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exkluzív interjú

Akár a kocsmában   
 
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-
testület legutóbbi ülésén látványosan a bányász-
béka hátsó fele alá ereszkedett a vitakultúra 
színvonala. Miután oda nem illő hozzászólással 
indult - hogy mi a fészkes fenét akart elérni a 
panasztevő azzal, hogy éppen ott és akkor tár-
ta a nyilvánosság elé a nem tisztázott körülmé-
nyek között esett múlt heti kávézói incidenst, 
amelyben egyelőre nem tudni, ki volt a tettes 
és ki az áldozat, az sehogy sem fér a fejembe -, 
kocsmai szóváltásba illő sértéssel folytatódott a 
„tanácskozás”. 

Kampányízű vacsoracsata
Vacsorázni hívta múlt pénteken Kolozsváron 
Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét és a tör-
ténelmi egyházak helyi képviselőit Molnár 
Gyula, az MSZP elnöke és Karácsony Gergely 
Párbeszéd-elnök és egyben az MSZP minisz-
terelnök-jelöltje. Az erdélyi körúton tartózkodó 
két magyarországi ellenzéki politikus előzőleg 
egy nyilvános fórumon vett részt a Szabadelvű 
Kör szervezésében.

A Toldalagi-palota őrei 
 
Az Örökségünk Őrei verseny egyik csapata 
a marosvásárhelyi barokk egyik kiemelkedő 
emlékművét, a Toldalagi-palotát fogadta örök-
be. A Bolyai X. B. osztályának BolyaiBB Tol-
dalagi Palota nevű csapatából Márton Kincső, 
Tündérligeti Sámuel és Nyulas Áron számol 
be műemlékvédő és ismeretterjesztő tevé-
kenységükről. 

Egy gyerek ötlete volt
a vásárhelyi Kőrösi Csoma-
szobor felállítása
– Interjú Csoma Gyulával, a nagy magyar ősha
zakutató mellékági rokonával – 

Marosvásárhely az I. világháború lezajlása után, 
a román megszállás idején magyar kötődésű 
szobrok nélkül maradt. 1940 után egy tízéves 
gyermek vetette fel a gondolatát annak, hogy 
a „szobortalan” városba jó lenne Kőrösi Cso-
ma Sándornak kőmást állítani. 

Párkapcsolati kártyajátékot
fejlesztettek ki erdélyi 
szakemberek 
Loventimes elnevezésű ismerkedős, párkap-
csolat ápolását elősegítő kártyajátékot hozott 
létre nagyrészt erdélyi szakemberekből álló 
csapat, akik közösségi finanszírozással gyűj-
tötték össze az elképzelés megvalósításához 
szükséges összeget. Az ötletgazdákat elsősor-
ban a crowdfundingban rejlő lehetőségek ki-
tapasztalása motiválta.

Ambrus Attila, a Viszkis visszatért Marosvá-
sárhelyre

Alanyunk életének meghatározó és kevésbé mediatizált szakaszáról, jégkorongozó-pá-
lyafutásáról mesélt, de a börtönéveiről is megosztotta velünk tapasztalatait. Ambrus 
Attila Maros megyéhez is kapcsolódik, hiszen édesanyja itt élt, a szomszédos Maroske-
resztúron. De felemlegette azt is, hogy a nyolcvanas években a városunkban is jégkoron-
gozott az akkori nyitott pályán. Ezenkívül érdekességeket is megtudtunk a Viszkisről, 
például, hogy 9 évesen kitagadták szülőfaluja templomából, mivel megitta a misebort 
és megette a pászkát.



| Központ hetilap | 2018 / 6. |február 8–14.  | 

Lapigazgató: 
Gergely Zoltán

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Főmunkatárs:  
Szentgyörgyi László 

Munkatársak:  
Czimbalmos Ferenc-Attila 

Molnár Tibor
Nagy-Bodó Tibor

Nemes Gyula 
Keresztrejtvény-szerkesztő:  

Hideg András   

\ 2. \ | NAPTÁR |

KÁR KIHAGYNI NÉVNAPOK |

HOROSZKÓP |

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön. 

Kiadó: Medical Publicity Kft. 
ISSN 2069 – 900X  

A megjelent írások nem fel tét lenül 
a szer kesz tő ség véle ményét tük
rözik!  //  Szer kesztőségünk fenn
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 KOS: Magára nem túl jellemző módon, de kivé-   
telesen menekülni szeretne bizonyos dolgok 
elől. Érthető, ha nincs kedve hozzájuk, sok a 
dolga vagy még inkább egész egyszerűen nem 
akar szembenézni a problémáival, de ön is tud-
ja, hogy a szőnyeg alá söprés nem megoldás.
 BIKA: Sikeres, eredményes és örömteli napok 
várnak önre. A maximumot sikerül kihoznia be-
lőlük, még többet is, mint tervezte, és hétvégére 
úgy érezheti, hogy ott tart, ahol lennie kell. 
 IKREK: Ezen a héten szabályosan ontják ma-
gukból a csillagok az áldásukat! Nem csak, hogy 
szerencsés lehetőségeket, helyzeteket teremte-
nek, de még akár egy régi vágya is megvalósul-
hat. 
 RÁK: A következő napokban optimista oldala 
fog főképp dominálni. Igen termékeny és ked-
vező napok elé néz, amikor is könnyen véghez 
viheti a céljait, jelentős lépéseket tehet megter-
vezett jövőjének irányába.
 OROSZLÁN: A héten hajlamos lehet túlzásokba 
esni. Nem látja tisztán a helyzetét, de ha még 
látja is, úgy van vele, nem érdekli, önt senki se 
akadályozza. Legyen óvatos a merészségével, a 
gátlástalanságával, mert sokakat felbőszíthet a 
napokban.
 SZŰZ: A napokban olyan lesz, mint akit kicse-
réltek. Nyitottá válik új ötletek megvalósítására, 
igent mond olyan lehetőségekre és programok-
ra, amelyekre korábban nem. Kíváncsivá válik 
és keresni kezdi az izgalmakat.
 MÉRLEG: A héten a csillagok nem könnyítik 
meg a dolgát, és gyakran kerülhet nehéz vá-
laszutak elé. Bármennyire is halogatja majd, 
döntenie kell. Emiatt ne lepődjön meg azon, 
ha a napokban gyakrabban fáj a majd a feje 
vagy gyomorpanaszok jelentkeznek, mert ezek 
mind-mind lelki problémákból adódnak majd.
 SKORPIÓ: A napokban változékony és igen-
csak ingatag lesz majd a hangulata. Senkivel 
sem fog tudni szót érteni, könnyen összetűzés-
be keveredik a környezetével. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha kiszámíthatatlan hangulata miatt 
inkább elkerülik majd.
 NYILAS: A napokban érdemes hosszú távon is 
eltöprengenie a jövőjén, mert a csillagok tisztán 
tartják elméjét és világos válaszokat küldenek 
önnek. Ne féljen új dolgokba belevágni, és meg-
valósítani a vágyait.
 BAK: Mostanában nem találja a helyét. Úgy 
érzi, valami hiányzik az életéből. De ne aggód-
jon, mert a csillagok meg fogják világosítani 
az elméjét, és felfedik ön előtt azt, mire lenne 
szüksége ahhoz, hogy boldogabb és elégedet-
tebb legyen.
 VÍZÖNTŐ: A napokban sokkal rámenősebb, ve-
hemensebb lesz. Nem csak, hogy válósággal át 
fog törtetni másokon céljai elérésnek érdeké-
ben, és senki és semmi sem állíthatja majd meg, 
de vehemensebb és agresszívebb lesz, ám nem 
negatív értelemben.
 HALAK: Minden ragyogóan alakul a környeze-
tében. Kívánságai szinte valóra válnak, egyre 
másra érik a jó hírek és a kellemes események. 
Igazán úgy érzi, hogy a sors a tenyerén hordozza.

Február 8. Aranka, János
Február 9. Abigél, Alex, Erik
Február 10. Elvira, Pál, Ella
Február 11. Bertold, Marietta
Február 12. Lívia, Lídia, Lilla
Február 13. Linda, Ella, Gergely
Február 14. Bálint, Valentin

Klubnap jelmezbállal

A Romániai Nyugdíjasok 
Egyesületének Maros me-
gyei fiókja február 13-án, 
kedden jelmezbállal egy-
be-kötött klubnapot szer- 
vez a tagok számára. Fel-
iratkozni hétköznapokon 
10–13 óra között lehet az 
egyesület marosvásárhe-
lyi, Bolyai utca 36. szám 
alatti székhelyén, az eme-
leten. Az érdeklődők ugyan-
itt feliratkozhatnak még a 
Parajd–Szováta–Vármező 
útvonalon szervezendő ki- 
rándulásra – áll a szerkesz- 
tőségünkbe eljuttatott fel-
hívásban.

A temperamentumok
 szerepe
a gyermeknevelésben

A marosvásárhelyi Magocs- 
ka Waldorf Egyesület szer- 
vezésében A temperamen-
tumok szerepe a gyermek- 
nevelésben címmel tarta-
nak előadást február 12-
én 18 órakor az Erdő utca 
7b alatti Gecse Dániel Re-
formátus Orvosi és Egész-

ségügyi Szakkollégiumban 
(volt Bod Péter Diakóniai 
Központ). Meghívott Kar-
kus Ottó, a magyarországi, 
solymári Fészek Waldorf 
Általános Iskola, Gimnázi-
um és Alapfokú Művészeti 
Iskola vezetője és osztály-
tanítója. A belépés ingye-
nes, az egyesület adomá-
nyokat elfogad.

Újabb jegyeskurzus
Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpaszto- 
rációs Iroda szervezésében 
újabb jegyeskurzus indul 
Marosvásárhelyen. A jegyes 
kurzus egyházi és szakmai 

segítség fiataloknak, akik 
házasságra készülnek, le-
hetőség a párkapcsolat 
elmélyítésére, egyben is-
merkedési lehetőség más 
párokkal, közösségben való 
felkészülés a szentségi há-
zasságra és a keresztény 
családi életre. A kurzus 
nyolc hétig tart és április 
3-án ér véget. A találkozók 
kedd esténként vannak, 
19–21 óra között. Lelkész, 
orvos, pszichológus szak-
emberek és keresztény há- 
zaspárok a meghívottak. Az 
együttlétek formája inter- 
aktív, nemcsak előadások 
meghallgatásából áll, ha-
nem beszélgetésekből, cso- 
portmunkából. Elsősorban 
mindazok jelentkezését vár- 
ják, akik a 2018-as év folya-
mán házasodnának, de je-
lentkezhetnek olyan párok 
is, akik szeretnék jobban 
megismerni önmagukat és 
kapcsolatukat. A kurzus há- 
zigazdái: Sófalvi Szabolcs 
és Adél. Jelentkezni február 
5-ig lehet Szénégető István- 
nál: szenegetoi@gmail.com, 
0743-138-784, vagy a Só-
falvi házaspárnál: adelasof 
alvi@yahoo.com, 0744-799- 
055.

Terápiás programok
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány 
február 12-23. között két-
hetes rövid terápiás prog-
ramot szervez szenvedély- 
betegeknek és felnőtt hoz-
zátartozóiknak. Várják azok 
jelentkezését, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, 

drog-, játék- vagy társfüg-
gőségükkel terhelt élet-
módjukon. Helyszín: Ma-
gyarózd, Terápiás Otthon, 
jelentkezési határidő: feb-
ruár 8. Jelentkezni, további 
részletek felől érdeklődni 
az alapítvány központi iro-
dájában, a 0265-254-460 
telefonszámon lehet.
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Akár a kocsmában
 
A marosvásárhelyi ön- 

kormányzati képviselő-
testület legutóbbi ülé-
sén látványosan a bá- 
nyászbéka hátsó fele 
alá ereszkedett a vi-
takultúra színvona-
la. Miután oda nem 
illő hozzászólással in-
dult - hogy mi a fész-
kes fenét akart elérni 
a panasztevő azzal, 
hogy éppen ott és akkor 
tárta a nyilvánosság elé a nem tisztázott körülmények 
között esett múlt heti kávézói incidenst, amelyben 
egyelőre nem tudni, ki volt a tettes és ki az áldozat, az 
sehogy sem fér a fejembe -, kocsmai szóváltásba illő 
sértéssel folytatódott a „tanácskozás”. 

