sokakatérzékenyen érintett, még többekben világvége-hangu-latot váltott ki. Ezek ellensúlyozására vetette fel Markóa Marosvásárhely–stratégia szükségességének a gon-dolatát. Amelynek intézményépítésről, fiatal magyarszakemberek idecsábításáról, a magyar nyelvű egyetemioktatás fejlesztéséről, vállalkozásfejlesztésről stb. kelleneszólnia. Jelzem: 2000-et írtunk akkoriban. Hallott–eazóta valaki is ama stratégiáról?Amíg az – mármint a Marosvásárhely–stratégia –nem készül el, addig minden „érdekvédelmileg és köz-képviseletileg” kifejtett erőlködés legfennebb pótcse-lekvésnek számít. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Pótcselekvés RMDSZ módraA betűk a helyükön vannak  
Ismerőseim közül többen rám kérdeztek az elmúlt napokban: miért nem írsz, 
elfogytak a betűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál a témából? Lemerült az akku?Valahol mindegyikben vanrészigazság, de megnyugtatomőket: nem a ceruza hegye tö-rött ki, nem a billentyűk betűifogytak el. Inkább amolyanünnepek utáni regenerálódás,a „való világ” hétköznapi fel-adatainak elintézése, no mega lelkipásztori kötelezettségektöltik ki mostanság napjaimat.Bár kétségtelen, jólesik az ér-deklődés. Azt jelzi, fontos azolvasóknak, követik lelki/szel-lemi rezdüléseimet, már hi-ányzik a friss eligazítás, azevangélium mai üzenete. Mitagadás, a tragumúrák ésakasztásos elszólások, a mig-ránsok, valamint a jeruzsálemimeg washingtoni eseményeképpúgy foglalkoztatnak mostis, mint szűkebb hazám ésegyházam gondjai/örömei,sőt, néha szét is feszítik lel-kemet, gondolkodásomategyaránt. Csak legyen elégidőm az elcsendesedésre, azerjedésre, hogy a világ külsőtörténéseiből, vagy a bennemzajló folyamatokból másokatis megpöccintő írások szüles-senek...Látom a diagnózist társa-dalmunkban, érzékelem a sokpanaszt, betegséget, fájdalmat,letargiát és beletörődést, kö-zönyt, de az óvatos optimiz-must is. A házszentelések isjó alkalom volt arra, hogy ér-zékeljem, mi foglalkoztatja ahíveket, mik az örömeik, holapadt a lelkesedés, milyenkérdések gyötrik őket való-jában. Házak épülnek, új au-tókkal, beltelkekkel gyarapod-nak, többen engedhetnek meg– évente kétszer is – külföldikirándulást maguknak, nőneka gyerekek, érdekli az ember-eket a saját sorsuk. Gyarapszika zarándokok száma Rómába,Lourdesbe, Máriazellbe, au-tóbusszal és gyalogosan egya-ránt. Élni akarunk: dolgozni,alkotni, jobb-szebb világot te-remteni magunk körül, táp-lálni lelkünket, gazdagítaniszemélyes ismereteinket, ápol-ni kultúránkat. Látom a remény, a boldog-ság jeleit, a hit szikrájának to-vaharapódzását is, ami ugyannem látványos, de néha kitör,fellángol, megperzsel sokakat,máskor meg szelíden, diszk-réten, csendesen adja az éltetőerőt, és általa buzog, fejlődikaz élet, mint a magzaté, azanyaméhben. Egyéni és kö-zösségi kezdeményezések,kreatív ötletek, lelkiségi gyü-mölcsök érnek be, válnak si-kerekké, lesznek mindenki ja-vára fordítható, elérhető közöskincstárrá. Milyen jó erről hal-lani. Sok helyen várják-vállal-

ják harmadik, negyedik gyer-meküket, magasztosabb, ne-mesebb célokat tűznek ki ma-guk elé, és többet tesznek aközösbe, valósággá válik aközteherviselés. Látom fiataljainkat, amintkeresnek, kísérleteznek, aztáneltűnnek a jobb jövő remé-nyében, hátha „odakinn”, aholszerencsét próbálnak, többetfizetnek egy beteg megmos-datásáért, mint itthon maradtszüleik gondozásáért. Közbensokan elvesznek, lemorzso-lódnak, meghúzódnak vagyleállnak félúton és begubóz-nak, várva a külső segítséget.Látom, ahogy szakadozik atársadalmi háló, a 4 keresz-teléshez hogyan viszonyul a27 temetés és az 5 esküvő,hogyan tűnnek el az ismerősarcok a templomból kará-csony harmadnapjára, hogyanveszik át az uralmat a kütyükés az elektromos-onlájn médiaeszköztára, mit sem ér a szülőiszigor, nevelés, értékrend éselvhűség. A középnemzedék-nek lassan az írmagja is kivésza templomból. Aki húz, dol-gozik, annak nincs ideje val-lásosnak lenni, s így véglegleszakad a hitélettől, a nagyrohanásban stresszessé válik,kimerül, és már semmi semboldogítja, csak a munkamá-nia, a pénz, a szerzés mohó-sága... Látom, hogyan nyílik ki a„csipája” a világnak a sok in-formációtól, hogyan akar le-válni, szabadulni, önállósulniaz egyháztól, az anyától, azún. civil társadalom példájára,ahol magunk között eldöntjük,mi a jó. A kényelemindex, akomfortzóna mindenek fölött.Ez határozza meg az inger-küszöböt... Mi etikus, helyes,üdvözítő, mi erény és mi nembűn, e szerint szavazzuk meg,demokratikus többséggel.Közben meg a kisebbségekkisebbségei is újabb jogköve-telésekkel állnak elő, és tör-tetnek, egyenrangúak szeret-nének lenni a többséggel. Leg-többször csak azért, hogy de-vianciájuk normalitásnak tűn-jék. Szekuláris világunkban

már kormányokat is döntünk,miért ne lehetne egyházat is,vagy legalábbis a saját fejünk,ízlésünk szerint alakítani, min-tegy dirigálva Jézusnak, itt se-gíts, ott ne segíts! Itt jó, havelünk vagy, ebbe meg ne szóljbele, mi jobban tudjuk, ez a21. század! A te igéid már el-avultak. Újra kell fordítani,mit fordítani: egyenesen új-rafogalmazni kell a Bibliát!...Legyen nőiesebb, alkalmaz-kodjék a jelen kihívásaihozés trendjeihez, ne legyen avítt,áporodott, elavult, tele a fér-fitársadalomra hajazó csöke-vényekkel.Látom, amint a papokat ki-nézik maguk közül a felvilá-gosult nemzedékek, már ska-tulyába sem teszik, inkábbúgy veszik, mintha nem islenne szükség rájuk, hiszen atudomány, a pszichológia, apénz mindent megold. Nem-rég az izlandi fiatalok közülmár senki sem hitte, hogy Is-ten teremtette a világot...De azért, ha baj van, csakeljutunk a paphoz, csak ké-rünk lelki segélyt, vagy teme-tést. És mekkora botrány, hanem dicséri fel a halottat te-metéskor. Hálás szerep, igaz?A Kossuth rádió múlt va-sárnapi adásában (2018. jan.14. – szerk. megj.) megszó-laltatták Székelyhídi Lászlómatematikust, az idei Leib-nitz-díjas magyar professzort,aki úgy fogalmazott, hogy azemberek a mai világban azttartják fontosnak a tudomány-ban is, ami azonnal haszno-sítható a gyakorlatban, vagyispénzben kifejezhető haszon-nal kecsegtet. A matematikanem ilyen. A teológia sem.Mondanám én. De nélküle el-vész életünk alapképlete. Meg-szűnik indítéka és célja. Ezértvolna jó minden fenntarthatófejlődésünk közepette, újra ésújra visszatérnünk életünkősforrásához. A létet adó Is-tenhez. S ezt nemcsak olva-sóimnak, keresztényeknekajánlom figyelmébe, így a vígfarsangi napok közepette, ha-nem a kultúránk, értékren-dünk, felfogásunk és köztu-datunk alakítóinak, a médiaelkötelezett szakembereinekis. Ennek legyen hírértéke,ami ma is érvényes, igazi szen-záció. Ehhez viszonyítsanakminden hírt. Ehhez képest nelegyenek semlegesek, ők sem... Mert a rossz, a bűn, a go-noszság jobboldalról is az ésbaloldalról is... Istennek pedignincsenek politikai oldalai. Ő„csak” szeret. Van-e Rá érzé-künk, még?
Sebestyén Péter
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Mai lapszámunkban olyan
jeles Maros megyei szemé-
lyiségeknek ismertetjük
vázlatosan az életpályáját,
akik 200, 150 vagy 100 éve
születtek vagy hunytak el.  

