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„Amit az életben elértem, Yoko Ononak köszönhetem”

Havadtőy Sámuel képzőművész 1952-ben született Londonban, erdélyi származású csa-
lád sarjaként. 1956-ban visszaköltöztek Magyarországra, ahonnan Sámuelnek csak 1971-
ben sikerült visszatérnie Nagy-Britanniába. Rövid idő múlva egy lehetőséget kihasználva 
New Yorkba távozott, ahol először lakberendezőként érvényesült, majd képzőművész-
ként vált világszerte ismertté. Élete meghatározó pillanata volt, amikor találkozott John 
Lennonnal és feleségével, Yoko Onoval. A Beatles frontemberének halála után Havadtőy 
két évtizeden át élt párkapcsolatban Yoko Onoval. 2000-ben hazatért Európába, azóta 
Magyarországon és Olaszországban él. A világhírű képzőművészt Erdélyről, New York-i 
életéről, művészetéről, illetve Yoko Onoval való kapcsolatáról kérdeztük.

A vásárhelyi csontkovács, 
aki Táltos masszázzsal
gyógyít  
Zrínyi Miklós István bár csak két éve foglalko-
zik hivatalosan csontkovácsolással, elmondá-
sa szerint egyre szebb eredményeket tudhat 
maga mögött. Azelőtt hosszú évekig masszí-
rozott, aztán magyarországi oktatóktól, illet-
ve csíki és gyimesi öreg gyógyítóktól tanulta 
el a kiropraktőr mesterséget, amit a modern 
orvoslás kiegészítőkezelésének tart.

Fogjuk meg és vigyétek!  
 
Alig egy hete, hogy a szenátus elfogadta az 
RMDSZ-nek a marosvásárhelyi római katolikus 
iskola megalapítására vonatkozó törvényterve-
zetét. Még hatályba se lépett a törvény, a szövet-
ségi politikusok máris önmaguk ünneplésébe 
kezdtek. Annak ellenére, hogy a magyargyűlö-
letet zászlajukra tűző román ellenzéki pártok, 
a PNL és a PMP már a szavazás napján jelezték 
abbéli szándékukat, hogy alkotmányossági fe-
lülvizsgálatot kérnek. Sőt, kihirdetése előtt még 
Iohannis államelnök is visszaküldheti a tör-
vényt a felsőházba. 

Vásárhelyi repülőtér 
Rossz kifogás sose jó!

☻A polgármester hátráltatja a munkálatokat, 
aki a legújabb terve szerint nemcsak a Víkendet 
a Somival összekötő libegőt tervez építtetni, ha-
nem Vásárhelyt az összes európai nagyvárossal 
összekötőt is
☻Egy vérszomjas szomáliai harcifecske odato-
jásozott a kifutópálya kellős közepére, és amíg 
nem költi ki a fiókáit, nem merünk a közelébe 
menni

Rabszolgasorsok
aprópénzért cserébe
Az szabad élethez és az emberi méltósághoz 
való jog a legfontosabb alapjog. Szomorú tény 
azonban, hogy napjainkban legalább huszon-
egymillió személy él rabszolgaságban, közü-
lük minden negyedik kisgyerek. Az ötvennégy 
fokos hőségben téglákat cipelnek a fejükön a 
több száz méterre lévő teherautókig, szünet 
nélkül. Ezek a kizsigerelt lelkek már a haláluk 
előtt a pokolba jutottak.

„…egy darab középkor, mit 
itt felejtett az idő…”
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

 Nagybányát valamikor a XIII. század második 
felében alapíthatták a király által betelepített 
német bányászok és aranymosók. A település 
első okleveles említése után megsokasodnak 
a vonatkozó írott források. Ekkor a két hely-
ségnek azonos volt a bírája, de feltehetőleg 
külön templommal rendelkeztek. A Szatmár 
vármegyei Asszonypataka a pápai tizedlajst-
rom szerint plébániával rendelkező település 
volt.
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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!