Történt, hogy Magyary Előd, az RMDSZ-képviselő-
csoport vezetője úriemberhez nem méltó módon 
próbálta hallgatásra bírni Györfi Júliát, a Szabad Em-
berek Pártjának (POL) képviselőjét. Hogy a doktor 
úr magánemberként miként gorombáskodik, sérte-
get, járatja le magát, az kifejezetten magánügy. Köz-
életi szereplőként viszont ugyanezt már nem teheti 
meg következmények nélkül. Mindenesetre a „fogd 
be a szádat!” felszólítás nem illik egy választott ön-
kormányzati képviselőhöz, aki szavaiért, tetteiért az 
őt megválasztó szavazók felé nem csak felelősséggel 
és elszámolással tartozik, de egyben minősíti is azt. 
Kíváncsi lennék, hogyan vélekednek az esetről azok, 
akik 2016 nyarán az RMDSZ-re adták voksukat. S fő-
leg: megtennék-e újra, ha emberünk neve is rajta van 
a jelöltlistán? 

A hírek szerint Magyary kifejezte volna hajlandósá-
gát a bocsánatkérésre. Bár ezzel párhuzamosan pró-
bálta elbagatellizálni az ügyet. „Lehet, hogy pofátlanul 
hangzik, de a magyar nyelvben használatos a »fogd 
be a szád«. Lehet, hogy nem pont így kellett volna 
kifejeznem magam, de hirtelen ezt mondtam neki” – 
mondta. „Én csak arra intettem, vagy akartam inteni, 
hogy csillapodjon le. Nem is tudom, hogy fejezhettem 
volna ki szebben magam, hagyd abba, vagy ne szólj 
bele, ne beszélj rá, nem tudom, milyen elegánsabb ki-
fejezést használhattam volna...” – mentegetőzött. Tet-
szik érteni, mit akart mondani Magyary? Röviden ezt: 
nem érzi ugyan, hogy hibázott volna, de egye fene, en-
ged a felháborodottak óhajának, hajlandó bocsánatot 
kérni. Ez aztán a nagyvonalú hozzáállás! 

A történet konklúziójaként mondjuk ki: ha az „elkö-
vetőben” nem tudatosult, hogy hibázott, ha a megbá-
nás nem őszinte, akkor a bocsánatkérés teljességgel 
fölösleges. Véleményem szerint.

A közösségi finanszíro-
zás – crowdfunding – nem 
újkeletű történet. Az Egye-
sült Államokban 2009 óta 
működő Kickstarternek si- 
került először elérnie, hogy 
nemegyszer meghökkentő 
mennyiségű pénzt kala-
pozzon stabilan össze az 
általa meghirdetett tervek- 
re. A koncepció lényege, 
hogy a felterjesztett ötle-
tek, termékek, projektek el- 
indulásához szükséges pénzt 
magánszemélyek – vagy 
akár cégek – adják össze 
apró részletekben. Ha a fi-
nanszírozási időszak alatt 
sikerül elérni a célul kitű-
zött összeget, akkor a pro-
jekt elindul, az adakozók 
pedig az adományuk szint-
jének megfelelő ajándéko-
kat, dedikált termékeket és 
egyéb ellenszolgáltatást kap-
nak.

Dr. Hantz Péter kutató, 
a csapat koordinátora el-
mondta, hogy tájainkon 
még gyerekcipőben jár a 
közösségi finanszírozás: 
kevesen tudják, mit is ta-
kar pontosan a fogalom, 
és még kevesebben élnek 
az általa nyújtott lehetősé-
gekkel. De sajnos Kelet-Eu-
rópában az adakozásra sem 
hajlandóak az emberek.

„December elején még 
jómagam sem tudtam so-
kat a Kickstarterről. Egy 
molekuláris gasztronómiá- 
val, pontosabban virágpor-
kivonatokkal foglalkozó ku- 
tató-fejlesztő csoportot is 
koordinálok, onnan szólt 
egy méhész kollegám, hogy 
mi lenne, ha megpróbál-
nánk a Kickstartert a ter-
mékeink létrehozásának fi- 

nanszírozása érdekében” –  
mesélt Hantz az ötlet ki-
pattanásának pillanatáról.

Udvarláshoz tökéletes

„Úgy láttuk, jó ötlet volna 
először egy próbaprojektet 
indítani. Egy jó projekthez 
kell ugyanis informatikus, 
dizájner, filmes szakember,  
szellemi tulajdonvédelmi 
munkatárs, jogász, pszicho- 
lógus, kreatív munkatársak, 
marketinges, továbbá ta-
pasztalt tanácsadókra is 
szükség van, szóval össze 
kell álljon egy jó csapat, 
ami sok időbe telik. Egy 
próbaprojekt alatt az is ki-
derül, hol kell változtatni, 
erősíteni, ki állja meg a he-
lyét, és ki nem” – magyaráz-
za. Hantz egyik ismerőse 
épp egy társasjátékot fej-
lesztett, és a Proust-inter-
jú kérdései jutottak eszé- 
be, amelyek annyira jók, 
hogy elmondása szerint a 
barátai udvarláshoz kérték 
el tőle a listát. Ezt aztán a 
szakemberek segítségével 
kiegészítették, játékszabá- 
lyokkal látták el, és így szü-
letett a Loventimes. 

„Szereted,
ha vetkőztetnek?”

Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések szerepelnek a kár- 
tyákon: Mi az, amit sajnál- 
nál, ha kimaradna az éle-
tedből?, Meztelenül alszol?, 
Milyen kutyához hasonlít 
az ország miniszterelnöke? -  
Indokold a választ!, Szere- 
ted, ha vetkőztetnek?, Miért 
vagy a leghálásabb? vagy 
Mire vagy a legbüszkébb ve- 

lem kapcsolatban? Mindez 
közérthető játékszabályok- 
kal megspékelve. 

Összegyűlt a kitűzött
összeg

Ami az anyagiakat illeti, 
a fejlesztést, a szakembe-
rek honoráriumát Hantz 
saját zsebből állta. „A Kick-
starteren bejött összeg a 
nyomtatási költségeket fe- 
dezi, amelynek a végcélja 
500 euró, ez összejött, ebből 
nyomjuk ki az első adag 
angol nyelvű kártyát” – 
tudtuk meg. 

Valentin-napi program

Elsősorban ismerkedő pá- 
roknak, és friss kapcsolat-
ban lévőknek ajánlják a kár- 
tyát, de ahogy a játék hon-
lapján (www.loventimes.
com) megfogalmazták, egy 
párkapcsolatot állandóan 
ápolni kell, és ez folyto-
nos erőfeszítést igényel. 
Ezért a fejlesztők úgy gon- 
dolják,, a játék mindenki  
számára hasznos lehet.

Egymillió
egy munkanap alatt

Az első crowdfunding 
siker a londoni székhelyű 
Spanner Films nevéhez kö- 
tődik. Az előző évtized kö- 
zepén belekezdett az in-
ternetes adománygyűjtésbe 
a klímaváltozással foglal-
kozó, The Age of Stupid (A 
hülyeség kora) című film 
érdekében. A projekt veze- 
tője öt év alatt mintegy 900 
ezer fontot teremtett elő, 
hogy fedezze a film promó- 
ciós és gyártási költségeit, 
ami 2009-re készült el.

Többszörös kisckstarter 
rekorder az Ouya nevű an- 

droidos készülékekhez csat- 
lakoztatható játékkonzol. 
Övé a leggyorsabban ösz-
szegyűjtött 1 millió dollár 
(mindössze 8 óra 22 perc 
kellett hozzá), a 24 óra alatt 
összegyűjtött legtöbb pénz 
(2.5 millió dollár), az 1 hó-
nap alatt összegyűjtött leg-
több pénz (8.6 millió dol-
lár). Pedig eredetileg csak 
 egymilliót akartak.

Pál Piroska

Párkapcsolati kártyajátékot fejlesztettek 
ki erdélyi szakemberek 
Loventimes elnevezésű ismerkedős, párkapcsolat ápolását elősegítő kártyajá-
tékot hozott létre nagyrészt erdélyi szakemberekből álló csapat, akik közössé-
gi finanszírozással gyűjtötték össze az elképzelés megvalósításához szükséges 
összeget. Az ötletgazdákat elsősorban a közösségi finanszírozásban rejlő lehe-
tőségek kitapasztalása motiválta, de örülnek, hogy érdekes és hasznos játékot 
hívtak életre. 
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– Hogyan él a család em
lékezetében Kőrösi Csoma 
Sándor? 
– Édesapám, idősebb Cso-
ma Gyula szépapjának, Cso- 
ma Ferencnek az első 
unokatestvére volt Kőrösi 
Csoma Sándor. Tehát Cso-
ma Ferencnek és Csoma 
Sándornak közös volt a 
nagyapja. Csoma Ferenc or- 
vosként került Székelyud-
varhelyre, és háromszor 
nősült élete során. A Kő-
rösi Csoma Sándorral való 
kapcsolata szoros volt. Fe- 
renc is a nagyenyedi kol-
légiumban végzett, és a 
családi hagyomány szerint 
volt része abban, hogy Sán- 
dort végül mégiscsak be-
íratták az enyedi kollégi-
umba. Jula néném, aki 90 
éves volt, amikor én meg-
ismertem, 1941-ben Szé-
kelyudvarhelyen mesélte 
édesapámnak és nekem, 
hogy Sándor ajándékokat, 
emlékeket küldött Ferenc-
nek valahonnan Indiából, 
többek közt egy miniatűr 
sztúpát fából faragva. Cso-
ma Ferenc harmadik há-
zasságából született fiát –  
ahonnan mi származunk –  
már azért nevezték Sán-
dornak, mert Kőrösi Cso-
ma Sándornak akkor már 
neve volt! Tehát volt egy 
erős családi kötődés, erős 
emlékezés Csoma Sándor-
ra, mindig szó volt róla a 
családban. Baktay Ervin 
könyve A messzeségek ván 
dora ott volt a könyvespol-
cunkon, és egész kisgyer-
mekkoromban azt lapoz-
gattam.

– Az ön édesapja miért 
hagyta el Erdélyt? Majd ho
gyan tért vissza az 1940es 
években?
– Édesapám Székelyudvar-
helyen született 1902-ben, 
és 14 éves korára anyát-
lan-apátlan árva lett. Úgy 
jött aztán ki, jobbára gyalog, 
Magyarországra. Két olyan 
diák-összeesküvésről tu-
dunk, ami 1918-ban a ro- 
mán megszállás után kö-

vetkezett be, az egyik Te-
mesváron volt, arról már 
könyv is van, a másik Mára-
marosszigeten, ahol az én 
édesapám kollégista volt 
a tanítóképzőben. Mint ár- 
va gyermek, ott kapott ösz- 
töndíjat. Ő is benne volt 
ebben a szervezkedésben, 
 azért kellett szöknie. Gyu-
lára szökött át a nővéré-
hez, aki ott volt férjnél, így 
került Magyarországra. 1940-
ben, ahogy lehetett, rögtön 
visszament Székelyföldre, 
és ő lett a marosvásárhelyi 
polgári fiúiskola igazgató-
ja, amit 1941-ben Kőrösi 
Csoma Sándorról nevezte-
tett el.

A szoborállítás
gondolatát ifjabb Kőrösi 
Csoma Gyula vetette fel

– A marosvásárhelyi Székely 
Szó napilap 1943. május 
23án egész terjedelmében 
közli annak a pergamenre 
írt „emlékeztetőnek” a szö
vegét, amit a Kőrösi Csoma 
Sándorszobor talapzata alá 
helyeztek el, mintegy idő
kapszula gyanánt. Ebben 
olvasható, hogy a szoborál
lítás „gondolatát a kőrösi 
Csoma család egyik fitagja: 
a 10 esztendős ifjabb kő
rösi Csoma Gyula vetette 
fel.” Hogyan is történt ez, 
és mire emlékszik a szobor 
létrehozásának körülménye 
iből? 
– Édesapám azt mondta 
mindig, hogy az én gyer-
mekkori ötletemre vagy 
kérdésemre válaszolva ha-
tározta el, hogy nekilát egy 
szobor létrehozásának. Az- 
tán ő kezdeményezte és 
szervezte meg a szobor 
felállítását. Alapított egy 
szervezőbizottságot, ami-
nek a tagjaira nem emlék-
szem. Azaz egyet tudok, 
aki nagyon jó barátja volt 
1940-től halálukig, Molnár 
Károly, aki akkor a Maros-
vásárhelyi Honvéd Csapat- 
kórház orvos-őrnagy pa-
rancsnoka volt, és az én fe-
leségemnek az apja. Ami- 

kor az apósom lett, már 
honvéd orvos-ezredes volt, 
aztán vezérőrnagyként halt 
meg 107 éves korában, 
2001-ben. De gondolom, 
az egyházak és a város is 
benne volt a bizottságban. 