BALáZS Lajos (1918 –1997, Marosvásárhely): tanár,bibliográfus. – Középiskolaitanulmányait a nagyváradiSzent László Gimnáziumbanvégezte, majd a svájci Fribo-urgban teológiai tanulmá-nyokat folytatott, és ott dok-torált is. A marosvásárhelyiTeleki Tékában 1951–55 köztosztályvezető, majd nyugdí-jazásáig 1960–1984 köztrészlegvezető. Az Állami Iro-dalmi és Művészeti Kiadómarosvásárhelyi fiókjánakvezetője (1955-60). 
BOdOLLA Ferenc (1868– 1943, Marosvásárhely): jo-gász, ügyvéd, királyi főügyész.Budapesti tudományegyete-men szerezte meg a doktoridiplomát, majd arany diplo-mát kapott félszázados jubi-leuma alkalmával. Marosvá-sárhelyen volt ügyvéd (1893-), a város tiszti főügyésze 18éven át, a református egyházfőgondnoka (1925–38), a vá-rosi tanács, a kúria ügyvéditanácsának tagja. A Munka-párt városi társelnöke (1911).Erdélyi jogélet címmel jogiszaklapot szerkesztett. 
CSÍKI Lajos (1863 –1918,Marosvásárhely): tanár, igaz-gató. Szülőfalujában, Szász-régenben, majd a marosvá-sárhelyi Református Kollégi-umban tanult. Az egyetemetBudapesten végezte1893-ban. 1889–1918 közt a Re-formátus Kollégium gyakor-noka, majd tanára, 1901–1911 közt a tanintézet rek-tora. Kollégiumi gazdaságifelügyelő, a zene- és ének-karnak és a nyomdának fel-ügyelője, az ifjúsági önkép-zőkörnek alelnöke, a ref. egy-háztanácsnak, egyház képvi-selő-testületnek, egyházi is-kolaszéknek és a filológiaitársaságnak rendes tagja volt. 
dEáK Lajos (1850 – 1918,Marosvásárhely): jogász, ki-rályi tanfelügyelő, miniszté-riumi tanácsos. Budapestenvégezte jogi tanulmányait,ahol már bejegyzett ügyvéd-jelölt volt. 1874-ben Maros-szék megválasztotta másodikaljegyzőjévé, Maros-Tordavármegye királyi tanfelügye-lője 1883–1917 közt. A ma-rosvásárhelyi ReformátusKollégium gondnoka 1905–17 közt. 1908-tól a SzékelyTársaságok szövetségénekelnöke, a Maros-Torda Vár-megyei Gazdasági Egylet ala-pítótagja, titkára, pénztárosa,alelnöke. Az EMKE alapító(1885-) és választott választ-mányi tagja (1900-). A Ma-

gyar Királyi Természettudo-mányi Társulat tagja (1891).Cikkei: Erdély, Székely Hírlap,Marosvidék, Pesti Napló, Szé-kely Naptár, Századok, Családés Iskola című lapokban je-lentek meg. 
GERGELY Lajos (1834,Backamadaras – 1918, Rad-nótfája): tanár, reformátuslelkész. A marosvásárhelyiReformátus Kollégiumban ta-nult (1845-52) majd tanítottmég három évig (1855). Eztkövetően Kolozsváron a ta-nítóképzőben tanult, majdtanított Désen és Szászré-genben. Az enyedi reformátusteológiai intézetben pappáképezte magát, és későbbMarosvásárhelyen reformá-tus egyházi tanító lett. 1869-ben szentelték pappá, és Rad-nótfáján teljesített szolgálatot1918-ig. Több tankönyvet írt,és nevelési, etnográfiai, is-meretterjesztő cikkei jelentekmeg a Magyarország képek-ben, Erdélyi Figyelő, MarosVidék, Székely Néplap, Szé-kely Közlöny, Székely Hírlap,Kolozsvári Közlöny, MagyarPolgár, Protestáns Egyháziés Iskolai Lap, Erdélyi Pro-testáns Közlöny, VasárnapiÚjság, Lelkészi Egyesületcímű lapokban.
JÓZSA NEMES Irén (1918,Bede – 2003, Marosvásár-hely): festőművész. Maros-vásárhelyen a ReformátusLeánygimnáziumban tanult(1925-33), majd szaktanul-mányait a Városi Szabad Fes-tőiskolában végezte (1936-40), ahol tanára volt AurelCiupe és Bordi András(1940-43). Lényegretörő,naiv bájú, érzelemdús képe-ket, csendéleteteket, egyedierdélyi tájakat megörökítőakvarelleket, olajmunkákat,portrékat festett. Tagja volta Romániai KépzőművészekSzövetségének (1949-). Többképét kolozsvári, nagyváradi,konstancai, bukaresti, ma-rosvásárhelyi múzeumokbanőrzik.
MAdARAS Gábor (1918,Iklód – 1980, Marosvásár-hely): népdalénekes, jogász.Apja kibédi Madaras Elek,csendőrparancsnok volt Ik-lódon, majd Jászapátiban. Ik-lódon kezdte iskoláit, majda gimnáziumot Jászapátibanvégezte. Debrecenben tanulta jogi egyetemen, ahol dok-tori címet szerzett. Szolnokonvolt katona, zászlós rangfo-kozatban, a fronton harcolt,és orosz hadifogságba esett(1943-48). Szülei visszaköl-töztek Kibédre, és így azorosz hadifogság után hoz-zájuk tért haza. Tanított Ki-béden, Gyulakután, majd1951-ben Marosvásárhelyreköltözött, ahol a cukorgyár-ban volt tisztviselő. Ott fe-

dezték fel tehetségét, a kul-túrcsoportban kezdett tevé-kenykedni mint nép- és mű-dal előadó. (A cukorgyár kul-turális osztályának vezetője27 évig). A Népművészeti is-kolában fejlesztette továbbtudását, és a marosvásárhelyiSzékely Népi Együttes éne-kese lett. Népdal- és magyarnóta énekesként szerzett hír-nevet. Emlékének őrzésérealakult a Madaras GáborEgyesület. Kibéden születé-sének kilencvenedik évfor-dulóján felavatták egészala-kos szobrát, Deák Árpád al-kotását.
METZ Albert (1868, Ha-vadtő – 1925, Marosvásár-hely): karmester, hegedűmű-vész, tanár, a zeneiskola ala-pítója, igazgatója, zeneszerző.Középiskoláit a marosvásár-helyi Református Kollégium-ban végezte (1882), majd abudapesti Zenekonzervató-riumban hegedű- és zene-szerzés szakos tanári diplo-mát nyert. Tanulmányai be-fejezése után a M. K. Opera-ház tagja és a Nemzeti Zenedetanára lett, majd a magyarfővárosban a FilharmóniaiTársaság választmányi tagja.A budapesti Operaház brá-csása, és hegedűtanár a kon-zervatóriumban (1890-1907), a Királyi Opera, a Fil-harmóniai Társaság és aNemzeti Zenekonzervatóri-um tagjaként a zeneszerzőialkotásnak is élt.  BernádyGyörgy meghívására a ma-rosvásárhelyi Zeneiskola(1922-től Konzervatórium)alapítója és igazgató-tanárahaláláig (1907-25). 1910-benmegalapította a FilharmóniaiTársaságot 75 zenekari tag-gal, amelynek karmestere isvolt. Karnagyként vezette areformátus dalárdát, melyvezetésével a kolozsvári Or-szágos Dalosversenyen elsődíjat nyert (1923), foglalko-zott a város amatőr kórusai-nak zenei nevelésével is. Mintzeneszerző művei közt sze-repelnek: zenekari művek,hangszeres- és kamarazene,magyar népdalegyveleg, egyszimfónia (1892), kórusmű-vek, egy hegedűiskola. Nevétviseli a marosvásárhelyi Mű-vészeti Egyetem zeneművé-szeti karának egy terme aPálffy-házban.(Forrás: Fülöp Mária: Ma-ros Megyei Lexikon, kézirat) 

Összeállította: 
Nemes Gyula

Jeles Maros megyei szemé-lyiségek emlékére 2018-ban
Madaras Gábor

Az utazóblogger, aki az
Takács Adrienn nem csak öt éven át tanulta a turiz-
must, gyakorlatban is kipróbálta azt, annak minden
érdekességével, hiszen Európa 22 országában járt
már. Az utazóblogok népszerűvé válása előttről, 
azaz már 7 éve szerkeszti a kirándulónaplóját, a 
CityoftheWeek.net-et, ahol tapasztalatairól számol
be, illetve érdemes onnan ötletet meríteni úticélokhoz,
de költséghatékony kiránduláshoz is. Adrienn sza-
badúszó íróként dolgozik közben, illetve közismert,
tematikus – magyarországi és külföldi – portálok
számára is ír cikkeket, amelyekben legfőként romániai
úticélokat ajánl külföldi látogatóknak. 

– Hogyan kezdődött az
utazás, kirándulás iránti szen-
vedélyed?– Kiskoromban a szüleimminden évben elvittek a ro-mán tengerpartra, ez volt aza kirándulás, amit évről évrevártam, hiszen teljesen le-nyűgözött a hatalmas Feke-te-tenger látványa. Tudato-san azonban sokkal későbbfogalmazódott meg bennemaz utazás iránti szenvedély.Talán a legnagyobb áttöréstaz hozta, amikor 15 évesenelőször utaztam külföldre,és egy rövid időre megta-pasztaltam a nyugati életmásságát. Azt hiszem, ezután dönthettem el, hogyegyre több újdonságot sze-retnék felfedezni úgy a köz-vetlen környezetemben, minttávolabbi országokban. 

– Utazóblogot szerkesz-
tesz. Mi a célod ezzel, illetve
meddig lehet eljutni ezzel a
típusú hobbival, netán „vál-
lalkozással”?– Az utazóblogom nemtitkolt célja elsősorban Er-dély és Románia turisztikailátványosságainak népsze-rűsítése. Szerintem hatalmaspotenciál van országunkban,és ezeket igyekszem meg-ismertetni olvasótáborom-mal is. Bár már 7 éve szer-kesztem a CityoftheWeek-et, még mindig hobbi ésnem pénzforrás. Nem sze-retném reklámokkal elhal-mozni, és elfogult cikkeketírni, csak azért mert támo-gatna termékkel egy-egycég. Ugyanakkor közismert,hogy rengetegen használjákpénzforrásként, sőt, teljesegészében utazóblogjukbólélnek. Egyre nagyobb a ke-reslet a személyes tapasz-talatok, reális élményekiránt, amit a különféle cégekki is használnak, és blogokáltal reklámoztatják termé-keiket.  Nyugaton már évekóta nagy divat a blogokkalvaló együttműködés. Ha-zánkban, főleg az utazósbloggerek körében, ez a tí-pusú reklámozás csak azutóbbi egy-két évben kezdettteret hódítani.