IMPRESSZUM

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes   

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  

 KOS: A napokban jót tenne önnek, ha több tár-
sas életet élne. Nem ártana találkoznia rég nem 
látott barátaival vagy akár újakat szereznie, 
ugyanis kezdi a mindennapjait egyhangúnak 
megélni.
  BIKA: Számítania kell néhány váratlan, ugyan-  
akkor izgalmas fordulatra a héten. Mellette pe-
dig új kapcsolatokra tehet szert, illetve alakít-
hat ki a mindennapokban. Igencsak változatos 
és kalandos hete van.
 IKREK: Nem csak hogy jól alakulnak ön körül  
a dolgok, de ráadásul békésen is. A héten nem 
sok izgalom fogja önt érni, aminek kifejezetten 
örülni fog. Így legalább jut ideje magára, hogy 
kedvenc passzióit űzze.
 RÁK: A héten meglehetősen álmodozó és fi- 
gyelmetlen. Teljesen el lesz varázsolódva, és 
emiatt akadhatnak nehézségei. Gondolatai ci- 
kázhatnak, miközben minduntalan elvágyódik.
 OROSZLÁN: A héten zöld utat kap minden te-
kintetben. Gond nélkül zakatol majd előre céljai 
megvalósításának érdekében. Szinte érzi, hogy 
önre mosolyog a szerencse, és most kell véghez 
vinnie terveit.
 SZŰZ: Kedvez ez az időszak a lakásfelújításhoz, 
a külső és belső rendrakáshoz, a méregtelení-
téshez, így a fogyókúrához is. Érdemes most 
több időt szánnia magára és otthona rendbeté-
telére, mert sokat dobna hangulatán és a telje-
sítményen is, ha ezeket rendben tudná.
 MÉRLEG: A következő napokban nemigen fog-
ja találni a helyét. Kavarognak az érzései és a 
gondolatai is. Emiatt pedig nem tud koncentrál-
ni, és kisebb kellemetlenségek is érhetik. 
 SKORPIÓ: A héten jobban kellene gyakorolnia 
a bizalmat. Nem csak az idegenekkel, ha- 
nem még barátaival, közeli rokonaival szemben 
is. Merje megosztani szeretteivel a gondolatait, 
érzéseit, kételyeit, és higgye csak el, hogy kelle-
mesen fog csalódni bennük!
 NYILAS: Eddig úgy érezhette, akadályoztatva 
van, és nem úgy alakulnak a dolgai, mint szeret-
né. Jó hírünk van a számára, a csillagok végre 
szabad utat adnak önnek, hogy megvalósíthas-
sa céljait.
 BAK: A következő napokban fáradékony, kime-
rült, kedvtelen és még nyűgös is lehet. Ha ez 
nem lenne elég, ráadásul még akadályokba is 
ütközik. Kár is erőlködnie ellene, mert a csilla-
gok állásán nemigen fog tudni változtatni.
 VÍZÖNTŐ: Kifejezetten nyugodt, békés, ki-
egyensúlyozott napok várnak önre. Kivételesen 
még örülni is fog neki, és nem próbálja meg 
szándékosan felkavarni az állóvizet. Most job-
ban is teszi, ha inkább átadja magát a pihenés-
nek, a laza napoknak. 
 HALAK: Mostanában mintha többet aggódna, 
szabályosan gyártja magának a félelmeket, 
az aggodalmakat, ugyanis a legtöbb esetben 
olyan dolgoktól tart, amik be sem következtek, 
de még csak kilátásban sincsenek.

Február 15. Kolos, Georgina
Február 16. Julianna, Lilla
Február 17. Donát, Alex, Emőd
Február 18. Bernadett, Simon
Február 19. Zsuzsanna, Buda
Február 20. Aladár, Álmos, Leona
Február 21. Eleonóra, Leona

A függőségről dr. Petke 
Zsolt addiktológussal 
Beszéljünk a függőségről 
címmel dr. Petke Zsolt ma-
gyarországi addiktológus 
tart előadást február 15-
én, csütörtökön 19 órától 
a marosvásárhelyi Jazz & 
Blues Clubban.

A hónap kiállítottja
A Maros Megyei Múzeum 
természettudományi rész-
lege tavaly áprilisban indí-
totta el A hónap kiállítottja 
című projektjét, amelynek 
célja felhívni a figyelmet 
a múzeum gyűjteményére, 
olyan darabokra is, ame-
lyek nem képezik állandó 
kiállítások anyagát. A feb-
ruári kiállított az európai 
vadmacska, egy közel 20 
éve múzeumi raktárban őr- 
zött példány, amely Gyu-
lakutáról származik, Deák 
Sándor preparálta ki.