– Jelen volte ön a szobor 
alapkövének letételénél? 
– Igen. Emlékszem rá, ami-
kor beástak a földbe egy 
üreget, és abba helyezték 
el az ilyenkor szokásos 
relikviákat és az „emlékez-
tetőt", ami valószínűleg 
ma is ott van. Talán ki is le-
hetne ásni. Mélyen a földbe 
ásták, erre jött a talapzat, 
amire a szobrot állították. 
Aztán emlékszem, hogy a 
szobor már kész volt, de 
bedeszkázták, hogy az ava-
tás előtt ne lássák, legyen 
meglepetés.

– Milyen volt az avatóün
nepség?
– 1943 márciusában volt 
egy nagy ünnepség a Kul-
túrpalotában Csoma Sán-
dor emlékére, ahol emlék-
szem, hogy Görbe János 
színész – aki Az emberek a 
havason című film főhőse 
volt –szavalta el Áprily La-
josnak a Zarándok című 
versét, aztán Baktay Ervin 
mondta el az út történetét. 
Baktayt egyébként én gyer-
mekként ismertem, és van 
egy emlékem is róla: en-
gem korán lefektettek, és 
ő bejött hozzám elköszöni. 
Aztán szeptember 26-án, 
a szoboravatón édesapám 
mondta az ünnepi beszé-
det, aminek erőteljes esz-
mei mondanivalója volt. 
Tulajdonképpen arról szólt, 
hogy Kőrösi Csoma Sán-
dornak hol a helye a nem-
zeti gondolkodásban és a 
nemzet történelmi perspek- 
tíváiban, valamint a keleti-
séggel való kapcsolatunk-
ban. Volt benne egy ilyen 
mondat, hogy: Keletről jöt-
tünk, Nyugatba éket ver-
tünk! – és ennek abban az 
időben volt egy németelle-
nes hangulata.

A Gestapo célkeresztjében
az ünnepi beszéd miatt

– Volt ezért kellemetlensé
ge a családnak?
– Igen, mert 1944-ben, 
amikor március 19-e után 
a németek bejöttek, apá-
mat egy postán dolgozó ba-
rátja figyelmeztette, hogy 
rajta van a Gestapo lajs- 
tromán. Nem sokkal ezu- 
tán megjelent az irodájá-
ban két bőrkabátos fia-
talember, horogkeresztes 
kitűzővel. Ez akkor tipikus 
volt, Marosvásárhelyen le-
hetett látni március 19-e 
után ezt a fajta ruháza-
tot, és lehetett látni kis fi-
úcskákat fehér zokniban, 
combközépig érő fekete 
bársonynadrágban, és fe-
hér ingben horogkeresz-
tes karszalaggal. Szóval 
ezek jelentették, hogy az 
igazgató urat kéreti a vá-
ros Gestapo parancsnoka, 
hogy fáradjon be hozzá. 
Ekkor apám felhívta a vá-
rosparancsnokot, akinek 
a segédtisztje jött el, és 
mondott valamit németül 
a bőrkabátosoknak, akik 
akkor távoztak. Aztán nem 

sokkal ezután kimenekül-
tünk Nyárádszentlászlóra. 

– Mi történt a háború után? 
Az édesapja még járt ezt 
követően Erdélyben?
– Aztán jött a hír, hogy le-
döntötték a románok a 
szobrot, és elhurcolták egy 
gyár udvarára, ami köz-
ben letört a feje. Hogy úgy 
tört-e le, hogy ledöntötték 
vagy szállítás közben, ezt 
nem tudom. Apám aztán 
a háború után többet nem 
tért vissza a Székelyföld-
re, ő végig disszidensnek 
érezte magát már akkor, 
amikor kijött tizenéves ko-
rában, és ezt így élte végig. 
1940-ben visszament, az-
tán megint ki kellett jön- 
ni, visszaemigrált. Egyrészt 
félt is, másrészt meg azt 
mondta, nem bírná elvisel-
ni a viszontlátást. Ő azzal 
a tudattal halt meg, hogy 
idegenben van. Nagyon kö- 
tődött a Székelyföldhöz.
 

Köszönjük Kádár Péter 
szentendrei református 
presbiternek a segítségét, 
közreműködését! 

Emlékképek egy szobor felavatásának körülményeiről 
Egy gyerek ötlete volt a vásárhelyi Kőrösi Csoma-szobor 
– Interjú Csoma Gyulával, a nagy magyar őshazakutató mellékági rokonával –

Névjegy: Csoma Gyula 1932ben, Gyulán született. A 
felnőttképzés iránti érdeklődése már gyermekkorában 
kialakult, hiszen pedagóguscsaládban nőtt fel, ahol az 
apa már az 1940es években megalapozta és elindí
totta az iskolarendszerű felnőttképzést Székelyföldön, 
Marosvásárhelyen, majd a II. világháború után a ma
gyarországi dolgozók általános iskolájának alapítója, 
elméletimódszertani szakértője volt. Csoma Gyulának 
a magyar Országos Közoktatási Intézet kutatójaként, 
tanáraként érdeklődése a felnőttkori tanulás miben
létének kutatására irányult, annak érdekében, hogy 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára 
megkönnyítse a gyermekkorban elmulasztott tanulás 
pótlását. Évtizedeken át tanított a dolgozók általános 
iskolájában, Budapesten. Az elmúlt fél évszázad alatt 
megjelent írásai alapirodalomként szolgálnak az and
ragógusok számára.

Marosvásárhely az I. világháború lezajlása után, a román megszállás idején ma-
gyar kötődésű szobrok nélkül maradt. 1940 után Észak-Erdélynek és Székely-
földnek Magyarországhoz való visszacsatolását követően egy tízéves gyermek 
vetette fel a gondolatát annak, hogy a „szobortalan" városba jó lenne Kőrösi Cso-
ma Sándornak kőmást állítani. Az ötletet az édesapja felkarolta és magán, egy-
házi, városi, illetve állami támogatások megszerzésével sikerült megvalósítani a 
tervet. 1943. szeptember 26-án leleplezték a nagy magyar világutazó, őshazaku-
tató szobrát a marosvásárhelyi polgári fiúiskola előtti kis téren. Csoma Gyula, az 
akkori kisfiú, ma 86 éves ny. tanár szívesen mesélt lapunknak a családjuk Kőrösi 
Csoma Sándorral való rokoni száláról, a szobor kivitelezésének körülményeiről, 
annak avatási ünnepélyéről. 
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Olyan szekér után, ami 
nem vesz fel – állítólag 
még Szokrátész bölcses-
ségei között is szerepel ez 
a mondás. És milyen igaz. 
Ami nem megy, nem kell 
erőltetni. Minek nyomul-
ni olyan célokért, amelyek 
elérhetetlenek számodra, 
melyek túl magasak. Ide- 
geled magad, beleölsz cso-
mó energiát, hogy megta-
láld, földre kényszerítsd, 
megszelídítsd az álompasit 
vagy a királykisasszonyt. 
S fittyet sem hány köze- 
ledésedre. Visszautasít, ne- 
vetségessé tesz. De van úgy 
is, hogy fölösleges illúzió-
kat kergetsz, naivan azt hi-
szed, egy fecske tavaszt csi-
nál. Ha másnak nem is, de 
neked sikerül megváltoz-
tatni a világot. Pénzt, időt, 
áldozatot nem sajnálsz, és  
töröd magad, mert hajt a 
vágy, hisz rajtad múlik, 
hogy álmod valóra válik-e 
vagy sem.

Másrészt ott van a kör-
nyezeted, a világ körülöt-
ted, ami folyton azt suly-
kolja: ne add fel! Ha elesel 
is, ha néha megtorpansz is, 
állj fel, rázd meg magad, 
s menj tovább! Ne hagyd 
békén, ne hagyd annyiban 
a dolgot, ne nyugodj bele 
a vereségbe, ha kell, zak-
lasd, kerülgessed, udvarolj 
neki, szép szóval, erővel, 
finoman, határozottan. „Zör- 

gessetek, és ajtót nyitnak”... 
(Mt 7, 7-8) – mondaná Jé-
zus. Ahogyan egy kommen-
tes találóan fogalmazott: 
„Lucio Malaver sem hagy-
ta békén Eszmeráldát, in-
kább meghalt.” Ha nem is ő 
az igazi – te sem vagy neki 
az igazi –, a nagy Ő, akkor 
is küzdj érte. Az is lehet, 
több igazi van, csak meg 
kell találni. Azzal, hogy ki-
tartasz mellette, megmuta-
tod: mire vagy képes érte, 
akit szeretsz. Tűzbe mész, 
koplalsz, küzdesz, feszege-
ted a határaidat, véredet 
adod, feláldozod, ha kell 
szabadságodat is. Így fejlő-
dik a személyiséged, krea-
tívabb, ellenállóbb leszel, 
edződik akaraterőd, szívó-
sabb lesz kitartásod.

Nagy igazság van benne: 
ne fuss olyan szekér után... 
Be lehet helyettesíteni a 
szekeret. Munka, barát, le-
hetőség, férfi, nő, kisbetűs 
célok. Alkalom, amit ragadj 
meg, vagy inkább mondj le 
róla! Hiába csábít, neked 
túl nagy falat, nem szá-
modra találták ki.

Arra a szekérre kapasz-
kodj fel, amelyik megáll, s 
felvesz. Ha kell is néhány 
lépést futni utána, még van 
esélyed. Hátha passzolnak 
érdekeitek, értékeitek, hát-
ha talál az útirány? Ha nem, 
azt jelenti, eljött az idő, 
mondj búcsút a zsákutcák-

nak. Engedd el, ami nem 
neked való. Felemelt fővel 
kerülsz ki az egyenlőtlen 
játszmából. Valójában azt 
sejteti ez a mondás, hogy 
értelmetlen célokhoz nem 
kell ragaszkodni, megva-
lósítható célokat tűzz ma-
gad elé. De, ha elindultál 
az úton, menj végig rajta. 
Tégy meg mindent, ami 
tőled telik, s bízd a többit 
a Gondviselésre. Szent Pál 
is azt írja: „futok a kitűzött 
cél felé”... (Fil 3,14-15)

Ennek a mondásnak leg-
frissebb hajtása most télen 
született: ne fuss a busz 
után, mert csúszik... Sza-
vamra mondom: telitalálat!

Sokkal többet sejtet, üzen, 
mint amennyit kimond. Hi- 
szen jeges úton csúszik 
a lábad, elesel. Csúszik a 
busz gumikereke is, csú-
szol te is. A találkozásnak, 
a felszállásnak lőttek. Még-
ha meg is volt a sofőrben a 
jószándék, hogy érted fé-
kezzen. Ő megállna, csak a 
busz nem... Meg hát ki vagy 
te a buszhoz képest? Más 
súlycsoportban haladtok. 
Ő a nagyobb, s még gyor-
sabb is. Te csak a lábaiddal 
futsz, ő a kerekeken gurul. 
Jeges úton se a cipődnek, 
se a gumiknak nincs tapa-
dása.

Mindkettő csúszik.