– A költséghatékony utazás
híve vagy, ezt is hirdeted a
blogodon. Milyen tippeket
ajánlasz ezügyben?– Az utazást meg lehet ol-dani olcsón is, nyilván ez nagy-ban függ a kiválasztott desz-tinációtól, azonban a sajáthozzáállásunktól is. Renge-teget lehet spórolni azáltal,hogy helyiek apartmanjaibanszállunk meg, esetleg a kem-pinget választjuk egy 5 csil-lagos szálloda helyett. Aki ki-rándulni szeretne, az úgysemtölti egész napját a szálláson,emiatt nem érdemes egy va-gyont áldozni rá. Apartmanok,vendégházak esetében hatal-mas előny egy konyha. Enneksegítségével nem szükségesnapi háromszor vendéglőbenétkezni, hiszen a reggelit ésvacsorát kis erőfeszítés áránmi magunk is elkészíthetjük.Emellett használjunk helyiközlekedési eszközöket ahe-lyett, hogy egy teljes hétreautót bérelnénk. Igénybe ve-hetünk turistákat megcélzóbérleteket, melyek meghatá-rozott összegért korlátlan uta-zást biztosítanak helyi bu-szokon, vonatokon.

– A világ hány országában
jártál eddig, illetve melyik or-
szág, város, település tetszett
leginkább és miért?– Egyelőre főként Európá-ban utazgattam, és összesen22 országot látogattam meg.Valahogy mindig a legutóbbiutak tetszenek, valószínűlega friss élmények miatt. Deörökre emlékezetes maradaz Algarve régió, mely Por-tugália déli részén helyezkedikel, és hihetetlen sziklás óceánipartjaival lenyűgöző látványtnyújt. Szlovénia teljes egé-szében hatalmas meglepetésvolt, főként gazdag és válto-zatos természeti tájainak kö-szönhetően. A Balkán-térségaz egyik kedvencem egészEurópában, mert tele van el-lentétekkel, kuriózumokkalés alábecsült természeti lát-nivalókkal. Málta, a kis Me-diterrán-tengeri szigetországtökéletes célpont akár sze-zonon kívül is kedvező klí-májának köszönhetően. Eze-
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Felhívás 

Maros-Torda Vármegye Vitézi Székkapitánysága
1940–1944 közötti történetének, illetve történeti
névtárának összeállításához kérjük a tisztelt olva-
sóközönség segítségét. Az említett időszakban vi-
tézzé avatott, illetve várományosként esküt tett
egykori marosvásárhelyi vitézek leszármazottainak
jelentkezését várjuk az alábbi telefonszámokon:
0746052974, 0748408491. Köszönettel Berekméri
árpád-Róbert és Nemes Gyula történészek.

A vitézi névsor: 

l Ábrahám Ferenc (ifj.) tiz., Béla király u. 44.
l Allaga Lajos t. thtts., MÁV művezető, Eötvös u. 1.
l Bakóczy (Bozsek) Károly t. fhdgy., erdőtanácsos,

Körösi Csoma S. u. 6.
l Bakóczy László VIII. o. gimnáziumi tanuló.
l Bálint József v. szkv., kosárfonó, Horthy M. u. 43.
l Balla Gábor (néhai) népf. őrm. 
l Barta István t. tzds., vízvezeték szerelő, Arató u. 23.
l Bartha Kulcsár Zoltán honv., férfiszabó, Arató u. 23.
l Bosi István v. hvt. thtts., városi altiszt, Róka u. 8.
l Bükkösi György t. szkvtő., városi irodasegédtiszt,

Deák Farkas u. 13.
l Bükkösy Gyula (dr.) t. őrm., városi aljegyző.
l Czimbalmos József t. zls., műszaki tisztviselő, Toldi F. u. 26.
l Dénes Albert t. tiz., Nádasdy F. u. 2.
l Erdős László-Endre (ifj.) honv., Új Vármegyeháza.
l Farkas László (ifj.) honv., kereskedő, Csillagköz 20. sz.
l Farkas László v. t. törzsőrm., kereskedő, Jókai M. u. 60. sz.
l Farkas Márton v. t. szkv., kereskedő, Mikes Kelemen u. 45/a.
l Fejér István t. fhdgy. városi üzemi tisztviselő. 
l Gaál Pál t. tüzm., városi ny. építész, Zichy Mihály u. 3.
l Gáspár Ferenc t. tthts., Agroferra rt. vezérigazgató,

Köteles Sámuel u. 24. 
l Gáspár Loránd (ifj.) levente, Köteles S. u. 24.
l Gyéresi György t. tzds., földműves, Szántó u. 55. 
l Herczeg István bányamérnök v. t. fhdgy., Deák F. tér 5.
l Horváth Jenő (dr.) t. hdgy., főorvos, Ugron Gábor tér 2.
l Imreh Sándor (ifj.) t. tüzér, Rozsnyai Dávid u. 10.
l Imreh Sándor t. őrm., földműves, Csokonay V. M. u. 5. 
l Incze István Csaba VII. o. gimnáziumi tanuló.
l Jeddi Lajos szkv., kőműves, Szabadi u. 4.
l Jeddi Sándor t. honv., mészáros, Szabadi u. 4.
l Kassai Endre hdgy. városi jegyző
l Keresztes Gyula (ifj.) levente, egyetemi hallg., Arany J. u. 28.
l Keresztes Gyula v. t. őrm., szobafestő, Arany J. u. 28. sz
l Kónya Sándor m. kir. őrgy., Hadapródiskola.
l Kovács Mihály (néhai) v. ny. törzsőrm.
l Laboncz István t. zls., ig. tanító, Remeteszeg u. 33.
l Márton Tamás t. tzds., késes és köszörűs, Kálvária u. 12.
l Mihály János t. őrv., Wesselényi u. 122.
l Mikola János v. t. őrm., fagépmunkás, Kossuth L. u. 40.
l Moldován József t. honv.,Sátortábor u. 20.
l Nagy Miklós t. szkv., Sándor János u. 97.
l Nemes István ny. thtts., elemi biztosító, Szécheny tér 21
l Pataki Albert t. őrm., városi altiszt, Városháza.
l Petri József t. közv., Vágóhíd u. 5.
l Sárkány Antal ht. őrm. 
l Seregi (Serb) János t. szkvtő., XXXI. u. 11.
l Seregi Tibor honv., rézöntő, XXX. u. 1.
l Szilágyi Gyula t. őrm., Baross G. u. 12.
l Tiszai (Theisz) János v. t. őrm., szabómester, Bólyai u. 4.
l Tóth Dezső (ifj.) levente, műszaki tisztviselő, Mikes K. u. 49.
l Tóth Lajos v. t. szkv., MÁV mozdonyfűtő, XIII. u. 2.
l Varga Endre András levente, kárpitos tanonc, Honvéd u. 57.
l Varga Lajos t. őrv., kereskedő, Honvéd u. 57.
l Verseczy Sándor t. százados, cégvezető.

ország látványosságait népszerűsíti 

ken kívül Románia is mégmindig meg tud lepni, leg-utóbb Buzău megye nyújtottmaradandó élményeket sár-vulkánjai, kőformációi, eldu-gott kis falucskái által. 
– Milyen falusi úticélokat –

hisz ezt is népszerűsíted –  ér-
demes meglátogatni az or-
szágban?– A romániai falusi turiz-musról legtöbbször Márama-ros és a Székelyföld jut eszem-be. Valahogy itt mindig ha-tártalan a vendégszeretet, ren-geteg élménnyel lehet gazda-godni, és a helyi ünnepek idejealatt bele lehet kóstolni a kul-túra mélyebb bugyraiba is. AGyimesek mindig felejthetet-len élményt nyújtanak, ha-sonlóan a Nyugati-Kárpátokkisebb településeihez. Meg-említeném továbbá a Bánsá-gi-hegyek, valamint a Duna-delta határán meghúzódó tá-voli kis falvak különleges han-gulatát is. 

– Mit tanácsolsz azoknak,
akik folyton utazós blogokat
olvasnak, de nem bírnak elin-
dulni? Hová menjenek először?
Hogyan készüljenek fel rá?– Mindenképp érdemes egyolyan helyre menni legelőször,ahová már évek óta kívánko-zik az ember. Azt ajánlom,hogy az útiterv legyen flexi-bilis, ne legyen minden be-táblázva óráról órára, hagy-junk helyet spontaneitásnak.Bár az utazóblogok és útika-lauzok segítségével elég köny-nyen meg lehet mindent ter-vezni, nem tartom jó ötletneka túlzott tájékozottságot.Hagyjuk magunkat meglepni,fedezzünk fel új dolgokat otthelyben, és ne idegenkedjünkaz olyan célpontoktól, ami