Nincs mese! – nagy sike-
rű Hahota-kabaré 
A marosvásárhelyi Hahota 
színtársulat rendszeresen 
színre viszi Nincs mese! cí- 
mű zenés szilveszteri ka- 
baré-előadását Marosvá- 
sárhelyen, a Maros Művész- 
együttes előadótermében. 
A nagy sikerű előadást feb-
ruár 18-án és 25-én este 
7 órától tekintheti meg a 
nagyérdemű. Fellépnek: Pus- 
kás Győző, Székely M. Éva, 
Kelemen Barna, Gönczy Ka- 
talin, Cseke Péter, Gáll Ág-
nes és Szőllősi P. Szilárd. 
Énekel: Bodoni Ildikó. Ren- 
dező: Kovács Levente. Je-

gyek elővételben a Maros 
Művészegyüttes (0746-540-
292) és a Kultúrpalota 
(0265-261-420) jegypénz-
tárában kaphatók.

Kirándulás
Székelyudvarhelyre 
Az Erdélyi Magyar Baloldal 
szervezésében kirándulás 
lesz február 17-én, szom-
baton Székelyudvarhelyre, 
a képzőművészeti tárlatra, 
amelyen Munkácsy Mihály, 
Paál László, Feszty Árpád, 
Vaszary János képei látha-
tók, ugyanakkor felkere-
sik a felújított Jézus Szíve 
kápolnát is. Jelentkezni a 
szervezet Dózsa György u. 
9. szám alatti, első emele-

ten levő székhelyen lehet, 
érdeklődni a 0744- 928-
299-es telefonszámon, na-
ponta 9–11 óra között.

A Maros Művészegyüttes 
jótékonysági előadása 
A Maros Művészegyüttes 
jótékonysági előadást tart 
február 16-án este 6 órától 
a székházában. Az adomá-
nyokból származó teljes 
bevételt a Lazarenum Ala-
pítvány keretében műkö-
dő Lídia gyermekotthon 
támogatására ajánlják fel.

Szakács Imre festőművész
tárlatnyitója 
A Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány és 
a MANK Nonprofit Kft. 
szervezésében kerül sor 
február 16-án, pénteken 
18 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban Sza-
kács Imre festőművész ki-
állításának megnyitójára. 
A tárlatot megnyitja Nagy 
Miklós Kund művészeti 
író, közreműködik a Tibe-
rius vonósnégyes. A kiál-
lítás március 6-ig hétfőtől 
péntekig 9-18 óra között 
tekinthető meg.

www. kozpont.ro
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 – Milyen indíttatásból válasz 
totta ezt a hivatást?
– Több mint 15 éve masszí-
rozok, és mivel 23 évet Gyer-
gyószentmiklós környékén, 
Gyergyócsomafalván éltem, 
ott tanultam meg a masszí- 
rozás minden válfaját. Ott 
azt is elsajátítottam, hogy ez 
egy olyan munkakör, amit 
lélekből kell végeznie az 
embernek, hiszen csak úgy 
tud hatni a gyógyulni kívánó 
emberre. A másik ok, amiért 
ezt választottam, mert sze-
rintem az embereken segí-
teni a legnemesebb dolog, 
ami létezik. Jómagam nem 
is munkaként, hanem hiva-
tásként tekintek erre. 

– Romániában ki és milyen kö 
rülmények között gyakorolhat 
ja a csontkovácsolást? Léte
zik kiropraktőrmunkakör?
– Hazánkban ez még nincs 
elismerve szakmaként. Én 
masszőrként tevékenyked- 
ek, van egy szalonom, és 
ezen belül az általam hasz-
nált, úgynevezett Táltos masz-
százst csontkovácsolásnak 
nevezem. Ennek oka mind-
össze annyi, hogy többen 
ismerik ezen népies meg-
nevezését az előbb említett 
masszázstechnikának.