Sebestyén Péter

A marosvásárhelyi Kőrösi Csoma Sándor-szobor
rövid története

A szobor felállításának ötlete már 1941-ben megfogalmazódott, elkészítésével a 
szentkirályi születésű, de ekkor Budapesten élő Dabóczy Mihály szobrászművészt bíz-
ták meg. Kezdetben a megrendelés egy mellszoborra szólt, aminek az előállítását a 
marosvásárhelyi „mozgófilm gyárak”, magánszemélyek és a helyi olasz kultúrintézet 
támogatta. A mellszobor gipszmakettje meg is érkezett Marosvásárhelyre, de közben 
felajánlás történt a város részéről is a szobor támogatására, amelynek hírére a magyar 
kultuszminisztérium is nagyobb összeget ígért. Az egészalakos szobrot 1943. szep-
tember 26-án sikerült leleplezni a polgári fiúiskola és a Vár egyik bástyája közötti kis 
téren. A szobrot 1944 őszén az Erdélyt megszálló románok ledöntették, a fej letörött, 
elkallódott, a szobortestet elrejtették a magyarok. Az 1950-es évek legvégén lehetőség 
nyílt arra, hogy a szobrot újra felállítsák. A szoborfejet Kulcsár Béla marosvásárhelyi 
szobrászművész faragta újra, titokban együttműködve Dabóczyval. A szobor 1962-tól 
ismét áll, de nem a régi helyén, hanem a Vársétányon.

Nemes Gyula
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával.

Ne fuss…!  

Kőrösi Csoma Sándor marosvásárhelyi szobrának 
avatásán, 1943. szeptember 26-án id. Csoma Gyula,
a polgári fiúiskola igazgatója tartotta az ünnepi
beszédet.

Képeslap 1943-ból a Kőrösi Csoma Sándor iskoláról és a szoborról
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„Ha ilyen fiataljaink vannak és itthon maradnak, nem féltem a jövőt”

A Toldalagi-palota őrei

– Milyen eseményeket szer
veztetek eddig a palotánál, 
és ezekkel mi volt a célotok?

Márton Kincső: Az elején 
az arculatunkat alakítot-
tuk ki. Decemberben két 
flashmobot szerveztünk, 
először kétnyelvű logón-
kat adtuk a járókelőknek 
forró tea kíséretében. Má-
sodszor barokk ruhában 
és zene mellett kétnyelvű 
ismertetőt ajándékoztunk 
a járókelőknek, a tea ezen-
nel sem maradhatott el. 
Azóta több rádiónál meg-
fordultunk, komoly adása-
ink készültek, van pletyka-, 
tudod-e rovatunk a Face-
bookon, voltunk a Magyar 
Kultúra Napjának egyik 
városi rendezvényén. Ide-
genvezetéseket tartottunk 
bolyaisoknak, ahová város- 
lakók is csatakoztak. Ren-
deztünk egy kisfilmet is a 
palota létrejöttéről kora-
beli ruhákban. Továbbá van 
Facebook- és weboldalunk 
is. Célunk mindig ugyanaz: 
minél jobban megismertetni 

az épületet románokkal, ma- 
gyarokkal, mert rengetegen 
nem tudják, hogy Vásár-
hely a Toldalagiak nélkül 
nem lenne több egy egy-
szerű városkánál. Szeret-
nénk leseperni a port a 
műemlék múltjáról, és újra 
népszerűvé tenni azt.

– Mi a minimum, amit tudni 
kell a Toldalagi Palotáról?

Márton Kincső: A Rózsák 
tere nyugati során áll, szom- 
szédja a Bányai-palota, má- 
sik a „csonkatorony”, észak-
ról a ferences kolostor he-
lyén nyitott Színház tér ha-
tárolja. Zárt belső udvarú, 
négyzet alaprajzú épület, 
egy főhomlokzati és egy 
hátsó bejárattal. Cserép hé- 
jazatú manzárdtető fedi, a 
gerincen csillaggal díszített 
pléhgombokkal. A Királyi 
Tábla beköltözését követő- 
en a városban épített főúri 
paloták első és egyben leg- 
igényesebb példája. Épít-
tetője gróf Toldalagi Lász-
ló, a Királyi Tábla ülnöke. 

Építése 1759-ben kezdő-
dött, és több szakaszban 
1772-ig tartott. Tervezője 
Luidor János, a szobrok, 
kőelemek elkészítése a ko- 
rabeli Erdély legfontosabb 
szobrászára, Schuchbauer 
Antonra hárultak. A család 
számadáskönyvei a szebeni 
Johannes Schmidt és a ré- 
geni Enyedi Márton laka- 
tosok nevét is őrzik, a kály-
hákat a nagysajói Céra Já- 
nos és a szászrégeni Jám-
bor Sámuel rakta, az üve-
gesek pedig segesváriak 
voltak. Az épület legértéke-
sebb része a gazdagon dí- 
szített főhomlokzat, ame-
lyen kilencágú grófi koro- 
na alatt a Toldalagi és Wass 
családok kőből faragott cí-
mereit helyezték el, mivel 
Toldalagi László és felesé-
ge, Wass Kata voltak a pa-
lota építtetői.

– Kik voltak a Toldalagiak?

Márton Kincső: Erdély régi, 
történelmi szerepet játszott 
családjainak egyike. Nevét 
Toldalag helységről vette 
fel a XIV. században, amit 
első ismert őse 1268-ban 
szerzett meg. A XVI. szá-
zadban a család két ágra 
szakadt: a nagyercsei és a 
nagyiklódi Toldalagi csa-
ládra. Több jelentős bir-
tokkal és kastéllyal rendel-
keztek.

– A homlokzaton a Toldala
gicímer is látható. Kutat
tatoke az után, hogy mit 
ábrázol ez a jelkép?

Tündérligeti Sámuel: En-
nek igencsak érdekes a tör- 

ténete. Egyik ősük a ma-
gyar királyt kísérte át egy 
sebes folyón, amikor a 
szekér kerékszege kiesett. 
Toldalagi gyorsan cseleke- 
dett, és páncélos ujjával he- 
lyettesítette a szeget. Mivel 
megmentette a király éle-
tét, jutalmul jószágokat és 
címert kapott, ami egy sze-
kérkereket tartó páncélos 
kezet ábrázol.

– Minek volt még otthona a 
palota?

Tündérligeti Sámuel: A pa- 
lotában 1786-ban működött 
a város első nyomdája, amit 
1802-ben a Református Kol- 
légiumnak adományoztak. 
Az 1920-as években az Er-
délyi Bank Rt. működött 
a front felőli részen, hátul 
a család lakott. Ma, mint 
tudjuk, a Néprajzi Múzeum 
van itt.

– Mit kell tudni a Bolyiak 
és a Toldalagiak kapcsola
táról?

Márton Kincső: Bolyai 
Farkas a grófi családdal 
különösen közeli viszony-
ban volt. Toldalagi Viktor 
neve napjára is írt köszön-
tőt, de megírta Toldalagi 
Zsigmond nekrológját, aki-
ről tudni kell, hogy a pro-
fesszori hivatalba iktatta 
Török Jánost, a székely 
vértanúk egyikét. Toldala-
gi Zsigmond a Református 
Kollégium főgondnoka volt 
1830-tól 1847-ig, haláláig. 
Rendkívüli egyéniség lehe-
tett, akire közel hetvenéves 
unokája így emlékezik: ,,…
régi mágnás, amilyenek 

csak 1848 előtt éltek... (...) 
Mi gyerekek nagyon sze-
rettük, de a tisztelet tiltot-
ta, hogy sokat beszéljünk 
vele; a török háborúról, 
amelyben huszárhadnagy-
ként vett részt, csak akkor 
mesélt, ha jó kedve volt, 
és megmutatta görbe uj-
ját, amelyet a háborúban 
vágtak el. Télen Marosvá-
sárhelyen lakott, nyáron 
Szentbenedeken…”. Bolyai 
Farkas megjegyzi: hogy 
„…Gróf Toldalagi Sigmond 
holtig minden tanárnak 
évenként húsz véka tiszta 
búzát.... fizette…”. Az isko-
lában, egy 1917-es törté-
nelmi tablón felfedeztük 
Toldalagi Józsefet, katona- 
ruhában ábrázolva.

– Említettétek, hogy ide
genvezetést is szerveztetek 
a palotában. Mit találtak 
érdekesnek a diákok?

Nyulas Áron: A palota ér-
dekes, de mivel fiatalabb 
gyerekeket tartalmazó osz- 
tályok is voltak, nagyon kü- 
lönlegesnek találták az autót. 
Ez új tárgy a múzeumban, 
amiről senkitől sem sike-
rült információt szerezni, 
ezért utána olvastam. Egy 
Ford Prefect, a cég máso-
dik, nem amerikai piacra 
szánt terméke. Jobbkormá- 
nyos, angol és ausztrál pi-
acra tervezték, 1938-1961 
között gyártották. Nem ol-
csó kategória, olyan extrák 
vannak benne, mint példá-
ul az állítható futómű vagy 
a tetőablak. Más érdekes 
megoldás még a jelző be-
rendezés is. Ez egy rúd, 
ami a jól észrevehető kis 

Az Örökségünk Őrei verseny egyik csapata a marosvásárhelyi barokk egyik ki-
emelkedő emlékművét, a Toldalagi palotát fogadta örökbe. A Bolyai X. B. osztá-
lyának BolyaiBB Toldalagi Palota nevű csapatából Márton Kincső, Tündérligeti 
Sámuel és Nyulas Áron számol be műemlékvédő és ismeretterjesztő tevékeny-
ségükről. Eredményeikhez mentoruk, dr. Puskás Attila vallástörténész-egyház-
ügyi referens is hozzászól.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ha fel tudok innen kelni, még beteszek tíz felest. Ha nem, hazamegyek.

ajtón keresztül nyílt ki az 
autó oldalán, de nincs égő 
benne. A fékek dobfékek, 
ez elég is, hiszen akkoriban 
az átlag autónak mindösz-
sze tizennyolc hp ereje volt 
a mai százzal szemben. 

– Miért érdemes egy ilyen 
programban részt venni?

Márton Kincső: személyes 
kötődés, kapcsolat alakul 
ki az épület és az ember 
között, és szerintem a 
szépérzék a jelen és jövő 
generációnak is ugyanúgy 
érték marad. Saját múltun 
kat ismerhetjük meg. Mind- 
ez szerintem a nemzeti 

önidentitásunk kialakítá-
sához fontos.
Tündérligeti Sámuel: Fel-
világosíthatjuk városunk la- 
kóit, ugyanis sokan nem 
tudják, milyen értékek la-
pulnak orrunk előtt. A fő-
terünk kellős közepén áll, 
mégis az emberek minden 
nap tudatlanul sétálnak el 
mellette. Az eddigi ered-
ményeink is igazolják, hogy 
a programjaink bevonzzák 
az embereket. Ugyanakkor 
mi is jobban megismerhet-
jük saját magunkat, ha a 
történelmünket is ismerjük. 
Nem várható el a mai ge-
nerációtól, hogy a történel-
met élvezze, ha száraz, el-

avult eszközökkel tanítanak. 
 
– Hogyan látjátok, érdeklie 
a mai fiatalokat az örök
ségvédelem? 

Tündérligeti Sámuel: A 
fiatalokat akkor érdekli az 
örökségvédelem, ha olyas-
mivel kötjük össze, amit 
szeretnek és ismernek. 
Erre jó példa az internetes 
világ, az interaktív progra-
mok. Önszántukból nem 
fognak elmenni múzeum-
ba, de mi olyan progra-
mokat ajánlunk, amelyek 
érdeklik őket. Így akar-
va-akaratlanul ragad rájuk 
valami és rájönnek, hogy 

érdemes örökségvédelem-
mel foglalkozni.

– Ti mit gondoltok, kinek 
a felelőssége a műemlékvé
delem?
Márton Kincső: Nem csak 
az a felelős, akinek nevén 
szerepel az adott épület, 
hanem mindenki.
Tündérligeti Sámuel: Ha 
senkit sem érdekel a mű-
emlék, mert nincsen ki-
használva, akkor senki sem 
fog foglalkozni vele, még 
az állam vagy a felelősök 
sem. Már az is műemléká-
polásnak számít, ha nem 
dobjuk el a szemetet az 
épület előtt. Minden apró 
figyelmesség számít. A pa-
lota azért áll századok óta, 
mivel eddig is tudtak rá vi-
gyázni és figyelni az embe-
rek. Kövessük példájukat.