épp nincs benne a Lonely -Planetben. Beszélgessünk ahelyiekkel, mert ők gyakransokkal különlegesebb helyekettudnak ajánlani, mint a tö-megturizmust megcélzó úti-kalauzok.
– Mi szerepel még a ba-

kancslistán?– Nincs bakancslistám, deazok a helyek vonzanak leg -inkább, amelyekről kevesethallok, és kevésbé népszerűekaz utazók körében. Európábannagyon kíváncsi vagyok a BaltiÁllamokra, Lengyelországra,Ukrajnára és Oroszországra.Továbbá érdekesnek tartomMarokkót, Egyiptomot, Jor-dániát és a kaukázusi orszá-gokat. És ha nagyon nagybanakarunk gondolkodni, akkorAusztrália, Alaszka, Kanada,a Galápagos-szigetek, Kam-bodzsa és Japán jut hirteleneszembe.
– Melyek tájainkon a tévhi-

tek az utazással kapcsolato-
san?– Valahogy mindig a pénzkérdése a legnagyobb tévhittalán, hiszen rengetegen úgygondolják napjainkban is,hogy az utazás luxus. Ma máregy új világ nyílt meg előttünkhazánkban is a fapados légi-társaságoknak köszönhetően,melyek sokkal elérhetőbbétették a külföldi utazásokat.Néhány fent említett trükkötbevetve tovább csökkenthet-jük kirándulásunk költségeit,így egy külföldi kirándulásnaksem kell feltétlenül egy va-gyonba kerülnie. A másik tév-hit a veszéllyel kapcsolatos:veszélyes fiatalon, vagy egye-dül, vagy X és Y országokbautazni. Körültekintőnek kelllenni, ismerni kell a helyi szo-

kásokat, tiszteletben kell tar-tani a kulturális, vallási ha-gyományokat, így csökkent-hetjük a kellemetlen inciden-sek előfordulását. A külügymi-nisztérium honlapján pedignyomon követhetjük a veszé-lyes úti célok listáját, ahováne szervezzünk utazást koc-kázatos periódusokban.  
– Elmesélsz néhány emlé-

kezetes, érdekes történetet uta-
zásaidról?– A legemlékezetesebb po-zitív élményem az volt, amikorkezdő túrázóként egy napalatt felmásztunk Görögországtetejére. A túra az Olümposz-hegység legmagasabb, Myti-kas (2,918 méter) csúcsára,amely rövidebb-hosszabb pi-henőkkel kb. 15 órát vettigénybe. Akkor éreztem elő-ször a csúcshódítás sikerénekörömét, amikor megláttam agörög zászlót és a körülöttemlevő, felhőbe burkolózott tájat.Bár a túra végére alig álltama lábamon, egy felejthetetlenkirándulás volt számomra. Emlékezetes negatív él-mény volt az, amikor a Re-metei sziklaszorosban egy kö-zelgő vihar miatt hatalmasdörgésekre lettünk figyelme-sek. A szorosban a hangoksokszorosan felerősödtek, éstalán életemben nem féltemannyira egy kis esőtől, mintakkor. Emlékszem, hogy a ví-zen keresztül „menekültem”a sziklaszorosból, és az voltaz érzésem, hogy a kalandsosem ér véget. Ma viccesentekintek vissza az események-re, azonban abban a bepáni-kolt állapotban cseppet semtaláltam humorosnak a hely-zetet. 

Pál Piroska

Fotó: Radu Timea
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Egy ősi 
magyar 
bányaváros 
értékei
Nagybánya, Máramaros megyeszékhelye, nevét arany-
és ezüstbányáiról kapta, előtagja a szomszédos Fel-
sőbányától különbözteti meg. Kiemelten fontos tudni
azt, hogy korábban, vagyis 1329-ben Asszonypatakának
hívták, mivel a királyné tulajdona volt, utótagja a
mellette folyó patakra utalt. A város az ország észak-
nyugati részén, a Nagybányai-medencében, az 1307
méter magas Rozsály-hegy déli lábánál, a Zazar folyó
partján fekszik. Északról a Gutin-hegység – és az
annak részét képező Rozsály-tömb – határolja. A
szomszédos községek délen Lénárdfalva és Tőkésbánya,
keletre Felsőbánya, nyugatra pedig Alsótótfalu. 

Kezdetek, melyeket a
történelemkutatások
igazolnakEgyes történelemkutatá-sok szerint a város első em-lítése 1142-ből, II. Géza ko-rából való – Frauenbach,Asszonypataka néven –,amikor a király szászokattelepített a környékre. Mások szerint a tatárjárásután, IV. Béla uralkodásaidején jött létre. A legrégebbi fennmaradtoklevél 1327-ből való; eb-ben Károly Róbert királyZazarbánya néven említi atelepülést. Tőle származik egy 1329-es oklevél is, melyben Ri-vulus Dominarumnak,  Asz-szonypatakánk hívja, aszomszédos Felsőbányát pe-dig Mons Mediusként, va-gyis Középhegy néven em-líti. A Rivulus Dominarum el-nevezés arra a középkoriapácazárdára vonatkozott,amely a mai Klastrom-rétenállt. Nagy Lajos király 1347-ben, majd 1376-ban állítottki kiváltságlevelet a város-nak; a másodikban többekközött a bányászatot is sza-bályozta.  
A bányaváros védőszent-
je: Szent István királyNagybánya akkori polgá-rai idetelepült német ajkúiparosok, bányászok és ke-reskedők voltak. A bánya-város védőszentje Szent Ist-ván király. Nagybánya mesz-szi földön híres volt SzentIstván nevezetű gótikus stí-lusú templomáról, ami egye-di módon kéthajósnak épült,és 1387-ben fejezték be. Atemplom méretei impozán-

sak voltak, az épület ötvenméter hosszú, tornya pedignegyven méter magas volt.Hatalmas tornya, a SzentIstván-torony a mai napigNagybánya felett magaslik.
Hunyadi János háza még
ma is megtekinthetőA város iskolájáról 1380-ból maradt fenn írásos em-lék. Ebben az időben a bras-sói származású Theodoricusvolt az iskolamester. Az 1408-as évben városikórházról tesznek említést;pénzverde már 1411-benműködött.A város 1411-ig királyiváros volt, ekkor azonbanZsigmond király LazarovitsIstván szerb uralkodónakadományozta. Később Hunyadi Jánoskezére került, és keze alatta bányászat ismét fellendült. Hunyadi János házat épí-tett Nagybánya főterén, amimai napig megtekinthető.
Visszalépve 
a történelembenAz ősi bányaváros arany-és ezüstbányáit már a ró-maiak is használták. Amintazt már felvezetőnkben rö-viden említettük, a hagyo-mány szerint a II. Géza által1142-ben ide telepített szá-szok alapították a várost.Erre azonban okleveles ada-tunk nincsen. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya város Asszonypataka el-nevezéssel kapcsolatbanmegoszlanak a vélemények. Felsőbánya határában –amit a középkorban mindig

együtt említenek Nagybá-nyával – egy kis patak folyik,melyet a középkorban Ki-rály-Asszonyforrásnak ne-veztek. 
A Szent István torony 
és a plébániatemplom
születéseI. Lajos uralkodása elejéna város régebbi kiváltság-levelei tűzvésznek estek ál-dozatul, ezért a király 1347-ben a város polgárait meg-erősítette korábbi kiváltsá-gaiban, és olyan szabadal-makban is részesítette, ami-lyenek a szabad királyi vá-rosokat illették meg.Ekkor tették le a ma isálló Szent István-torony ésa plébániatemplom alapjait,melynek plébánosává 1387-ben a Kaplyon nembeli TibaiPétert választották meg, akiegy hitszónok és tizenegykáplán tartására kötelezteel magát. A templom mellett iskolais állott, és ennek mesteréta város fizette. 1391-ben a várost mármagyar nevén – Asszony-patak – említik. 1411-ben Zsigmond ki-rály a várost a szövetségesLazarevics István szerb des-potának adományozza a vá-rost. A település ezzel föl-desúri hatalom alá kerül.Lazarevics halála után,1427-ben unokaöccse,Brankovics György birtokalett, majd 1149-ben Hunya-di János kezébe került. 
A várost palánkkal 
és sánccal veszik körülAmikor I. Lajos király1347-ben a várost továbbikiváltságokkal látta el, mégazt is megengedte, hogy a

várost palánkkal és sánccalvegyék körül. A város polgárai résztvettek a falak és a bástyákfelépítésében, a város vé-delmében, ahol mindenikcéhnek megvolt a maga bás-tyája. Kiss Gábor az Erdélyi vá-rak várkastélyok című mun-kájában számol be arról,hogy miután a város Hu-nyadi János birtoka lett, kü-lönös gondot fordított a bá-nyászat további fejlesztésé-re.Gondolkodásával nagylendületet vett nagybányafejlődése. A város a Hunya-di-család fennhatósága alattvált igazán naggyá. 
A korábban lerombolt
erődítményeket 
újra felépítikÍrott dokumentumok ta-núskodnak arról, hogy a vá-ros Hunyadi János halálakormár az ország legnagyobbbányavárosai közé számí-tott.Plébánosa, Vince ekkormár a váci püspöki székbenült, papja, Geréb László –Szilágyi Erzsébet unokaöcs-cse – pedig későbbi erdélyipüspökké és kalocsai ér-sekké lett. A bányászat élén Szapo-lyai Imre, a későbbi kincs-tartó és nádor állott, akiegy 1459-ben kelt oklevélszerint mint a nagybányaivárnagy sikeresen védtemeg a várát az ellenség tá-madásai ellen. A birtok Hunyadi Jánosrólözvegyére, Szilágyi Erzsé-betre, majd fiukra, Mátyásraszállt, aki 1468-ban a bá-nyák művelését, sőt a pénz-verést is bérbe adta a pol-gároknak 13 ezer aranyfo-