– Ön hol tanulta a mester 
séget?
– Marosvásárhelyen tartot-
tak Népi Gyógyászat képzést 
magyarországi oktatókkal, 
ahol nagyon sokat tanul-
tunk a gyógyítás alternatív 
oldaláról, illetve itt többek 
között a csontkovácsolás is 
tananyag volt. Mivel az ala-
pok nálam adottak voltak, 
könnyebb volt elsajátítani a 
részleteket. Ezek után csíki 
és gyimesi öreg gyógyítók-
tól is tanultam, ezzel pedig 
gazdagítottam tudásom.

– A modern orvoslás miként 
viszonyul ehhez az amúgy 
ősinek számító hivatáshoz?
– Mint minden alternatív 
kezelés, ez is komplementer 
kezelés, akár a masszázs. 
Ugyanakkor tudni kell, hogy 
nem minden ember szá-

mára alkalmas, hiszen kü-
lönbözőek vagyunk. Ez a 
módszer csak azon szemé-
lyeknek hozhat jó eredmé-
nyeket, akik hisznek önma-
gukban, gyógyulásukban, és 
elfogadják, elismerik ezt a 
kezeléstípust.

– Mennyire ismerik, mennyi
re elterjedt a lakosok köré
ben ez az alternatív terápia?
– Szép lassan ismertté válik, 
hiszen egyre több ember 
fordul hozzám. Ismerősö-
kön keresztül adják át az 
emberek a telefonszámom 
egymásnak, és egyre több 
hívást kapok, egyre többen 
kérik a segítségemet.

– Milyen panaszokkal kere
sik fel önt a páciensei?
– Természetesen legtöbb-
ször egészségügyi problé-
mák megoldásánál, azaz a 
gyógyításnál. A magyar nyelv 
csodája, hogy minden szó-
ban, kifejezésben megtalál-
ható annak rejtett értelme 
is. Aki foglalkozott az embe-
riség őstörténetével, hamar 
ráeszmél, hogy a gyógyítás-
ban mindig is kiemelkedő 
szerepe volt a kéznek, így 
alakult a kezelés szó a gyó- 
gyításnak szinonimájává. Több 
ezer éve végeznek világ-
szerte beavatkozásokat kéz-
rátétellel, illetve a kéz me-
chanikus erejével az emberi 
testen, gerincen, erről szá-
mos fennmaradt forrás és 
emlék árulkodik. A régi ma-
gyaroknál a Táltosok végez-
ték e tevékenységeket, me-
lyekkel műtét nélkül tudtak 
megoldani számos mozgás-
szervi elváltozást az emberi 
testen. Lényegében felhasz-
nálóik fizikai erővel teszik 
helyre a kimozdult csigolyá-
kat, ízületeket. Az általam 
alkalmazott Táltos masz-
százs a felsorolt módszerek 
leghatékonyabb technikáit 
és mozdulatait tartalmazza, 
a különbség csupán annyi, 
hogy a kezelés nem erővel, 
hanem masszázs közben, 
energia átadásával történik! 
Ez által a kezelések teljesen 
fájdalommentesek, a páci-

ens kellemes masszázsként 
érzékeli azt.

– Miben tud segíteni nekik?
– A rendszer több mint száz 
fogásának alkalmazásával 
legelőször fellazítjuk az 
izmokat, majd energiával 
csökkentjük az esetleges 
gyulladásokat. Ezek után, 
a masszázs közben a fella-
zult izomzat szinte magától 
engedi helyére a kimozdult 
csigolyákat, ízületeket. A fo- 
lyamat végén energia köz-
vetítésével megnyugtatjuk 
az átdolgozott izmokat. A 
módszer lényege, hogy so-
sem kezelünk csupán tüne-
tileg, vagy csak a problémás 
testrészt, minden esetben 
teljes testkezelést végzünk: 
126 ízületünk átmozgatá-
sa, több mint száz fogással! 
Ezek után azt szokták mon-
dani a pácienseim, hogy akár 
repülni is tudnának. 