Befejezésül: dr. Puskás At
tila véleménye a fiatalok 
tevékenységéről…

„Büszke vagyok rájuk, 
mert a kezdeti idegenke-
dés után és iskolai köte-
lezettségeik mellett szív-
vel-lélekkel kutatnak és 
szervezik a népszerűsítést. 
Életük részévé vált a palo-
ta. Ezt az idegenvezetések 
alkalmával éreztem legin-
kább. A mai fiatalok sem 
rosszabbak, mint mi vol-
tunk, csak mások. Látják 
a szépet és jót, de éleslá-
tással, kemény igazságér-
zettel néha kemény kriti-
kákkal szembesítenek, mint 
például, hogy miért láto-
gatják oly kevesen a pa-
lotát, miért egy néprajzi 
múzeum van benne egy 
barokk tárlat helyett, mi-
ért hever kihasználatla-
nul lábaink előtt egy ilyen 
pompás műemlék… Ha 
ilyen fiataljaink vannak és 
itthon is maradnak, nem 
féltem a jövőt.”

Nagy-Bodó Tibor
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Vacsorázni hívta múlt 
pénteken Kolozsváron Ke-
lemen Hunort, az RMDSZ 
elnökét és a történelmi 
egyházak helyi képviselőit 
Molnár Gyula, az MSZP el-
nöke és Karácsony Gergely 
Párbeszéd-elnök és egyben 
az MSZP miniszterelnök- 
jelöltje. Az erdélyi körúton 
tartózkodó két magyaror- 
szági ellenzéki politikus elő- 
zőleg egy nyilvános fóru-
mon vett részt a Szabadel-
vű Kör szervezésében.

Kelemen el is fogadta a 
meghívást: „Aki velünk ta-
lálkozni akar, és kíváncsi a 
véleményünkre, azzal mi 
találkozunk. Ez a magyar-
országi politikai pártokra 

kettő kivételével érvényes: 
sem a Jobbikkal, sem a 
Demokratikus Koalícióval 
nem tartunk fent intézmé- 
nyes kapcsolatot, és ezt nem 
is tartom ebben a pillanat- 
ban lehetségesnek” – mondta.

A főtulipántos tájékozta- 
tása szerint a találkozón a 
két magyarországi politi- 
kus elsősorban a román- 
magyar viszony alakulásá- 
ról érdeklődött, és ő vázol- 
ta az erdélyi magyar közös- 
ség törekvéseit és a prob-
lémáit. (Valójában a hargi- 
tai hóhelyzetről is érdek-
lődhettek volna, mert az is 
kábé annyira érdekli őket, 
mint a román-magyar vi- 
szony, vagy az erdélyi ma- 

gyarok helyzete úgy álta-
lában.) Ugyanakkor meg- 
ismételte a szövetség már 
korábban ismertetett ál-
láspontját a magyarországi 
választásokról: az RMDSZ 
a Fidesz-KDNP nemzetpo-
litikáját jónak és folytatan-
dónak tartja. „A vacsorán 
megkérdezték, hogy sze-
rintünk mit kellene ten-
niük Erdélyben a válasz-
tási kampányban. Nagyon 
őszintén azt mondtam: sem- 
mit. Teljesen fölösleges idő- 
töltés és energiabefektetés 
lenne, hiszen én azt gon-
dolom: az erdélyi magyar 
emberek világosan tudják, 
hogy kire szavazzanak” – 
idézte fel Kelemen Hunor 

a vacsin elhangzottakat.
Molnár Gyula és Karácsony 

Gergely szombaton Maros- 
vásárhelyre látogatott, ahol 
többek között Markó Béla 
volt szövetségi elnök fogad- 
ta őket. Nem tudni, miről 

csevegtek Markóval a rövid 
sajtótájékoztató előtt és után, 
az viszont elég érdekes volt, 
hogy Molnár Gyula egy ha- 
talmas PSD-plakát előtt ál- 
lva nyilatkozott a sajtónak.

Molnár Tibor

►	A XXIII. téli olimpiai já-
tékokat 2018. február 9. és 
február 25. között rende-
zik a dél-koreai Phjongcs-
hangban. Bármily hihetet-
len, de 1924 előtt, amikor 
az első téli olimpiát meg-
rendezték a franciaországi 
Chamonix-ben, a jégen ját-
szott sportok, mint a mű-
korcsolya és a jégkorong 
is a nyári olimpiák prog-
ramjában szerepeltek; ez 
a két sport az 1908. évi 
nyári olimpián és az 1920. 
évi, szintén nyári olimpián 
szerepelt először 
►	Ahhoz, hogy egy sport-
ág bekerüljön a téli olim-
piai játékok programjába, 
széles körben gyakorolt-
nak kell lennie, legalább 
25 országban, 3 különböző 
kontinensen és 2 különbö-
ző bolygón
►	2016 júniusában mu-
tatták be az olimpia kaba-
láját, Soohorangot, a fehér 
tigrist. A tigris a koreai 
népmesékben az erő, a bi-
zalom és a védelem jelké-
pe. A kabala elnevezése a

sooho (koreai nyelven vé-
delem) és a ho-rang-i (tig-
ris) szavak összetételéből 
jött létre. A szöuli olimpia 
kabalája szintén egy tigris, 
Hodori volt
►	A dél-koreaiak – komo-
lyan véve az ötkarikás játé-
kok mottóját: „gyorsabban, 
magasabbra, erősebben” –  
minden téren a legjobb 
olimpia megrendezésére 
készülnek Phjongcshang-
ban, amibe beletartozik a 
sportolók szexuális élete 
is: annak érdekében, hogy 
a versenyzők „biztonsá-
gosan lehessenek együtt”, 
száztízezer ingyenóvszert 
biztosítanak számukra, ami 
92 ország 2925 indulóját 
tekintve fejenként 37 ko-
tont jelent. Ez pedig, te-
kintve, hogy vannak egy-
két számos indulók, akik 
mindössze néhány napot 
töltenek a helyszínen – 
mint például a 19 magyar 
résztvevőből a szabadsíelő 
Swaney Elizabeth, a gyor-
skoris Nagy Kornél vagy a 
sífutó Szőcs Emőke –, igen-
csak bőséges ellátmánynak 
számít. De ha még úgy is 
számolunk, hogy mindenki 
végigüli mind a tizenhat 
napot, az akkor is fejen-
ként napi 4,5 óvszer – mi- 
vel egyet, jó esetben, ket-
ten használnak el –, azaz 
közösülés; még szerencse, 
hogy nem kötelező elhasz-
nálni őket, különben a sílé-
cek felcsatolására se ma-
radna erejük.

Gumióvszer-osztásra a 
téli játékok történetében elő- 
ször 1992-ben, Albertville- 
ben került sor; a franciák 

harmincezerrel készültek, 
igaz, ebből csak fejenként 
három darab járt ingyen, 
minden továbbiért fizetni 
kellett
►	Habár világszerte sok-
kal kevesebben követik fi- 
gyelemmel a téli olimpiák 
rendezvényeit, a nyáriaké- 
ihoz képest, azt mégsem 
állíthatjuk, hogy a téli 
olimpia a kutyát se érdekli. 
Legalábbis annak fényében 
nem, hogy nemrég a Koreai 
Állatvédők Szövetsége a 
kutyák fogyasztásának be- 
tiltását követelte egy de-
monstráción; az állatvédők 
„az állatok iránti együttér-
zés nevében és Dél-Korea 
nemzetközi jó hírének meg- 
őrzése érdekében” követel- 
ték a Koreában ősi hagyo-
mánynak számító kutya-
húsfogyasztás teljes betil-
tását. „Szeretnénk véget 
vetni a koreai kutyahúse-
vés szokásának, mert a ku-
tyák az ember legjobb ba-
rátai, és nem lenne szabad 
megenni őket” – nyilatkoz-
ta a Koreai Állatvédők Szö-
vetségének szóvivője, No 
Kuty Hush. (Ami azt illeti, 
a disznók se az ember leg-
nagyobb ellenségei, mégis 
megzabáljuk őket). 

A kutyahús-eladási és 
-feldolgozási tiltás nem len- 
ne újkeletű intézkedés, hi-
szen Dél-Korea eddig már 
több jelentősebb nemzet-
közi sportesemény idejé- 
re is életbe léptetett bizo-
nyos tiltó intézkedéseket: 
az 1988-as szöuli nyári 
olimpia miatt ideiglenesen 
tilos volt kutyahúst árulni, 
de ugyanilyen – szintén  

ideiglenes – intézkedés lé- 
pett életbe a 2002-es FIFA- 
világbajnokság idején is. 
Amúgy Dél-Korea kormá-
nya 2017 nyarán a Szöul 
melletti Szongnamban be- 
záratta az ország legna-
gyobb kutyahúspiacát, ahol 
évente 80 000 kutyát for-
galmaztak élve, illetve már 
valamilyen feldolgozott for- 
 

 

mában (kutyafősajt, paní-
rozott tacskótallér, csau-
csau-kolbász, vizslahurka, 
bichonpástétom, spániel-
szalámi, kopóvirsli, pincsi-
miccs satöbbi). Becslések 
szerint a dél-koreai kutya-
hús-kereskedelem és -fel-
dolgozóipar forgalma évi 2 
milliárd(!) dollár.

Kampányízű vacsoracsata

„Ne az én nevemben!”
Bírálatözön zúdul az RMDSZ-re a világhálón annak 

nyomán, hogy a „szövetség” megszavazta a Dăncilă-kor-
mányt – pedig korábban csapnivalónak nevezte an-
nak programját –, majd a balliberális koalícióval kötött 
együttműködés folytatása mellett döntött; tiltakozás-
képp számos erdélyi magyar a „Ne az én nevemben!” 
címszóval látta el fészbukos profilképét. Ezzel azt kíván-
ják kinyilvánítani, hogy helytelenítik az RMDSZ aktuális 
politikai döntéseit, amelyeket nem az ő felhatalmazá-
sukkal hozott meg az alakulat. Emellett rengetegen ad-
nak hangot elégedetlenségüknek az RMDSZ közösségi 
oldalán, íme néhány érdekesebb komment:
☻„Nap mint nap egyre több magyar szavazót veszít az  
 RMDSZ. Vajon miért? De nem kell félni, a következő 
 választások alkalmával nem jutnak be a parlamentbe”
☻„Tényleg, komolyan gondoljátok? Hányadik sör után  
 jöttetek rá, hogy meg kell szavazni ezt a szedett-vedett  
 kormányt???” (A kedves hozzászóló nyilván az RMDSZ  
 ama korábbi kijelentésére utal, mely szerint „a kor- 
 mányprogram olyan, mintha két sör között írták volna  
 a mezőgazdasági minisztériumban”)
☻„Nem az a baj, hogy adtatok még egy esélyt a kor- 
 mánykoalíciónak, hanem az, hogy az emberek is adnak  
 négyévente nektek”
☻„Hogy fordítják románra, hogy RMDSZ? Válasz: PSD”

Molnár Tibor

TÉLI OLIMPIA – ÉRDEKESSÉGEK
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Egyetlen pillanatig sem 
kívánok belemászni a nő-
férfi viszonyt megbolygató 
metoo-kampány rejtelmei-
be, egy nemrég megjelent 
írás mégis egyetlen gondo-
lat megfogalmazására kész-
tet a konstruktivitás szel-
lemében.

A cikk szerzője Antoni 
Rita, a Nők a Nőkért Egye-
sület elnöke (Erőszaknál 
kevesebb, rossz szexnél több, 
Magyar Nemzet, január 26.).

Abból indul ki, hogy 
nemcsak a nőkkel szembe-
ni erőszakos szexuális fel-
lépés elfogadhatatlan, ha- 
nem az is, amikor a nők be-
lemennek ugyan az aktus-
ba, de valójában azt nem 
akarták, csak a patriarchá-
lis nevelés arra tanította 
őket, hogy engedjenek a 
férfinak, hiszen az úgy szo-
kás. Ilyen esetekben tulaj-
donképpen nem ellenkez-
nek, de látszik rajtuk, hogy 
nem kívánják az egészet. 
Ráadásul utána még őket 
kérik számon, mondván: 
nemet is mondhattál vol-
na, de nem tetted, tehát ne 
panaszkodj utólag.