rintért. Egy év múlva azt is meg-engedte, hogy a korábbanlerombolt erődítményeitújra felépítsék, és a várostbástyákkal is megerősítsék. 
II. Ulászló a korona 
elidegeníthetetlen 
tulajdonává nyilvánítja 
a várostMátyás halálakor a városkamaraispánja Zöld Istvánvolt, akit a király felesketettfia, Korvin János hűségére,de Nagybánya a királyvá-lasztás során a lengyel JánosAlbert pártjára állott, akinekhadai 1490-ben be is vo-nultak a városba. Egy év múlva azonban amár törvényesen megvá-lasztott II. Ulászló királyelőtt hódolt meg Nagybánya,és vára, a Castrum in Rivulodominarum.Szintén a fent említettszerző, Kiss Gábor közlésé-ből tudjuk meg még azt is,hogy a lengyelektől elszen-vedett károk ellensúlyozá-sára Ulászló 1492-ben meg-újította a város kocsmatar-tási jogát, melyet még I. La-jostól nyert, és megtiltottaa kamaraispánoknak az ide-gen bor behozatalát. 1496-ban megerősítettea várost 1347. évi kiváltsá-gaiban, majd az 1514. évitörvényben a többi szabadkirályi várossal együtt a ko-rona elidegeníthetetlen tu-lajdonává nyilvánította. 
Romlik a város 
közbiztonsága, 
és a bányászat 
hanyatlásnak indulA mohácsi vész után amost már véglegesen Nagy-bányának nevezett város Já-
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nos királyhoz csatlakozott,akitől 1527-ben vámmen-tességet nyert.Ennek ellenére romlotta város közbiztonsága, ha-nyatlásnak indult bányásza-ta, az egykor virágzó céhekfeloszlottak, és a lakosságnagy része elmenekült. Ahelyzet csak akkor javult,amikor János király Marti-nuzzi Györgynek zálogosí-totta el a várost és ennekbányáit. 
Az elfoglalt várat 
a fejedelem földig 
romboltatjaMiután 1551. július ti-zenkilencedikén Izabella ki-rályné fia, János Zsigmondkirály nevében lemondottErdélyről, és magyar trón-igényéről, Erdélyt Castaldotábornok szállta meg csa-pataival. Az I. Ferdinánd a kezérekerült várost, a bányákkalegyütt 1560-ban BalassaMenyhértnek adományozta,akitől 1564-ben János Zsig-mond vezére, somlyai Bát-hori István, szatmári kapi-tány foglalta vissza.A következő évekbenSchwendi Lázár kerítette ke-zébe a várost, 1557-ben pe-dig János Zsigmond vetteostrom alá. A Sávolyi Tamásés Leonhard gróf vezetésealatt álló őrség azonban, csaka lőporraktár felrobbanásaután adta meg magát. Az elfoglalt várat a feje-delem a földig romboltatta,

és Bornemissza Benedekparancsnoksága alá rendel-te, aki török katonáival abányászat összes épületétés gépeit megsemmisítette,a bányákat pedig vízzelárasztatta el. 
A város új bérlőiRudolf király 1583-ban,a János Zsigmond halálaután koronabirtokká lettNagybányát elcserélte Szat-már váráért Báthori Istvánlengyel királlyal és erdélyifejedelemmel. Később Báthori Zsigmon-dé lett, aki 1588-ban 33ezer százhatvan birodalmitallérért báró HerbersteinFeliciannak adta bérbe,majd 1595-ben LisibonaGellért lett az új bérlője.Bethlen Gábor 1624-ben,I. Rákóczi György pedig1645-ben szerezte meg avárost a bányákkal együtt.

(folytatás a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.
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\ 8. \ |  HUMOR |Rendőrök és egyéb állatfajták
Vásárhelyi Columbók, Po-
irot-k, Kojakok, Sherlock
Holmes-ok kerestetnek!Országos szinten összesenmintegy 800 munkahelyethirdetett meg a rendőrséga napokban, ez megyénkénttöbb tucat állást jelent; többállásra magyarul tudó szak-emberek jelentkezését vár-ják. Az elmúlt év végén arendőrség országosan fel-mérte, hogy mely szakterü-leteken van humánerőfor-rás-hiány, ezzel magyaráz-ható a meghirdetett állásoknagy száma. Minden évbenperiodikusan feltöltik szak-emberekkel az állományt,most is ez történik, szóvalnincs ebben semmi külön-leges.A meghirdetett állásokprofilja szerint ezúttal első-sorban nem közrendőröketkeresnek, hanem olyan szak-embereket, akik „munkájuk-kal a rendőrség tevékeny-ségét segítik elő”. Hargitamegyében például pszicho-lógust, logisztikai szakem-bert, könyvelőt, informati-kust, raktárost keresnek, Ko-vászna megyében viszontinkább adminisztrátorból,pénzügyi szakemberből, au-tószerelőből van hiány, de

közlekedési rendőri állásrais várnak jelentkezőket. Ko-lozs megyében villanysze-relőkre és pénzügyi szak-emberekre, míg Maros me-gyében nyomozókra van leg -inkább szükség.Érdekesség, hogy az ed-digi gyakorlattal ellentétbenfizikai állóképesség-próbanem lesz, és a jelentkezéshezcsak olyan iratok szüksé-geltetnek, amelyeket a rend-őrakadémia felvételi vizs-gáihoz is kérnek: önéletrajz,közvetlen családtagok be-mutatása, állampolgárságotigazoló papírok stb. Akineksikerül a versenyvizsgája,és magasabb pozícióban fog-lalkoztatják, az tiszti foko-zatot is kap, és valószínűlegmajd valamilyen alapkép-zésen is részt kell vennie.A Központ közben meg-tudta, hogy azon vásárhe-lyiek, akik nyomozónak je-lentkeznek, az alábbi felté-teleknek kell megfelelniük:
☻ Legyen gyűrött bal-lonkabátjuk, megrágott bőr-szivaruk és láthatatlan fe-leségük
☻ Az állásinterjú utánmenjenek vissza azzal, hogy„lenne még egy kérdésem...”
☻ Rendelkezzenek fur-

csa, felfele kunkorodó ba-jusszal, és raccsoljanak
☻Vigyék magukkal a há-ziorvosukat, és mutassák beaz interjúztató pofának,hogy „Ő dr. Watson, a segé-dem”
☻ Borotválják kopaszraa fejüket, és közöljék, hogyrokonok Kojakkal anyaiágon (nem a rádióssal, ha-nem az igazival)
☻Viselkedjenek zavartanés hipochondriásan, és szólít -tassák magukat Monknak
☻És végül: degenyezzéka képüket feketére, és ta-nulják be ezt az angol mon-datot: „I'm too old for thisshit”

Fűevő prikulicsok (azazvega alakváltoztató antro-pozoomorf hiedelemlé-nyek). Petre Daea, a kreténmegszólásairól elhíresültmezőgazdasági (ex)minisz-ter egy konferencián vettrészt pénteken az OrszágosStatisztikai Intézetben, aholtöbbek közt arról beszélt,hogy az adatokat nagyonpontosan kell központosí-tani, és egységesen kell ér-telmezni őket (minden el-sőéves statisztika-kurzuselső leckéjének ez az elsőmondata, szóval olyan nagynóvumot ezzel nem mon-dott). Eme banalitást mégmegfejelte azzal, hogy „aszakértői nyelvezet nélkülnem tudunk a közpolitikákirányába szállni”, ami márnem is közhely, hanem egy-szerűen értelmetlen mar-haság. Ekkor már a jelenlé-vők kezdtek kérdően egy-másra pillantgatni, olyan„ezt-a-barmot-ki-hívta-ide?”-tekintettel, de Pétrébácsi még rátett az előző-ekre egy ganéhányó villány-it, és a csökkenőben levőmezőgazdasági területekkelkapcsolatban imigyen szó-lott: „Meg kell nézzük, mitörtént. Nehogy azt gondoljavalaki, hogy jöttek a vérfar-kasok, és megettek előlünkvagy kétmillió hektárt, aztánmost nincs sehol.”Lehetne kommentálni ex-miniszter úr szavait, de csakrontana rajta. Inkább idéz-zük még egy mondását,amely az általa kitalált „Ale-ge oaia!” (Válaszd a juhot!)kampányt népszerűsítő ro-adshow egyik állomásánhangzott el, ugyancsak az őszájzatából: „Van 12 milliójuhunk. Három kilónyi gyap-jú van egy juhon. Egy paplanmennyi is? Három kiló. Ez12 millió paplant jelentene

Romániában, ezeknek a sze-gényeknek”.(Az utóbbi kijelentés előz-ménye: még tavaly május-ban azt javasolta az Antena3élő beszélgetős-műsorában,hogy azért kéne lecserélnia jelenlegi, az ország turisz-tikai jelképeként fungáló la-pit egy birkára, mert „A juhegy élő szobor”, majd amikora riporter rákérdezett, hogyez (az ökörség) elegendőérv-e, hozzátódta: „Ez csakegy meghatározás, az érvekaz elemzés mélységeibenrejtőznek, mindenki és min-den hely vonatkozásában(azon olvasóink között, akikérthetően elmagyarázzáknekünk, hogy ez mi a búbá-natot jelent, kisorsolunk egykinderjuhot húsvétkor –szerk. megj.). Nézzék csak,mennyire szép ez az állat aromán haza zöld legelőin,az ország bármely részén”.Ennél a pontnál a műsor-vezető szemmel jelzett azoperatőrnek, hogy valaki te-relje már ki ezt a degene-ráltat a stúdióból, de nemléptek elég gyorsan, így mégvolt ideje feltenni az i(de laidiotism)-re a pontot: „Le-vele mindenkinek van, deolyan juhai, mint Romániá-nak, senkinek nincsenek”,majd rátolt még egy olyan

prosztulátumot, amelynekmegfejtésén Nobel-díjas eg-zisztencialista filozófusokáltal programozott szuper-számítógépek azóta is dol-goznak: „A juh mellett találszlevelet, a levél mellett nemtalálsz juhot”.
Vadkelet. Mottó: „Rúg arigó, verje devla, nem ízlika kemény széna, ha ráadomaz istrángot, szétrúgja, deha rummal megitatom, akordélyba befoghatom, úgyistudja, bedzsálunk a csárdá-ba...” Lovastól, vagyis a lo-vával együtt tért be a kocs-mába egy segesvári férfimúlt pénteken; talán félt,hogy elkötik a patást, hakinn hagyja, vagy csak éppennem volt diszponibilis ivó-cimborája, mindenesetre lo-vastúl ment kocsmázni a se-gesvári atyafi. A jelenetrőlvideófelvétel is készült, ame-lyen látható, hogy a négylábúnagy sikert aratott a bárbanpiálgatók körében, és a kocs-máros se morgott túlságo-san, egészen addig, amíg apaci meg nem szórta lócit-romokkal a helyiséget. Tu-lajdonképpen nem is olyankirívó az eset: egyes vásár-helyi hangulatkombinátokbaennél nagyobb állatok is jár-nak...