A teljes testkezelés első 
kulcsa nem más, mint a ke- 
resztcsont – os sacrum – 
visszaállítása. Enélkül bár-
milyen beavatkozás csak 
részleges hatással bír. A ke- 
resztcsont elmozdulását kö- 
vetően – ez sajnos az em-
berek 70-80 %-nál tapasz-
talható – a gerincoszlop 
és ezáltal a csigolyák is a 
keresztcsontra merőlegesen 
próbálnak állni. Testtartá- 
sunkkal tudattalanul is el- 
lensúlyozzuk ezt, így elői-
dézve egy oldalirányú ge-
rincferdülést. A gerincosz-
lop és a csípőcsont helyzete 
meghatározó a szervezet 
szimmetriája és harmóniája 
szempontjából, ugyanakkor 
a gerinc minden csigolyá-
jának van egy belső szervi 
beidegződése, így krónikus 
betegségek kialakulásának 
okai lehetnek.

– Elmesélne néhány pozitív 
esetet a praxisából?
– Szerencsére az összes ese-
tem csak pozitív élmény, 
mert minden ember mo-
solyogva megy el tőlem, 
hiszen fájdalommentesen 
dolgozom. Mindenféle ese-
tem volt már, nyaki és gerinc- 

sérvek, gerincferdülések, 
csípőszűkületek, nyakrög- 
zülések, térd-, illetve boka-
sérülések. Nagyon ajánlatos 
áldott állapot előtt és után 
is meglátogatni a csontko-
vácsot. Volt már 2 hónapos 
baba is nálam, és nagyon 
sok fiatal, hiszen a túlzott 
mobiltelefon- és a táblagép- 
használat következménye 
a kezelésre szoruló hát.  A 
pácienseim 80%-a nő, talán 
azért is, mert a férfiak kissé 

zárkózottabbak. De 13 éves-
től 70 évesig bárkit fogadok. 
Tudni kell, hogy 70 éves kor 
már több veszélyt is hordoz, 
ami miatt nem ajánlatos ez 
a fajta kezelés, de  65 éves 
kor fölött is érdemes a keze-
lés előtt a páciens anamné-
zisét felállítani. 

Pál Piroska

Zrínyi Miklós Istvánt ren-
delőjében, a Fürdő utca 6. 
szám alatt lehet felkeresni. 

A vásárhelyi csontkovács,
aki Táltos masszázzsal gyógyít

Zrínyi Miklós István bár csak két éve foglalkozik hiva-
talosan csontkovácsolással, elmondása szerint egy-
re szebb eredményeket tudhat maga mögött. Azelőtt 
hosszú évekig masszírozott, aztán magyarországi 
oktatóktól, illetve csíki és gyimesi öreg gyógyítók-
tól tanulta el a kiropraktőr mesterséget. A modern 
orvoslás kiegészítőkezelésének tartja a csontková-
csolást, úgy véli: azért is hasznos, mert nem csak a 
testre, a lélekre is gyógyítólag hat. Munkájára hiva-
tásként tekint, hiszen szerinte a legnemesebb dolog 
segíteni az embereken.

Fogjuk meg és vigyétek! 
 
Alig egy hete, hogy a szená-

tus elfogadta az RMDSZ-nek 
a marosvásárhelyi római 
katolikus iskola megala-
pítására vonatkozó tör- 
vénytervezetét. Még ha- 
tályba se lépett a tör-
vény, a szövetségi poli-
tikusok máris önmaguk 
ünneplésébe kezdtek. An-
nak ellenére, hogy a magyar-
gyűlöletet zászlajukra tűző 
román ellenzéki pártok, a PNL és a PMP már a szava-
zás napján jelezték abbéli szándékukat, hogy alkotmá-
nyossági felülvizsgálatot kérnek. Sőt, kihirdetése előtt 
még Iohannis államelnök is visszaküldheti a törvényt 
a felsőházba. 