A szerző ezt a beleegye-
ző, megadó női magatar-
tást voltaképpen azzal in- 
dokolja, hogy a patriarchá-
tus azt tanítja a nőknek, 
hogy tartózkodniuk kell az 
egyenes közlésektől. Ebből 
kiindulva pedig arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy be-
szélni kellene arról is, mi 
gátolja őket a nemet mon-

dás jogában, és mi a férfiak 
szerepe ebben az egész-
ben. Azt is állítja, hogy ha 
valaki nem Weinstein-féle 
erőszaktevő, mégis szexu- 
ális viszonyba lép egy – 
mondjuk így – hallgatag 
hölggyel, aki nem is akar-
na valójában szexet, de 
inkább enged neki, akkor 
az legfeljebb kevésbé rosz-
sz, de „elég sovány telje-
sítmény”. Végül így fejezi 
be cikkét, amit innentől 
szó szerint idézek: „Job-
ban teszik a szövetségesi 
babérokra törő férfiak, ha 
a »feminista« öndefiníci-
óval való menőzés helyett 
igyekeznek a gyakorlatban 
odafigyelni a nőkre, és éle-
tük minden pillanatában 
következetesnek lenni. El-
végre, ahogy a feminizmus 
egyik alaptétele így szól: 
»ami személyes, az politi-
kai«.”

Nos, ez az a pont, ahol 
szeretnék néhány észre-
vételt tenni, és javasolnék 
ebben az ügyben egy pa-
radigmatikus fordulatot. 
De elsőként, bevezetőként 
azért annyit hozzátennék, 
hogy szerintem a patriar-
chális nevelés a XXI. század 
második évtizedében már 
némileg megkopott Ma-
gyarországon is. Ne feled-
jük el, a hatvanas évek, az 
úgynevezett beatnemze-
dék az, amelyik végigvitte a 
szexuális forradalmat, be-
hozta a gyakorlatba a sza- 
bad szerelmet (free love), 

és ez az az időszak, amikor 
a nők először fogalmazhat-
ták meg a saját testi örö-
meikhez való jogukat, azt, 
hogy az ő vágyaik legalább 
annyira fontosak, mint a 
férfiakéi.

De ugorjunk.
Antoni Ritával szemben 

én sokkal inkább a nők és 
férfiak közötti egyenlő-
ség irányában keresném a 
megoldást, ugyanis szerin-
tem ő nem ezt teszi.

Mert hiszen miben is lát- 
ja annak a problémának 
a megoldását, hogy a pat-
riarchális nevelés által el- 
gyávított és hallgataggá tett 
lányok, hölgyek nem me-
rik kimondani, hogy a vá-
laszuk nem, belesodród-
nak a szexbe, miközben 
a pokolba kívánták volna 
azt, így mégiscsak egyfajta 
„soft” erőszakot szenved-
nek el? Abban – miként 
idéztem őt –, hogy „a férfi-
ak igyekeznek a gyakorlat-
ban odafigyelni a nőkre”. 
Vagyis a férfi a közeledés 
és próbálkozás grádicsai 
során figyelje a nő reakci-
óit, vegye észre, ha kissé 
zárt a lány, ha nem moso-
lyog, ha feszült, ha lefagy, 
ha gépies vagy ha kifeje-
zéstelen az arca.

Ez szép – mondhatnánk. 
De meg kell kérdeznem: 
biztos, hogy a témával kap- 
csolatban minden felelő- 
sséget a férfira kell hárí-
tanunk? Biztos, hogy az-
zal tesszük a legjobbat az 

egyenlőség érdekében, ha 
már megint a férfiakra 
bízzuk, hogy oldják meg 
a helyzetet? Biztos, hogy 
az a jó, ha azt mondjuk, a 
férfi az élet minden pilla-
natában legyen következe-
tes, és akkor megoldódik 
a nő-férfi viszony minden 
problémája? Szóval biztos, 
hogy a férfinak kell min-
dent megoldania? És ak-
kor mi van a nővel? Ő mit 
csinál? Ő mit tesz a kalap-
ba? Neki nem kell tanulnia, 
változnia, csak a férfinak 
kell változnia, miközben 
állítólag mind a két ne 
a patriarchális nevelésben 
nőtt fel? A nők felmenthe-
tők a patriarchátus miatt, 
a férfiak már nem? Ez len-
ne az egyenjogúság? Vagy 
egyenlőség?

Nem veszi észre a szerző, 
hogy ezzel a javaslatával 
valójában totálisan fenn-
tartja a férfiak felsőbbren-
dűségét? Nem veszi észre, 
hogy a probléma megoldá-
sában nem ad feladatot a 
nőknek, csak a férfiaknak? 
Nem kellene inkább azon 
elgondolkodniuk a femi-
nista szervezetek aktivis-
táinak, vezetőinek, hogy 
programokat szervezzenek 
a nők ilyen irányú tanításá-
ra? Vagyis annak megtaní-
tására, hogy egy nő miként 
fejezze ki magát, hogyan 
bízzon önmagában, hogyan 
foglalja szavakba, mit is 
akar, és hogy ne féljen a 
férfiaktól, mert azok nem 

is olyan félelmetesek, mint 
azt gondolná?

Nem kellene inkább ilyen 
módon megközelíteni a té-
mát, ami sokkal közelebb 
vinne bennünket a kölcsö-
nös és egyenrangú, egyen-
lőségre épülő megoldások 
felé? De nem folytatom a 
kérdéseket, helyette inkább 
egy javaslattal élnék. A hely-
zet a következő: a metoo- 
mozgalom részben indo-
kolt lehet, de az biztos, 
hogy ennek túlkapásai és 
gyakran latens férfiellenes- 
sége miatt is a férfiak egy-
re inkább elbizonytalanod-
nak. Ezek után állandóan 
felteszik maguknak a kér-
dést: meddig mehetek el? 
Előreengedhetem a hölgyet? 
Rámosolyoghatok? Milyen 
szavakat használhatok? Vagy 
inkább hagyjam az egészet?

Ezért azt javaslom, hogy 
legyen valódi egyenlőség 
a két nem között minden-
ben, a szexuális közeledés 
kérdésében is. Ehhez az kell 
itt és most, a XXI. század 
elején, hogy a nők vállal-
ják fel és fogalmazzák meg, 
mit akarnak. Igen, a férfi-
aknak, és igen, forró vagy 
forrósodó helyzetekben. 
Szavakban. Bátran. Szépen. 
Kedvesen. Mint amilyenek 
a nők. És akkor nem lesz 
félreértés. Segítsenek ne-
künk.

Ez bizony jót tenne.

Fricz Tamás
A szerző politológus

„Az is bolond, aki poétává 
lesz Magyarországban!” –  
olvashatjuk, amint a hős 
felkiált a műben. (A héten 
kicsit poroltam a könyves-
polcomon, és így került 
a kezembe pár kötet, mit 
évtizedek óta nem vettem 
kézbe, amit a vastag por-
réteg is igazol, no de ez 
persze nem a rendetlen-
séget bizonyítja, hanem az 
író lelkesedését a felsőbb 
szférák és érzéketlenségét 
a matéria alantas viszony-
rendszerei iránt.)

No de – ha már kézbe 
vettük – A méla Tempefői 
Csokonai Vitéz Mihály első 
eredeti színdarabja. 1793-
ban, a debreceni kollégium 
húszéves diákjaként írta. 
Egy költőről, akit az adó-
sok börtöne fenyeget. Egy 
társaságról, ahol az olva-
sás agyrém, a kultúra be-
tegség. Egy korról, amely-

ben az ügyes diplomaták, a 
mindig kompromisszumra 
képesek jutnak előre. (Lé-
tezhet ily korszak? Ugyan 
már! Fantazmagória! Agy-
rém!)

Szóval Csokonai művén 
gondolkodtam a kimerítő 
porolás után, és közben 
bámultam az e-mailben 
kapott meghívót, mely va-
lami kiállításra invitált. 
Igen, valami kortárs mű-
vészeti baromságra, amire 
lehet, hogy elmegyek, ha 
nincs akkor dolgom, meg 
ha a megnyitón lesz sok 
sütemény és pezsgő. Mert 
magukért az alkotásokért 
nem érdemes. Látom a 
meghívón. Borzalom!

S itt döbbentem rá a gé-
niusz tévedésére. (Nem az 
enyémre, Csokonaiéra.) A 
rossz festőnek nem sok 
kára származik. A rossz 
költőnek se. Ha nem tud 

festeni, vagy nincs ízlése, 
azt mondják, posztmo-
dern, posztakármista, 
vagy kitalálnak rá valami 
izmust. Ha nagyon szid-
ja egy kritikus, akkor azt 
mondják, nem érti.

De a rossz vízvezeték- 
szerelő? A rossz rendszer-
gazda? A rossz nyílászá-
ró-szerelő? A büdös élet-
ben nem hívják többet, és 
éhen hal. Ott nincs olyan, 
hogy valaki dadaista stílus-
ban köti be a kábelt vagy 
csempéz. A szakács nem 
mondhatja az odaégett étel 
miatt hápogó vendégnek, 
hogy „Maga ezt nem érti!” 
Repül, és kész.

– Csokonai tévedett! – ki-
áltom világba kezemben a 
meghívóval. – Az is bolond, 
aki nem poétának megy 
Magyarországon. Bolond 
bizony!

Pozsonyi Ádám

Egyenlőség a nemek között

 Bolondságok
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A Taylor Projects Kft és A Vándormozi szervezői 
(forgalmazója és kitalálója: Venczel Endre) a Balassi 
Intézet támogatásával a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában, január 30-án két alkalommal is bemutat-
ták A Viszkis című filmet – a premierek hétvégéjén 
Romániában február 1-ig 14008-an látták – , melyet 
minden idők leghírhedtebb magyar bankrablójának 
kikiáltott Ambrus Attiláról mintáztak, majd az azt 
követő közönségtalálkozón az erdélyi származású 
főszereplő is jelen volt, akit Viszkisként ismert meg 
a nagyvilág.

– Mint ismeretes, ön a Har
gita megyei Csíkszentléleken
született 1967ben, édesany 
ja másfél évesen elhagyta, ap 
ja verte, helyettük a nagy
mamájához került 10 éves 
koráig, majd annak halála 
után egyik apai nagynén
je nevelte. Több lopási eset 
után 14 éves korától két 
évet javítóintézetben, majd 
újabb két évet munkatábor
ban töltött. 1988ban egy vo 
nat alváza alá kapaszkodva 

szökött át a román határon 
Magyarországra. Ott előbb 
alkalmi munkákból kereste 
a kenyerét, de idővel jég
korongozni kezdett. Mikor, 
hol, milyen időközökben jég
korongozott szülőföldjén?
– Tudjuk, hogy Csík kör-
nyéke három dologról neve- 
zetes: a pityókáról, a hideg- 
ről és a jégkorongról. Ott 
minden fiatal kipróbálja ezt 
a sportágat. Én viszonylag 
jól védtem az SC Csíkszere-
dánál 1988-ig, aztán ketté-
tört a karrierem, mivel egy 
ostobaság miatt becsuktak 
a javítóintézetbe, majd mun- 
kaszolgálatra vittek, így négy 
évet kihagytam. Nagyon ne- 
héz újra érvényesülnie egy 
fiatal sportolónak, miután 

16–20 éves kora között ab-
bahagyja a sportolást. 

– Ezért sem sikerült mara
dandót alkotnia a jégpá
lyán?
– Igen. Idővel az Újpest-
ből kiszállt a főtámogató, 
a belügyminisztérium, így 
a csapat is legyengült. Nem 
beszélve arról, hogy két vá- 
logatott kapus mögött vol-
tam tartalék, azaz a tarta-
lék tartaléka, így nagyon 
nehéz volt a sport terén 
maradandót alkotnom. De 
azt el tudom mondani, hogy 
soha egy edzésről nem hi-
ányoztam, sőt a bankot is 
kiraboltam inkább reggel 
8-kor, hogy utána eljussak 
a 9 órai edzésre.

Mint köztudott, Ambrus 1988-ban egy vonat alvázára 
kapaszkodva szökött át Romániából Magyarországra, 
ahol előbb jégkorongozóként kereste kenyerét, majd hét 
éven át, azaz 1993. január 22-től 1999. október 18-ig 
összesen 29 sikeres rablást hajtott végre (rablásait ál-
talában két és fél percen belül elkövette), összesen 195 
milliót zsákmányolt, melyből közel hatvanmillió térült 
meg. Ambrust aztán 1999. október 27-én elfogták, végül 
17 év börtönre ítélték, de jó magaviseletéért – 13 év után 
– 2012. január 31-én szabadult. A magyar rendőrségnek 
30 milliójába került az elfogása, a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság 60 munkatársa dolgozott az ügyön. 