Molnár Tibor
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Az integráció kettős arca
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEdVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Az Európába érkezett mig-ránstömegekkel kapcsolatosbánásmód egyik fontos ve-zérszólama az utóbbi időkbenaz integráció lett. Érdemes eproblémakört, amely súlyoskérdéseket hoz felszínre, ala-posabban megvizsgálni.Az utóbbi bő fél évszázadsorán a bevándorlást illetőena nyugat-európai politikanagyjából három fő szakaszonment keresztül. Az első mégaz 1950–60-as évekre nyúlikvissza, amikor Nyugat-Euró-pában először jelentek megnagyobb csoportokban nemeurópai eredetű bevándorlók(marokkóiak, törökök, BritNyugat-India lakosai), akiket

akkor még vendégmunkások-nak neveztek.E folyamat akkoriban nemvont maga után semmifélehangsúlyos migránspolitikát;a befogadó országokban hall-gatólagosan általában arrólvoltak meg győződve, hogy ebevándorlók a gazdasági fel-lendülés után, amikor már ke-vésbé lesz rájuk szükség, szé-pen hazamennek.Csakhogy az akkori ven-dégmunkások nem tértekhaza, sőt többnyire még a csa-ládjukat is maguk után hozták.Ez nemcsak a bevándorlóklétszámának további emelke-déséhez vezetett, hanem ah-hoz is, hogy szélesebb szoci-

ális-logisztikai hátteret kellettbiztosítani számukra (lakás-építés, iskoláztatás, egészség-biztosítás stb.).Az egyre nagyobb számúbevándorló népesség és azőshonos lakosság együttélé-sének biztosítására és szabá-lyozására ekkor – vagyis az1970-es években – alkottákmeg a „multikulturalizmus”kifejezést. A multikulturaliz-must általában különféle et-nikumú és kultúrájú csoportokegyüttéléseként szokás meg-határozni, beleértve ebbe azt,hogy az egyes csoportok köl-csönösen tolerálják, tisztelikegymást, egyenlő felekkénttekintenek egymásra.A multikulturalizmus – mel-lékesen legyen mondva – vi-tatott jelenség. Egyesek úgytekintenek rá, mint a globali-zációval szemben álló ideo-lógiára, holott a helyzet éppfordított: egy állam vagy tár-sadalom multikulturálissá té-tele, sokféle multikulturáliscsoportra való felbontása tesziigazán lehetővé, hogy ezen el-szigetelt, gyenge kulturáliscsoportokat felfűzzék a glo-balizmus járószalagjára.Az egyes csoportok meg-őrizhetik ugyan a maguk sajátszokásait a ruházkodásban,az étkezésben stb., de az igazánlényeges kérdésekben, a pénz-ügyekben és az üzleti életben,az adminisztrációban, a gaz-dasági élet irányításában, apolitikai és jogi élet megszer-vezésében mind alávetik ma-gukat a globális szemlélet já-tékszabályainak.Ez utóbbi játékszabályokatpedig jelenleg még az észak-atlanti civilizáció diktálja. Má-sok viszont arra mutatnak rá,hogy a multikulturalizmus ha-tékony eszköz a többé-kevésbéhomogén nemzetállamok fel-bomlasztására. Ugyanis a mul-tikulturalizmus épp azzal, hogyelvileg minden kultúrát egyen-rangúnak, egyenértékűnek te-kint, kihúzza a szőnyeget egyadott nemzetállam hagyomá-nyokon alapuló, domináns kul-túrája (az úgynevezett Leit -kultur) alól. A multikultura-lizmus nyugodtan létezhet agasztronómia vagy a zene te-rén, ám a jog területén –amelyben alapvető szerepetjátszik a történeti-kulturálishagyomány, valamint az államiszuverenitás – már nem.Bármik legyenek is a mul-tikulturalizmus előnyei vagyhátrányai, a 2000-es évek vé-gére kiderült, hogy nem mű-ködőképes. A tömeges beván-dorlás újabb hullámainak ha-tására láthatóvá vált, hogy sokhelyen nem multikulturális,hanem párhuzamos társadal-mak jöttek létre. Emiatt je-lentette ki Merkel még 2010októberé ben, hogy a multikultimegbukott. (Ugyanígy nyilat-kozott akkortájt David Came-ron, Nicolas Sarkozy és José

María Aznar is.)A multikulturalizmust felkell váltania az integráció nak– hangzott az új jelszó, minthamindez menne parancsszóra.Ez jelenti a migránspolitikaharmadik szakaszát. Az integ-ráció a szó szoros értelmébenbeilleszkedést, betagozódástjelent a többségi társadalomkultúrájába; az integrálódókmagukévá teszik a szóban for-gó társadalom törvé nyeit, nor-máit, értékeit, nyelvét, ame-lyeken persze ők maguk ismódosítanak.Azonban itt merül fel a dön-tő kérdés: mibe, milyen kul-túrába kellene a nagyszámújövevénynek integrálódnia?Nézzük meg a problémát azellenkező oldalról! Nagy-Bri-tannia számos nagyvárosábanapró falragaszok láthatók, raj-tuk a felírás: „Saría által el-lenőrzött terület.” Anélkül,hogy most belemennénk e fel-irat kitételének jogi vonatko-zásaiba, vegyük szemügyre azalatta található, apró képekkelszemléltetett tilalmakat:1. No alcohol (Tilos az al-koholfogyasztás!). 2. No gamb-ling (Tilos a szerencsejáték!).3. No Music or Concerts (Tilosa zene vagy a koncertek [atulajdonképpeni „bulik”]!). 4.No Porno or Prostitution (Tilosa pornográfia vagy a prosti-túció!). 5. No Drogs or Smoking(Tilos a kábítószer vagy a do-hányzás!)Tehát ivászat, szerencsejá-ték, bulik, pornográfia, drogok,dohányzás. Épp e területekrajzolják ki a jelenlegi nyugaticivilizáció tömegdemokráci-ájának élvezeti térképét is.Ezek korunk hedonizmusánakfő territóriumai, napjaink nyu-gati „kultúrájának” meghatá-rozói. S noha elfogadhatatla-nok és vitathatónak tűnnekazon jelenségek, amelyek azeurópai nagyvárosok egyesterületein az iszlám jogrendetés jogszokásokat kívánják ér-vényesíteni, egyet nem lehettagadni: e tiltások tömör le-sújtó véleményt fogalmaznakmeg nyugati kultúránk jelen-legi állapotáról is.Félreértés ne essék: e kér-dés felvetésével egy pillanatrasem kívánok a „bűnös világiszenvedélyeket” ostorozó sa-vonarolai álláspontra helyez-kedni. Merthogy az emberalapvetően érző-érzéki lényis, létezéséhez hozzátartoznakaz élvezetek. S ha figyelembevesszük, hogy a nyugati át-lagember életének legnagyobbrészét a racionális munka-szervezés végsőkig feszítetttempója hatja át, akkor igenisszükség van ennek oldására,akár élvezetek formájában is,ha nem akar beleőrülni a hetipenzum örökös teljesítésébe.(Bár régebben ezt egysze rűenpihenésnek, regenerálódás-nak, urambocsá!, művelődés-nek, örömet okozó önképzés-

nek nevezték.)Az élvezetek skálája perszenem zárul le az előbbi felso-rolással. Számos olyan területvan, amelynek magas az él-vezeti értéke, de nem pusztítójellegű: ilyen mondjuk a test-kultúra, a sport, a turizmusvagy természetközelség, az el-mélkedés, a létáhítat, a csen-des beszélgetés, az önmagun-kért végzett művelődés, a te-vékeny szeretet. A történelemugyanakkor számtalan példátmutat arra, hogy elpusztul egycivilizáció akkor, ha az élet ér-telmét és végcélját a túlfeszítetthedonizmusban, a nyers él-vezetek hajszolásában látja.A probléma: ha a nyugaticivilizáció elvárja a bevándor-lók integrálódását (joggal),akkor egy igazán hithű, vallásaparancsolatait betartó és aszerint élő muszlim apa –merthogy vannak szép szám-mal ilyenek is – kérdése is jo-gos: Mibe is integrálódjon agyermekem? Abba a világba,amelyet hét közben a racio-nális munkaszervezés végső-kig finomított rutinja, hétvé-genként meg a lapos, önpusz-tító hedonizmus jellemez?Abba a kultúrába integrálód-jon, ahol az átlagember élet-formája mindinkább kimerülabban, hogy – szórakozáskép-pen – minden áldott hétvégénleissza magát a sárga földig,félkarú rablók fosztják ki he-tente, bulizik, pornófilmeketnéz, szétdrogozza az agyát ésfüstöl, mint egy gyárkémény?Márpedig, és ezt őszintén bekell ismerni, Nyugat-Európá-ban meghatározó hányadbanez történik ma minden hét-végén Málagától Malmőig.Konklúzió: ahhoz, hogy ajelenlegi nyugat-európai tár-sadalmak a jog és az etika leg-szélesebb spektrumának ér-telmében is követelhessék abevándorlók integrálódását abefogadó társadalomba, egyreinkább szükség van arra, hogyaz őshonos európaiak nem el-hanyagolható számú tömegeiis integrálódjanak újra hosszúévszázadok során kialakított,megformált saját kultúrájukba.Meg kellene kísérelniük vissza-nyerni azt, amit napjainkrajelentős hányadban már el-veszítettek. Az integráció szük-ségessége kettős imperatívusztfoglal magában: a bevándor-lókra éppúgy vonatkozik, mintaz őshonos európaiakra.Tévedés azt hinni, hogy aRómai Birodalom bukását ki-zárólag a beözönlő barbárokokozták: az belülről végletesenmegroppant már azelőtt, hogya barbár népek megjelenteka limesek előterében. Ez utób-biak legfeljebb csak a kegye-lemdöfést adták meg neki.
A szerző filozófiatörténész, 

egyetemi tanár

Csejtei dezső

A római birodalom is belülről roppant meg, a barbárok csak bevitték a kegyelemdöfést 
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Klein László Románia legkiválóbb teremlabdarúgó-kapusa volt 
A 2017–2018-as bajnoki évad végén a szebb napokat
is megélt Marosvásárhelyi City’us, ugyanakkor a
román válogatott hálóőre, Klein László, valamint ko-
rábbi társa, a vásárhelyi illetőségű Mihály Zoltán
visszavonult az aktív sporttól. A lezárt bajnoki évadban
a Székelyudvarhelyi FK együttesét erősítették. Klein
minap a Központnak mesélt pályafutásáról, illetve
családjáról.