„A szerdai döntés jó hír a magyar közösségnek, 
a kormánypártokkal kötött parlamenti együttmű-
ködési megállapodás kézzelfogható eredménye” – 
mondta a szavazást követően Kelemen Hunor. A nyi-
latkozó szándéka szerint természetesen az RMDSZ 
politikájának dicséreteként kell(ene) szavait értel-
mezni. Csakhát van a történetnek, mármint a római 
katolikus iskola újraindításának némi szépséghi-
bája. Mégpedig az, hogy anno az alapításkor éppen 
az RMDSZ illetékeseinek aktív közreműködésével, 
beleértve tapasztalt, sok vihart megélt jogászait is, 
bizony elqurták azt. Ami pedig a 2016-os választási 
kampány, különösen a Vársétányon tartott tüntetés 
után történt, nos, azt nem lehet másnak nevezni, mint 
bűnös belenyugvásnak. Úgy hallgattak a „szövetségi” 
politikusok, mint akik „csendben beleléptek”. Akko-
riban, s ezt ismerjük el, ha a szülők nem küzdenek 
állhatatosan tovább, mára már - gyaníthatóan erre 
játszottak „érdekvédőink” is - megfeledkeztünk volna 
az iskoláról. Legfennebb közösségi kudarcainak sorát 
gazdagítaná az eset.

A fordulat akkor következett be, amikor a magyar 
kormányzat, látván az RMDSZ erősen korlátozott ér-
dekérvényesítő képességét, maga is közbelépett. Szij-
jártó Péter karakán kiállása bizony példa nélküli volt 
a magyar diplomáciatörténet rendszerváltás utáni 
közel három évtizedében. Nem tudni, minek volt na-
gyobb szerepe a román elutasító álláspont módosu-
lásában, Románia OECD-be való tagfelvételének kilá-
tásba helyezett megvétózása, vagy annak felismerése, 
hogy mégiscsak nevetséges az államközi kapcsolatok 
terhelése egy alapvető jog megtagadása által, de a 
bukaresti kormányzat megígérte, hogy megoldja a 
problémát. Az események az Orbán-Dragnea telefon-
beszélgetés után gyorsultak fel. Ezt jelzi az iskolaala-
pításra vonatkozó törvény elfogadása is. 

Az előzmények ismeretében talán kimondható: 
nem tanácsos elhamarkodottan ünnepelni, hisz amíg 
az iskola meg nem nyitja kapuit, minden elképzelhe-
tő. Még a restitúciós határozatok felülvizsgálata, visz-
szavonása is. Elvégre Romániában élünk. Ezért visz-
szataszító, ahogyan az RMDSZ próbálja kisajátítani, a 
maga érdemeként feltüntetni a római katolikus iskola 
újraalapításának törvény általi elrendelését. 
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 „Amit az életben elértem, Yoko Ononak köszönhetem”

Havadtőy Sámuel nagyapja a Maros megyei Havadtőről származott, de az I. világhá-
ború idején Magyarországon maradt, feleségül vette az ápolónőt, aki gondozta. A fia 
már ott született, de a II. világháború idején Angliába távozott. „Van egy unokahúgom, 
Leila, akinek az édesapja Havadtőy Sándor lelkész. Rajtuk keresztül tudok egy picit 
a családomról. Ők azt mondják, hogy a család a 14. századig vezeti vissza az erdé-
lyi múltját. Én már Londonban születtem, de Budapesten nőttem fel. 19 évesen disz-
szidáltam, és 1972 nyarán értem New Yorkba. Számomra az a város egy csoda volt. 
A közhiedelemmel ellentétben azonban egymillió bevándorlóból csak egy ér el itt igazi 
sikereket, szerez komoly anyagi jólétet magának” – meséli a világhírű képzőművész.

Havadtőy Sámuel – vagy Sam Havadtoy, ahogyan a világ ismeri – képzőművész 
1952-ben született Londonban, erdélyi származású család sarjaként. 1956-ban 
visszaköltöztek Magyarországra, ahonnan Sámuelnek csak 1971-ben sikerült, 
nem hivatalos úton ugyan, visszatérnie Nagy-Britanniába. Rövid idő múlva egy 
lehetőséget kihasználva New Yorkba távozott, ahol először lakberendezőként 
érvényesült, majd képzőművészként vált világszerte ismertté. Élete meghatáro-
zó pillanata volt, amikor találkozott John Lennonnal és feleségével, Yoko Ono-
val. A Beatles frontemberének halála után Havadtőy két évtizeden át élt pár-
kapcsolatban Yoko Onoval. 2000-ben hazatért Európába, azóta Magyarországon 
és Olaszországban él. A világhírű képzőművészt Erdélyről, New York-i életéről, 
művészetéről, illetve Yoko Onoval való kapcsolatáról kérdeztük.