Ambrus Attila, azaz a Viszkis rabló exkluzív inter-
jút adott a Központnak a jégkorongozó-pályafutásáról, 
ugyanakkor az életéről is.

Rendezetlen
családi élet,
javítóintézet,
lopások
és jégkorong

– 1988–1989 között Magyar 
országon a másodosztályos 
Pomázi ICO SE, majd 1989–
1990 között a Sziketherm 
HK csapatánál játszott, az 
tán 1991–1997 között az 
élvonalbeli Újpesti TE együt 
tesében védett – mely ala
kulatnál egy ezüstérem je 
lentette legnagyobb sport
sikerét –, viszont az 1997–
1998as idényben a Ferenc
város jégkorongkapusa volt. 
Mennyire biztosított meg
élhetést számára a jégko
rongozás, tekintettel arra, 
hogy idővel „szakmát” vál
tott, azaz a bankok kirabo

lására specializálta magát?
– Én mindig azt szoktam 
mondani, hogy hólapát jel-
leggel funkcionáltam, hi- 
szen piszok rossz kapus vol- 
tam. Abban az időben nem 
csak én, de szinte minden 
egykori csapattársam má-
sodállást is vállalt: volt, aki 
taxizott, volt, aki kisboltot, 
vagy fagylaltozót üzemel- 
tetett stb., vagyis a kilenc- 
venes években csak a jég-
korongból nem lehetett 
megélni. Én, mivel Erdély-
ből jöttem, nem támogatott 
senki, így fel kellett építsek 
egyfajta egzisztenciát, és 
ezért nehéz helyzetben vol- 
tam. Ettől függetlenül a sport 
nagyon fontos az életemben, 
imádok sportolni, a mai na- 
pig is követem a magyar 
sporteredményeket.

– Mennyire volt nagy a nyo 
más Ambrus Attilán azon 
időszakban, amikor már ban 

kokat rabolt, de az edzése
ken a társak előtt álcáznia 
kellett a „rosszfiút”, hogy 
senki se gyanakodjon rá, 
holott már egy ország – és 
nem csak – , szurkolt önnek, 
hogy ne kerüljön rendőrkéz 
re mindamellett, hogy nem 
ismerték a Viszkist?
– Ez egy nagyon érdekes 
megközelítés volt részem-
ről is, tudniillik soha, még 
a mérkőzések szünetében 
sem akartam levenni a 
sisakot a fejemről, mivel 
féltem, hogy a nézők közül 
valaki felismer. Álcáztam 
magam, hiszen bennem 
volt a félsz, de ezért sem 
tudtam a sportban sikeres 
lenni, amit nagyon sajná-
lok. Ez a kettős élet nagyon 
szétosztja az ember tehet-
ségét, és én úgy gondol- 
tam, hogy anyagilag kifize-
tődőbb számomra a ,,má-
sik” vonal, így a sport hát-
térbe szorult.

Jégkorongozott
Újpesten
és a Fradiban,
de időközben
bankokat
rabolt

Ambrus Attila,
a Viszkis visszatért 
Marosvásárhelyre
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►	9 évesen kitagadták szülőfaluja, Csíkszentlélek temp- 
 lomából, mivel megitta a misebort és megette a pászkát.
►	Barátaival szeretett volna zenekart alapítani, de eh- 
 hez pénz kellett, ezért kirabolta a helyi Trakto-rock  
 nevű banda értéktárolóját.
►	Fiatalkorában főként a jégkorongban látta a jövőt, 82- 
 ben a szülőfalujából elsőként járt külföldön.
►	A katonai szolgálat teljesítése idején, büntetett előé- 
 letűként nem mertek fegyvert adni a kezébe, ezért  
 munkaszolgálatot végzett: csákányolt, lapátolt. Miután  
 leszerelt, a javítóintézetben eltanult elektromecha- 
 nikai szakmájával villanyoszlopok gödreit ásatták  
 vele, mert  mindenki előítélettel fordult felé. 
►	Minden munkalehetőséget megragadott Magyaror- 
 szágon, még a csapattársak kocsiját is lemosta edzé- 
 sek után, akár kutyákat sétáltatott, aztán egy ampul- 
 la-gyárban, majd házmesterként és sírásóként is dol- 
 gozott, de egyikben sem kapott elég sikerélményt. 
►	Medvebőrökkel is kereskedett, amelyeket a Gyime 
 sekből hozott, és Ausztriában adta el őket. Abbahagy 
 ta miután elkezdték védeni a medvéket Romániában,  
 ugyanakkor az osztrák határőrparancsnokot is lekap 
 csolták, hiszen egy rendelet szerint, ha őt visszaeső- 
 ként elkapták volna medvebőrrel, rögtön öt évet kapott  
 volna. 
►	Néhány elkövetett bankrablás után egyik barátnőjé 
 vel próbált ugyan vállalkozni is, autómosót, divatáru- 
 üzletet is üzemeltettek, de hosszútávon egyik sem 
 működött, mivel szenvedélyes kaszinólátogató volt,  
 és nagyon  szerette falni az életet és felélni pénztarta- 
 lékait.
►	Aszerint élt, hogy a sírba nem visszük magunkkal  
 az anyagi javainkat, éppen ezért a „privatizált” pénzét  
 élményekre költötte, amelyek, véleménye szerint, 
 megmaradnak. Többek között megjárta a Karib- 
 tengeri Aruba-szigetét, a Maldív-szigeteket, a Sey- 
 chelles-szigeteket stb. 
►	Stopperórát használt a bankrablásokhoz, és volt egy  
 fekete notesze, amibe lejegyezte, hogy mennyit időz- 
 het  a bankokban, mennyi a rendőrök reakcióideje, 
 mennyi  időbe kerül a menekülése, és ezeket mindig  
 feltétlenül betartotta. 
►	Szökése után még három bankrablást követett el, az- 
 tán elkapták, majd 17 év letöltendő börtönbüntetésre  
 ítélték. A letöltendő időt olimpiai ciklusokban szá- 
 molta.
►	1999-ben azt mondta a bírónak, hogy vissza fogják 
 még őt sírni, hiszen összességében jámbor rabló volt,  
 össze hasonlítva például a móri mészárossal...
►	Egykori bűntársával, volt csapattársával, Orbán Gá- 
 borral jelenleg nem beszél, mivel most is körözik egy  
 balhé miatt. 
►	Juszt László televíziós szerkesztőtől kapta a Viszkis  
 keresztnevet, állítása szerint azért kellett meginnia 
 1-2 pohár viszkit a rablásokat megelőzően, hogy el 
 merje követni azokat.
►	Miután kirabolt egy-egy bankot, az volt az első, hogy  
 hazautazott, és hátizsákkal nekivágott a Hargitának,  
 mert azzal tudta a legjobban levezetni a feszültséget.  
 Azt viszont a felesége lelkére kötötte, hogy ha meghal, 
 a hamvait majd Csíksomlyó környékén szórják szét.
►	Reklámfelkéréseket fogad ugyan el, de attól függően,  
 hogy milyen jellegűek. Korábban egy kerítésgyártó cég  
 kérte fel egy reklámfotózásra, amelyen ő áll a drótkerí 
 tés mögött, mellette ezzel a reklámszöveggel: „tíz év, az  
 biztos”. A nagyobb cégek tartanak a megkeresésétől, 
 de kiderült, hogy a rendőrség felkérte bűnmegelőzés- 
 sel és reintegrációval kapcsolatos előadások tartására. 
►	Néhány éve Esztergom közelébe költözött egy családi 
  házba – a 24 éves feleségével, Rékával, és két berni  
 pásztorkutyájukkal –, ahol a műhelyét is be tudta ren- 
 dezni. Itt készülnek a kerámiák, és az egykori bankrab- 
 ló ott szeretne a biztos anyagi háttér megteremtése 
 mellett majd gyerekeket nevelni. Otthonának már  
 egyértelműen Magyarországot tekinti. 

C.F.A.

– Miután börtönbe került –  
vagy akár a szabadulása 
után is – milyen kapcsolata 
volt a sporttal?
– Napi 6 órát sportoltam, 
edztem, sőt a balhék előtt 
és után is alapos fizikai fel-
készülésben volt részem: 
például nagyon sokat sza- 
ladtam. A börtönben a 6x20 
méteres belső udvaron ösz-
szesen mintegy 10000 ki-
lométert futottam – ponto-
sabban 9860 kilométert – , 
de mivel csak egy irányba 
futottam a betonon, a csí-
pőm is elkopott, amivel 
nemrég megműtöttek.

– Szabadulása után mindig 
is szeretett volna visszatér
ni a jégpályára, de csak egy 
hivatalos búcsúmérkőzésre 
futotta, amikor 2016ban 
élete első és egyetlen sza
badtéri mérkőzésén fellé
pett Kecskeméten a helyi 

Sólymok amatőr együttesé
ben. Miért éppen ott?
– Akkor a helyi Malom Plá-
zában dolgoztam mint ke-
ramikus, de azon a mérkő-
zésen életemben először és 
utoljára nem kaptam gólt 
egy találkozó alatt. Akkor 
mondtam azt, hogy kész, 
a csúcson kell abbahagy-
nom a jégkorongot. Idővel 
csípőműtéten estem át, így 
nem mertem kockáztatni, 
habár mindegyre hívnak 
öregfiúcsapatok, hogy fel-
lépjek színeikben. Ezért je-
lenleg teniszezni járok.

– Idővel a jégkorongot a 
fazekaskorong követte, hi
szen tudjuk, hogy Ambrus 
Attila a börtönévei alatt ki
tanulta a kerámiakészítést, 
leérettségizett, mi több, 
nyelvtanulással is foglalko 
zott, sőt a Dunaújvárosi 
Főiskolán kommunikáció 
szakon 2009ben diplomát 
szerzett. Ezt lehet úgy ér
teni, hogy hasznos volt ön 
számára a börtönben eltöl
tött időszak, ahonnan visz
szatért, és új életet kezdett?
– Igen, de én egy megosztó 
személyiség vagyok: van-

nak, akik kedvelnek, van-
nak, akik utálnak engem, 
de én mindig is azt mon-
dom, hogy mindenkinek 
jár egy esély, aminek lehe-
tőségét megragadtam. A 
bűncselekedetekre, amiket 
elkövettem, nem vagyok 
büszke, nem tartom helyes 
pénzkereseti lehetőségnek 
a bankrablást, és nem is 
szoktam ezt népszerűsíte-
ni. Sőt, mindegyre hangoz-
tatom, hogy igenis, a mély-
ből fel lehet állni, új életet 
kezdeni. Élni, de nem visz-
szaélni kell az eséllyel.

– Vannak dolgok, amiket 
megbánt az életéből?
– Nem tudok erre válaszol- 
ni, de nem is teszem fel azt 
a kérdést, hogy „mi lett 
volna, ha?” Inkább azt gon- 
dolom, hogy a mérleg egyen- 
súlyba került, de nem verem 
a mellem azzal, hogy mit 
cselekedtem, hiszen meg- 
bűnhődtem. Ugyanakkor 
azt gondolom, hogy a sors 
igazságot tett az életem-
ben, és a sorsban hiszek. Va-
lószínűleg 1-2 dolgot más-
képpen csinálnék most, a 
mai eszemmel…

– Sokan egy elszánt, hatá
rozott és céltudatos embert 
ismertek meg Ambrus Atti
lában. Mit üzen rajongói
nak – ha ezt így lehet fogal
mazni –, ugyanakkor a mai 
fiataloknak, a marosvásár
helyieknek?
– Nagyon fontos mind a 
sportban, mind a civil élet-
ben az alázat, hiszen alázat 
és izzadás nélkül semmi 
nem működik. Van egy na-
gyon jó, bölcs barátom, aki 
azt mondta, hogy az alko-
tás, vagy bármi az életben 
csak 1 százalék, a többi 
99-ért meg kell izzadni. Ha 
ehhez nincs meg a kellő el-
szántság, akarat, kitartás, 
szorgalom, akkor nem mű-
ködik a dolog. A tehetség, 
egy adomány az Istentől, 

amivel élni kell, de mellet-
te, a többi, fent említett do-
logra alapozódik a tehet-
ség. Például Lionel Messi, 
vagy Cristiano Ronaldo lab- 
darúgók istenadta tehetség- 
gel rendelkeznek, de szor-
galom nélkül nem jutottak 
volna ,,oda” fel.