Grigoras jött, Klein ment 

– Eljött az a pillanat, ami-
kor te is, és a marosvásár-
helyi illetőségű volt csapat-
társad, Mihály Zoltán is visz-
szavonultatok az aktív sport-
pályafutástól.  Hogyan élted
meg a visszavonulás pilla-
natát?– Erre a pillanatra tuda-tosan készültem, ugyanissikeres pályafutást zártamle, de megvallom őszintén,keserű érzés fogott el, hi-szen egy olyan sportágathagytam abba hivatalosan,amit sok éven keresztül fel-ső szinten űztem. Én mindiga pozitív oldalát nézem adolgoknak: jó volt, szép voltés igaz volt minden, sőt, éna csúcson hagytam abba,ezért még szebb volt. 

– Mi volt az oka a dönté-
sednek?– Abban, hogy meghoz-tam ezt a cseppet sem köny-

nyű döntést, a családomnakvolt a legnagyobb szerepe:szeretném, hogy ezutántöbb időt töltsek velük. Hanem így teszek, azt előbb-utóbb megsínylette volna acsaládom. Amúgy, az utóbbiidőszakban, amikor az ud-varhelyi csapatba igazoltákGrigorașt – akit jó kapusnaktartok –, kiszorultam a kez-dőcsapatból. Meg kellett ba-rátkoznom a gondolattal,hogy már csak alkalomad-tán védek. Az igazság az,hogy még 1-2 évig tudtamvolna csereként védeni, deúgy gondoltam, hogyha nemtudok küzdeni azért, amiértharcba szállunk, akkor nin-csen miért küzdenem, ezértnem éreztem már hasznos-nak magam. 
Marosvásárhelyen 
négy bajnoki címet és
Románia Kupát nyert

– Mikor kezdődött el a te-

remlabdarúgói karriered?– Egész eddigi életemsportolással töltöttem, hi-szen édesapám, id. KleinLászló futballedző volt, ígygyerekkorom óta veleegyütt részt vettem a lab-darúgó-edzéseken, aztán vi-szonylag későn, 2002-ben,26 évesen kezdődött el ateremlabdarúgói pályafutá-som, ugyanis akkor hono-sodott meg Romániában ateremfoci. Azóta, azaz min-

tegy 15 éve rendszeresentagja voltam a hazai terem-labdarúgó-életnek, amirebüszkén tekintek vissza. 
– Milyen sikereket értél el? – 155 válogatottbeli sze-replésem van, ha a körül-mények megengedték vol-na, akkor több is lett volna...Hat román bajnoki címetnyertem, ebből kettőt a Szé-kelyudvarhelyi FK, négyeta Marosvásárhelyi City’us

színeiben, a vásárhelyiekkelnégy Románia Kupa-győ-zelmet is szereztem. Beval-lom, a Vásárhelyen meg-nyert 4 aranyérmemneknem tudtam annyira örven-deni, mint annak a kétaranynak, amit a Futsal KlubSzékelyudvarhely színeibennyertem.
– Miért?– Azért, mert a vásárhelyibajnoki címeket hozó idő-
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szakban a City’us volt min-den szempontból a legjobbcsapat a bajnokságban, aromán válogatott alkotta akeretet, így nem volt ellen-felünk. Viszont az udvarhe-lyi két aranyéremért alapo-san megküzdöttünk, a leg-jobb volt a csapatszellemaz FK-nál. Ezt bizonyítja azis, hogy miután a rájátszás-ban az első két találkozónmindössze egy pontot sze-reztünk, utána pedig zsi-nórban hét mérkőzést nyer-tünk meg és bajnokok let-tünk, azaz vert helyzetbőlálltunk fel és fordítottunk.Ezt hiányolom a mai fiata-lokban, hogy nincsen megbennük az a küzdeni tudás,ami a mi generációnkbanmegvolt. 
– Hogyan emlékszel vissza

a vásárhelyi évekre?– Jól éreztem magam Ma-rosvásárhelyen, sok kelle-mes emlékem van erről aperiódusról, hiszen a baj-noki címek meg a kupagyő-zelmek mellett nemzetköziszinten is bizonyítottunk.Jelenleg is követem a vá-sárhelyiek eredményeit, saj-nos anyagilag kellemetlenhelyzetben vannak, tudom,hogy mik történtek ott, deremélem, hogy mielőbb fe-léled ott a teremlabdarúgás.Lenne olyan tehetségesutánpótlás Vásárhelyen,amely megállná a helyét ahazai élvonalbeli bajnok-ságban. Remélem, hogy mi-előbb az anyagi gondok ismegoldódnak, hiszen ami-kor pénz volt, jó csapatotlehetett összekovácsolni. Szeretném, hogy ne csak2-3 jó képességű együttesharcoljon a bajnoki címért,hanem például 5-6, így ki-

éleződne a harc, színvona-lasabb enne a bajnokság,sőt a nézők is visszatérné-nek a lelátókra. 
Jelenleg a 
Székelykeresztúri 
Egyesülés egyetlen 
kapusa

– Szegre akasztottad
ugyan a bajnoki címeket
„védő” kesztyűidet, de idő-
közben, a teremlabdarúgás-
sal párhuzamosan nagypá-
lyán is fociztál. Mi több, visz-
szavonulásod után is játszol
helyi szinten. Vagyis a fut-
balltól nem tudtál távol ma-
radni...– Nem! A feleségem min-dig felhányta, amikor ed-zések után is futballoznimentem a barátokkal, hogy„miért kell, annyit rúgni abőrt”. Megmagyaráztamneki, hogy a csapattársakkalvaló játék az munka, viszonta barátokkal való foci, azkikapcsolódás számomra.Aztán megértette... Jelenlega 4. Liga Hargita megyeicsoportjában szereplő Szé-kelykeresztúri Egyesülésszíneiben futballozom. Aztmég nem szeretném abba-hagyni, egyelőre a csapategyetlen hálóőreként tevé-kenykedem. 

– A futball és a család
mellett mik töltik ki a hét-
köznapjaid?– Már ötödik éve önkor-mányzati képviselő is va-gyok Székelykeresztúron,így a helyi sportéletet sze-retnénk felkarolni PéterMiklós (az Egyesülés elnöke– szerk. megj.) barátommalvállvetve. Emellett pedigcsatlakoztam egy vállalko-záshoz is.

Sajnos az anyagiak hiányamiatt nem tudunk a focicsa-pattal felsőbb osztályba lép-ni, de ezután is segítem őketjátékommal. Viszont a Ro-mánia Kupa megyei szaka-szát sikerült az utóbbi al-kalommal is hazai pályánmegnyernünk: három évea negyedik, két éve a má-sodik, 2017-ben pedig aharmadik fordulóig sikerülteljutnunk, ami nagy ered-ményt jelent számunkra.Tehát, ha nem is tudunk a3. ligába feljutni, de meg-próbáljuk 3. ligás csapatok-kal felvenni a versenyt akupasorozatban.
Nem látja fényesnek 
a hazai teremlabdarúgás
jövőjét

– A román teremlabda-
rúgó-válogatott eredményeit
is követed?– Persze! A grúzok ellenikettős győzelem után kiju-tott a válogatott a január30–február 11. között Szlo-véniában sorra kerülő Eb-re, ezt a részvételt tizenötév alatt negyedik alkalom-mal harcolta ki, ami igendicséretes. Szurkoltam ne-kik, hiszen olyan játékosokis szerepeltek az együttes-ben, akikkel én évekig csa-pattárs voltam, így jólesőérzés drukkolni nekik. Azösszeredményeket figyelve,fontos, hogy ott leszünk azEb-én Grúziában!

– Igen, de ez a generáció
szép lassan kiöregszik, másak
követik őket. Hogy látod a
futsal jövőjét?– Nem biztos, hogy azok,akik jönnek, tudják majd ottfolytatni, ahol az elődeik ab-bahagyták, ahol a jelenlegi

generáció most tart. Sokkalnagyobb hangsúlyt kell fek-tetni az utánpótlásra – amiitt, nálunk folyik, az minden,csak nem utánpótlás-neve-lés –, így technikailag és tak-tikailag is sokkal jobban fej-lődnének a játékosok. Ez aztjelenti, hogy a fiatalok gye-rekkoruk óta műveljék ezta sportágat, mint Spanyol-országban, vagy Brazíliában.Ott például 12 éves korukiga gyerekek csak futsaloznak,utána döntik el, hogy továbbfolytatják, vagy nagypályánfognak majd focizni, amely-nek alapja szintén a futsal.Ezt Magyarországon meg-értették, hiszen ott több kor-osztályos bajnokság létezik,így a gyerekek már zsengekorban fejlődhetnek, Romá-niában viszont csak két éveszervezik meg az U19-es

bajnokságot. Ez jó dolog, vi-szont még alacsonyabb szin-ten kellene kezdeni a te-remfocit hazánkban. 
– Hiányzik az élvonalbeli

teremlabdarúgás?– Igen. Az FK vezetőségemár korábban felkért, hogyheti 1-2 alkalommal tartsakkapusedzéseket, de én mégnem döntöttem. Egyelőre acsaládomra összpontosítok.
– Apropó család. Kik je-