„Yoko Onon keresztül kerültem kapcsolatba a 
művészi elittel” 

A világvárosban kezdetben lakberendezőként dolgozott. A marokkói királyi család 
amerikai látogatása során megbízták a nagykövetség újrarendezésével, díszítésével. 
Munkája közben megismerkedett a királyi családdal, akiknek később több alkalommal 
dolgozott. Tevékenysége során került ismeretségbe, majd komoly baráti kapcsolatba 
John Lennonnal és Yoko Onoval. „Barátokká váltunk – öt házukat dekoráltam –, és John 
halála után 20 évig éltem együtt Yokoval. Rajta keresztül kerültem ismeretségbe a mű-
vészi elittel. Számomra Yoko olyan volt, mint egy magánegyetem, ahol én voltam az 
egyetlen diák. Úgy érzem, hogy minden, amit az életben elértem, neki köszönhetem. 
A 80-as évek New Yorkja egy nagyon pezsgő művészeti élet központja volt. Itt dolgo-
zott: Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Robert Mapplethorpe, Yoko 
Ono és sokan mások. Mai napig is a hatása alatt állok ennek az életnek. Viszont az évek 
során úgy érzem, hogy sikerült az én egyedi stílusomat megtalálnom és kifejleszte-
nem” – állítja Havadtőy. 

Eltemetett szerelmi történetek
A Maros megyei gyökerekkel rendelkező Havadtőy 

Sámuel 25 éves korában kezdett el festeni, aztán Andy 
Warhol győzte meg arról, hogy tanuljon meg szitanyo-
matokat készíteni. Azok voltak az első igazi képei, ame-
lyeket aztán 32 év elmúltával a Ludwig Múzeum fog 
bemutatni először Budapesten. Miután Yokoval útjaik 
különváltak, a világhírű művész hazatért Magyarország-
ra.  „Az én képeim, amelyeket 2000-től kezdtem el feste-
ni, mind egy folyamatnak a részei. Elkezdem az életrajzi 
történeteimet írni, amiket aztán lerövidítek, és ráírom 
egy tiszta vászonra, majd ugyanazzal a színű festékkel 
átfestem, hogy olvashatatlanná váljék. Utána csipkével – 
mint egy szemfedéllel – lefedem őket úgy, hogy ezek a 
képek múmiákká válnak. Történetek, amik el vannak 
temetve. Majd amiket rájuk festek, emlékeztetnek arra, 
hogy mi van alatta" – ismerteti munkáit a képzőművész.

Koncz Zsuzsa, Havadtőy Sámuel, Sean Lennon, Yoko Ono
(Budapest, Galéria56)

Önarckép, 1985
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„Negyvenöt méter mé-
lyen vagyok egy illegális 
bányaaknában, Ghánában. 
A levegő sűrű a portól. 
Köhögést hallok. Amikor 
megcsúszóm, eszembe jut 
az a bányász, akivel néhány 
napja találkoztam. A létrá-
ról a feneketlen mélységbe 
zuhant” – kezdte TED előa-
dását Lisa Kristine, aki a 
rabszolgákról készített el-
képesztő fotóriportot.

Ghánában aranyat mosó 
nőkkel találkozott, akik a 
hátukon hordták gyerekü-
ket, miközben a higannyal 
mérgezett vízben gázoltak. 
A Himalájában olyan gye-
rekeket fotózott, akiknek 
otthonaikat felgyújtották 
a rabszolgatartók, és akik 
náluk sokkal nehezebb 
palatömböket cipeltek a 
hátukra kötve. Nepálban 
égetőkemencékhez vitték. 
„Olyan volt, mintha Dan-
te Poklában sétálnánk” – 
meséli a nő. Az ötvennégy 
fokos hőségben férfiak, 
asszonyok, gyerekek tég-

lákat cipeltek a fejükön 
a több száz méterre lévő 
teherautókig, szünet nél-
kül. A nő fényképezőgépe 
közben annyira felforróso-
dott, hogy leállt, így húsz-
percenként visszaszaladt a 
kocsihoz, hogy a felszere-
lés feléledjen a légkondi-
ban.  A kamerája jobb bá- 
násmódban részesült, mint 
azok az emberek.