– Milyen emlékei kötik Ma
rosvásárhelyhez?
– Több is. Édesanyám a Ma-
ros megyei Maroskeresz- 
túron élt a tízedik férjével, 
ugyanakkor a nagynénémet 
a hetvenes években ötöd- 
éves egyetemistaként kirúg- 
ták az Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemről, mivel 
Jehova tanúinak kereszte- 
lődött, amit az akkori ro-
mán rendszer nem díjazott. 
Amúgy most, hogy Vásár- 
helyről is beszélünk, nekem 
e városról a Bölöni-féle fut- 
ballgeneráció, az egykori 
ASA jut eszembe, akik a  
nyolcvanas évek elején Csík- 
szeredában a helyi C-osz-
tályos Tractorul ellen több- 
ször játszottak felkészítő 
mérkőzést. Visszaemlékszem, 
hogy egy 3-1 arányban el-

vesztett hazai találkozón 
Bölöni László szögletből 
csavart be egy gólt a Csík-
szeredának, így azt a mér-
kőzést soha nem fogom 
elfelejteni! De azon idő-
szakban az egykori A-osz-
tályos együttesek gyakran 
jöttek Csíkszeredába ba-
rátságos találkozókat ját-
szani, de mindig észreve- 
hető volt, hogy a hazai 
csapat és ellenfelei nem 
volt egyazon súlycsoport-
ban. Arra is emlékszem, 
hogy a nyolcvanas évek-
ben játszottam egy jégko-
rong-mérkőzésen itt, Ma-
rosvásárhelyen, de akkor 
még nyitott jégkorongpá-
lya volt. Létezik-e még?

– Nem. Helyére építettek 
egy fedett jégcsarnokot, de az 
anyagiak hiánya miatt évek 
óta még nincs befejezve…
– Arra is emlékszem, hogy 
annak idején nem volt va-
lami erős a marosvásárhe- 
lyi jégkorong-csapat (az 
Elektromaros – szerk. megj.). 
Igaz, akkor sem, de most 
sincs jégkorong központ 
Marosvásárhelyen…

Marosvásár-
helyhez is
kötik emlékei: 
a MOGYE,
Maroskeresztúr,
az ASA és
a jégpálya

Céltudatosan
készült
a börtönből 
való szökésre, 
a szabadulásra

Czimbalmos Ferenc Attila

Érdekességek
Ambrus Attila életéből
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Kétévente autót cserélni? 
Az olyan kilencvenes évek! 
Jó lesz a régi. De még jobb 
egy bicikli. Jó volna egy- 
szerűbben élni. Szerényeb-
ben. Lassabban. Fenntart-
hatóbban. A régi erények 
és a legújabb trendek meg-
nyugtató ölelésében. Jóles-
ne így élni? Biztosan! 

A szociológusok már íz- 
lelgetik az új hívószavakat: 
downshifting, azaz lelassu- 
lás, a pörgés visszaszorítá-
sa. Úton van egy új gene-
ráció másfajta értékekkel, 
másfajta célokkal, akik in-
kább lemondanak azokról 
a vagyontárgyakról, ame-
lyek a korábbi nemzedé-
kek számára alapidentitást 
képeztek. Nem kell saját 
lakás. Nem kell álomfize-
tés, szuper karrier, hiszen 
ki tudja, hogy ebben a bi-
zonytalan világban mi lesz 
velük 15 év múlva? Ezért a 
jelenben élnek.

Tele vagyunk
kacatokkal!

Nemrégiben egy kalifor-
niai egyetem szociológusai 
kutatást végeztek arról, hogy 
hogyan használjuk ki a 21. 
században a rendelkezé-
sünkre álló teret. Átlagos 

nagyvárosban és falvakban 
élő, kétkeresős családok 
otthonát mutatták be ház- 
tartással, lakáshitellel, gye-
rekekkel. Hogy mi volt a 
közös a harminckét család 
életében? Szekrényekből ki- 
zuhanó holmik, túlzsúfolt 
nappalik, fitneszgépekre 
dobált ruhák, garázsokban 
sorakozó kartondobozok. 
A kutatásból egyértelműen 
a reklámokból sugárzott, 
otthon-idillnek valamilyen 
torz, túlzsúfolt mása rajzo-
lódott ki. 

A világtörténelem során 
soha ekkora bőségben nem 
éltek még családok. A har- 
minckét háztartásban nem- 
csak a különböző tárgya-
kat rögzítették, de a bőség-
nek az ott élőkre gyakorolt 
hatását is. Különösen a nők 
stresszhormonszintje emel- 
kedett meg a szanaszét he-
verő holmik között masí-
rozva, hiszen a legtöbb 
családban a rendteremtés 
a családanya feladata, amely 
állandó, soha véget nem ért 
nyűgöt jelent számára. A 
játékok száma még inkább 
megdöbbentő volt már a 
néhány hetes babával élő 
családokban is. A kutatók 
úgy írták le ezeket a baba- 
szobákat, mintha egy új val- 

lás, a gyerekkultusz szent- 
élyeibe tévedtek volna, tele 
olyan „kegytárgyakkal” 
amelyeket a pár hetes cse-
csemő nyilvánvalóan nem 
értékel, sőt inkább zavar-
hatja a szemét a sokféle 
inger.

A forradalom, amit 
senki nem vett észre

Hogy a fogyasztás bol-
dogít, az történelmi szem-
pontból viszonylag új és 
meglepő gondolat. A filo- 
zófia, a vallás, az erkölcs 
őrei évszázadokon át gon- 
dosan ügyeltek rá, hogy 
a habzsolás, mohóság és 
kapzsiság bűnébe ne es- 
sünk, és a bőség ne okoz-
zon tömegeknek neuroti-
kus problémákat. Azonban 
korunk vallása, a fogyasz-
tás ránk bízza a lelki üd- 
vünket és a pszichés egyen- 
súlyunkat. A kereskedelmi- 
leg előállított fantáziavilág- 
ban nincs halál, sötét, hideg, 
csak fényesség, örök élet, 
amelyben mindenki növe- 
kedik és virul. A reklámok 
a beteljesülő élet ígéretével 
kecsegtetnek, más szóval: 
totál hibbantnak néznek 
bennünket. A szabadság il- 
lúziójával ejtik rabul a fo-
gyasztót, és zárják saját 
ösztönei börtönébe.

Nem vagyunk profi dön-
téshozók. Az evolúció nem 
választásra edzett bennün- 
ket. Őseink számára nem 
vetődött fel komolyan a kér- 
dés, hogy mi legyen az az-
napi menü: mamut, vagy 
az a kis piros bogyós nö-
vény? Mindenkinek be kel- 
lett érnie azzal, ami aznap 
éppen elérhető volt. Mind-
össze az ötvenes évek óta 

tart az a szép új konzumvi-
lág, amely minden koráb-
bi paranccsal ellentétben 
arra biztatja a tömegem-
bert, hogy élje ki ösztöne-
it. Meglehetősen új dolog, 
hogy a jó életet a mestersé-
gesen gerjesztett fogyasz-
tás indexeivel mérjük. Ke-
let-Európának még ötven 
éve sem volt arra, hogy meg- 
tanulja, a választás stresz-
szes dolog, mert minden 
egyes választásunknál az-
zal szembesülünk, hogy a 
világ tőlünk is függ.

Cucc vagy
élményalapú élet?

Dr. Thomas Gilovich, a New 
York-i székhelyű Cornell 
egyetem professzora húsz 
éven át tanulmányozta, hogy 
mi teszi az embereket iga- 
zán boldoggá. A végered-
mény igazolta a régi mon-
dást: a legjobb dolgok nem 
dolgok. Azért vagyunk haj- 
lamosak a boldogságot tár-
gyakhoz kötni, mert azo-
nosítjuk magunkat mind-
azzal, amit birtokolunk. Ez 
az érzés még a távoli törzsi 
időkből ered, amikor minél 
több zsákmányt igyekez-
tünk behurcolni a barlan-
gunkba. Nagyobb szőrme 
és húskészlettel elődeink-
nek nagyobb esélyük volt a 
túlélésre. Ez a minta mára, 
amikor minden sarkon be-
szerezhető az élelmiszer, 
felülíródhatott volna, de 
nem. Hiába a kétezer éves 
tapasztalat, hogy a javain-
kat bármikor elveszíthet-
jük, babonás megszállott-
sággal gyűjtögetünk.

Hogy mit tesz a fogyasz-
tói társadalom marketing-
gépezete? Azt ígéri, hogy 
a vásárlás azonnali kielé-
güléssel kecsegtet. Csak 
sajnos nem tartós kielégü-
léssel. Hisz amint megsze-
rezted a vágyott telefont, 
autót, divatcikket, máris itt 
a még csillogóbb, amely-
nek káprázatos fényében 
az otthon lévő zsákmány 
vonzereje elhalványul. 

A kevesebb
egyre több

A tárgyakkal ellenben vi- 
szont élményekből valóban 
be lehet spájzolni! Marie 
Kondo írónő, aki több 
millió példányban adja el 
könyveit világszerte arról 
ír, hogyan dobáljuk ki a 
holmijainkat, hogy egysze- 
rűbbé, átláthatóbbá tegyük 
a mindennapjainkat. A 
KonMari-módszer szerint 
csupán azokhoz a tárgya-
inkhoz érdemes ragaszkod- 
ni, amelyek valóban hoz-
záadnak az életünkhöz. A 
Project 333 nevű weboldal 
arra biztatja követőit, hogy 
három hónapon át csupán 
33 ruhaneműt hordjanak, 
így megszabadulnak reg-
gelenként a választás ter-
hétől.

A minimalisták szerint, 
ha kevesebbet kell a hol-
mikkal bajlódni, új minő-
ségeket hívhatunk be az 
életünkbe: szolidaritást, ér- 
tékmegőrzést, közösségi él- 
ményeket. Svédországban 
adókedvezményt adnak 
azoknak, akik az újabb és 
újabb modellek vásárlása 
helyett a régi javíttatása 
mellett döntenek, és ezzel 
támogatják a svéd iparo-
sokat. Egy berlini étterem- 
ben a fogyasztásért cseré-
be megjavítják az elrom-
lott háztartási kisgépeket. 
A bőség elutasításának lu- 
xusa persze csak azok szá-
mára elérhető, akik kép-
zettségüknek, szakmájuk-
nak, anyagi helyzetüknek, 
lelki alkatuknak köszönhe-
tően megengedhetik ma-
guknak, hogy életükben 
csupán a lényeges dolgok-
ban hozzanak döntéseket.

Timár Tímea

Példaértékű kezdeménye- 
zésbe fogtak ankarai török 
szemétszállító-munkások: 
könyvtárat alapítottak a 
munkájuk során talált ki-
dobott könyvekből. Az in-
tézményt pihenőhelyükön, 
egy volt téglagyár helyi-
ségében hozták létre. Elő-
ször csak az ott dolgozók 

és családtagjaik kölcsö-
nözhettek, de most már a 
nyilvánosság számára is 
hozzáférhető a szolgálta-
tás.

Már 4750 kötetből áll 
a könyvtár, ahol minden 
könyvnek helye van, hi-
szen a leleményes mun-
kások már a használhatat-

lanná vált példányokat is 
hasznosítani tudják – polc 
formájában.

A főváros központi, Çan-
kaya negyedében dolgozó 
utcaseprők a könyvgyűj-
téssel párhuzamosan egy 
másik másik kulturális te-
vékenységbe is belekezd-
tek: 11 munkás zenekart 
alapított, hangszereik pe-
dig kidobott fémtárgyak-
ból és törött szemetesek-
ből állnak.

forrás: hvg.hu

4750 kötetből álló könyvtárat 
alapítottak kukások, kizárólag 
szemétből gyűjtött könyvekből

Cucc vagy élményalapú élet?
Amikor a tárgyak veszik át az „uralmat” 
Napjainkban egy középosztálybeli család mintegy tízezer holmi között él. Ez azt 
is jelenti, hogy ezekhez a holmikhoz köze van, karban kell őket tartani, időnként 
lecserélni, döntéseket kell hozni velük kapcsolatban. Aki pedig nem éri be az 
elég jóval, az mindig a legjobb, legköltséghatékonyabb, legdivatosabb, legmin-
denfélébb megoldást keresi, ami sok idővel és energiával jár. 