lentik a családod? – Már 10 éve házas va-gyok, a megértő felségemKatalinnak hívják, van egyöt éves kislányunk, Tamaraés egy három éves kisfiunk,Tamás. Ők a büszkeségeim!
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Klein László Székelyudvarhelyen született 1976.
április 6-án. Labdarúgó-karrierjét a helyi SK
ifjúsági csapatánál kezdte, ahol 14 évesen került
be a felnőttcsapatba, amely akkor még a har-
madosztályos bajnokságban szerepelt. Tizen-
kilenc évesen Csíkszeredába került, a katonai
szolgálat teljesítése közben az ASA-Rapid csa-
patánál védett, majd 1998-2000 között az ud-
varhelyi Budvárnál játszott hátvédként (amely
akkor a harmadosztályos román bajnokságban
szerepelt), majd hazakerült Székelykeresztúrra.
2002-ben 26 évesen kezdődött el a teremlab-
darúgó pályafutása, miután a Székelyudvarhelyi
SK kapusa lett. Később megfordult a Marosvá-
sárhelyi Izorep, a Dévai CIP, a Sepsiszentgyörgyi
Spicom és a Marosvásárhelyi City’us-nál. Ezután
visszatért Székelyudvarhelyre, az újjáalakult
FK-hoz. Közben játszott az Udvarhely körzeti
labdarúgó-bajnokságban, a Szentábrahámi
Andycom és a Siménfalva csapatánál, illetve a
4. liga Hargita megyei csoportjában, a Széke-
lyukeresztúri Egyesülésnél. A labdarúgás egyéb-
ként családi örökség, hiszen Klein László édesapja
és nagyapja is kapusként játszott.2013-ban, a marosvasarhelyi City `us csapatában 

Parádés védés Klein módra

Családja körében
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Miközben a világ – lát-szólag – egyre cinikusabbáés hitetlenebbé válik, pszi-chológusok, antropológusokés egyházkutatók közösenkeresik a választ, hogy mitjelent a hit a posztmodernember számára. Ha egy la-katlan szigeten nőnénk fel,távol minden emberi civili-zációtól, hívő emberré cse-perednénk – állítják az ant-ropológusok. De mi a hit?Meggyőződés? Elvi kérdés?„Üzemanyag” a mindenna-pokhoz? „A reménylett dol-gok valósága, és a nem látottdolgokról való meggyőző-dés?” 
Hívők és hitetlenek hiteJustin Barrett, az OxfordiEgyetem pszichológiai pro-fesszora szerint a felsőbb-rendű lényben való hit min-den kisgyermekben meg-van, még akkor is, ha arrólsosem beszéltek nekik. Tízéven át kutatta, hogyan vi-szonyulnak a hithez és atranszcendens gondolko-dáshoz a hat-hét éves gye-rekek a világ különbözőpontjain, majd arra a meg-állapításra jutott, hogy agyerekek „született hívők”.Még azokban a családokbanvagy országokban is hisznekvalamiféle misztikus, felsőhatalomban, ahol a vallásosvilágnézetet elnyomják, ésinkább arra nevelik a gye-rekeket, hogy ne dőljenekbe semmiféle vallásnak, ba-bonának.

Egy másik kutató, JesseBering a Belfasti Egyetemenhatvannyolc óvodást csődí-tett össze, és arra kérte őket,vegyenek részt egy kis há-zibajnokságban: dobáljanakmedicinlabdákat egy falraerősített hálóba. A kutatórendkívül kedvesen elma-gyarázta nekik a szabályo-kat, majd arra hivatkozva,hogy el kell intéznie valamit,kiment a teremből.A kicsik többsége gyar-lónak bizonyult. Alig csuktabe maga után az ajtót Beringprofesszor, a gyerekek úgydöntöttek, egyszerűbb oda-sétálni a falhoz, és betennia lasztit a hálóba, mint to-vább kísérletezni a célbadobással. De vajon mi tör-ténik, hogy egy láthatatlanszellem felügyeli a játékot?A professzor visszatért aterembe, gratulált a győz-teseknek, és visszavágót hir-detett. Sajnos a következőfordulóban is ki kellett men-nie, ezúttal viszont kitettegy üres széket a terem kö-zepére, és megkérte a lát-hatatlan Aliz hercegnőt,hogy felügyelje a játékot.A rejtett kamerák jól mu-tatták, hogy a kicsik egy ré-sze elbizonytalanodott. Aszakember ugyan kiment,no de Aliz hercegnő figyelt.„Miféle Aliz hercegnő? Hol?”– vihogott néhány gyerek,és ugyanúgy csaltak, mintkorábban. A többiek az üresszékre sandítva küzdöttektovább. A szkeptikus gye-rekek nyertek, számukra ki-

tűzték a döntő harmadikfordulóját. Csakhogy mostmár egyenként kellett ver-senyezniük, illetve nem tel-jesen egyedül, mert a lát-hatatlan Aliz hercegnő ez-úttal is figyelt. Érdekes mó-don egyedül már a legkajá-nabb gyerek sem mert pac-kázni az üres székkel.„Mindannyiunk elméjé-ben forog egy rejtett kame-ra, amely afféle Aliz herceg-nőként működik” – vallja aprofesszor, aki szerint a ter-mészetfelettibe vetett hitkifejezetten előnyös evolú-ciós szempontból, mert al-kalmassá tesz bennünketarra, hogy együtt éljünk,dolgozzunk másokkal, hogysegítőkészek maradjunk azidegenekkel szemben, éshogy beilleszkedjünk a tár-sadalomba. Ugyanakkor avallások terjedése szorosankötődik a távolsági keres-kedelem kialakulásához,amely mindig is a legkoc-kázatosabb üzleti vállalko-zások közé tartozott, hiszensok-sok ember bizalmáraépült.Nem véletlen, hogy aziszlám elsősorban a keres-kedelmi útvonalak menténterjedt el Észak-Afrikában.Aki a muszlim kereskedők-kel akart üzletelni, jól tette,

ha áttért a hitükre, mertcsak így élvezhette feltétlenbizalmukat. Aki pedig azörmény selyemkereskedők-kel akart szót érteni, az böl-csen tette, ha megismerke-dett az Örmény ApostoliEgyház tanításaival, míg agyémántkereskedelembenérdekeltek nagy valószínű-séggel zsidó közösségbe tar-toztak.
Tükör által homályosanA különféle vallások –függetlenül attól, milyenmélyen átélt hitről van szó– azt ígérik híveiknek, hogymegtanítják őket az ösztö-neiken és a belső készteté-seiken úrrá lenni. Az önne-velés, önismeret eszközétkínálja azoknak a követő-iknek, akik hajlandóak élnivele.„A földi életben tükör általhomályosan látok” – mondjaPál apostol. Odafent a meg-ismerésnek más perspek-tívái nyílnak meg. A fizikai-lag érzékelhető világon kívülvan egy fizikailag nem ér-zékelhető, szellemi létszint.A huszadik század elejénFreud az Egy illúzió jövőjecímű művében arra a kö-vetkeztetésre jut, hogy avallás az ember kétségbee-

séséből származik. A hithez mindenekelőttfantázia kell. Az, hogy valakiképes az élet misztikus, ir-racionális igazságait elfo-gadni és ezzel együtt élni,az nyilvánvalóan gazdagképzelőerőre utal. Nemolyan könnyű megbarátkoz-ni a gondolattal, hogy azéletben bizonyos dolgokranincsen ésszerű magyará-zat. Ezzel együtt szeretnénkaz életünket értelmesnek,élhetőnek és normálisnaklátni.De vajon tényleg szeret-nénk? Nem elég néhányhashtag, amellyel életünketfelcímkézzük a Facebookonés Instagramon, aztán a vi-lággal jóváhagyatjuk? Vanmég igény a mélyen átélthitre?A posztmodern ember-nek megváltozott a hithez,de ugyanúgy a tudáshozvaló viszonya is. Az „és ak-kor mi van?” kor gyermekeivagyunk. Az elmélyült szel-lemi vagy belső munkávalelsajátítható nyereségek ár-folyama igen alacsony egyolyan században, amikorminden villámgyorsan ké-szül, és azonnal kielégülés-sel kecsegtet.
Timár TímeaPutyin ennél keményebb már nem lesz

Az orosz elnök az ortodox
vízkereszt alkalmából már-
tózott meg a jeges vízben
félmeztelenül. Hatásos ké-
pek készültek az akcióról.Az orosz állami televízió-nak jutott a megtiszteltetés,hogy végig kövesse, amintVlagyimir Putyin a báránybőrkabátot ledobva elmerült aSzeliger-tó jeges vizében azortodox vízkereszt napján.A levegő ekkor -6 Celsius-fokos volt, a víz hőmérsék-letét megtippelni sem mer-jük.Az ortodox vallás követőiezzel a rituáléval emlékeznek

meg Jézus megkeresztelke-déséről. Putyin feltehetőennagy hatást gyakorolt a vá-lasztókra, akik március 18-án az elnökválasztáson sza-vazhatnak majd. Putyin el-nökként gyakran feltűnt or-todox ceremóniákon, az or-todox egyház pedig befolyá-sos intézménye az orosz tár-sadalomnak.A 65 éves elnök nem elő-ször vállalkozott a fizikai fitt-ségét kidomborító feladatra,és nem először mutogatta ameztelen felsőtestét sem anyilvánosság előtt.
forrás: hvg.hu 

Isten nagy, én kicsi vagyok
Hogyan lehetséges az, hogy a Föld több milliárd
lakosa makacsul hisz olyasfajta természetfeletti dol-
gokban, amelyekre nincs semmiféle tudományos ma-
gyarázat? Miért áldoznak az emberek időt, energiát,
pénzt – néha az életüket, szabadságukat is – a hitükért?
Lehetséges volna, hogy az emberiség évezredek óta
ismétel egy olyan viselkedésmintát, amely végső
soron nem válik hasznára? A válaszokért elég mélyre
kellett ásniuk a kutatóknak…