Halászok, vadászok

Az AP hírügynökség új-
ságírói 2014-ben beszök-
tek az indonéz Benjina 
szigetére, ahol a thai hajós-
kapitányok több száz em-
bert tartottak fogva, hogy 
halásszanak, a panaszko-
dókat pedig ketrecbe zár-
ták. A cikk végigkövette 
a rakományt, ahogy a na- 
gyobb feldolgozóüzemeken 
keresztül beleolvadt a vi-
lágkereskedelembe.

A thaiföldi halászok né-
hány évtizede menekültek 
el a szegénység elől, és a fi-

atal burmai és kambodzsai 
bevándorlókat egyre nehe-
zebb volt meggyőzni, hogy 
vállalják el a veszélyes fel-
adatokat. A kétségbeesett 
munkaközvetítők eleinte 
gyerekeket és fogyatékkal 
élőket szerveztek be, ké-
sőbb már a hazugságoktól, 
a drogtól és az emberrab-
lástól sem riadtak vissza. 
A hajóskapitányok ezer 
dollárt is fizettek a rab-
szolgákért, akiknek aztán 
le kellett dolgozniuk az 
„adósságukat”, ezért éve-
kig ingyen robotoltak. A 
halott rabszolgákat ré-
gebben a tengerbe dobták 
a cápáknak, de miután a 
hatóságok előírták, hogy 
a legénységet számon kell 
tartani, a partig a fagyasz-
tóban tárolták a holtteste-
ket.

Bár hivatalosan az indo- 
néz felségvizeken nem ha-
lászhattak volna mások, 
nyílt titoknak számított, 
hogy thai hajók cirkálnak 
indonéz zászlóval, még ál-
lami pénzekből is veszte-
gettek meg indonéz tiszt-
viselőket. A cikk hatására 
kétezer rabszolga mene-
kült meg.

Keserű csokoládé

Az ezredforduló után né-
hány újságíró a világ elé 
tárta, hogy Nyugat-Afriká-
ban, Elefántcsontparton és 
Ghána kakaóültetvényein 
gyerekrabszolgákat dolgoz- 
tatnak. Hosszú, éles tőr-
rel, macsétával hasítják 

fel a kakaóbab kérget, ha-
talmas zsákokat cipelnek. 
Egy fiú elmesélte, hogy öt 
éve veréssel kényszerítik 
arra, hogy hosszú órákat 
robotoljon. Kiderült, hogy 
a világ legnagyobb csoko- 
ládégyárainak termékei sem 
mentesek a gyerekmunká-
tól. Ezek a cégek a média 
és a politika nyomására 
vállalták, hogy a két nyu-
gat-afrikai országban – tá-
mogatással és képzéssel –  
visszaszorítják a gyerek-
rabszolgaságot. A gyerek-
munkások száma mégis 
tovább emelkedett.

A dán származású Miki 
Mistrati 2010-es, A csoko- 
ládé sötét oldala című do-
kumentumfilmje azzal in-
dult, hogy az afrikai politi-
kusok és vállalatigazgatók 
tagadták a gyerekrabszol-
gák létezését. A férfi utána 
olyanokhoz csatlakozott, 
akik a gyerekek felszabadí-
tásáért küzdenek. Beszél-
tek egy lánnyal, aki a téren 
várta, hogy érte jöjjön mo-
torral a munkaközvetítő.

Mistrati rejtett kamerá-
val filmezte le a vézna, fo-
cimezes gyerekeket, akik 
az erdőben, a földön ülve 
pucolták a kakaóbabot. Kí- 
sérője azzal ment oda a 
munkafelügyelőhöz, hogy 
gyerekre lenne szükségük. 
A férfi azt mondta, a test-
vére két és fél euróért is 
tud szerezni, csak mond-

ják, hogy mennyi kell. Míg 
a múltban még drága volt a 
rabszolga, ma már filléres 
tétel.

Mistrati a film végén 
megkereste a világ egyik 
legnagyobb csokoládégyár- 
tóját is, de nem adtak neki 
interjút. Válaszul a svájci 
központ mellett, a forgal-
mas út szélén felállított 
egy óriáskivetítőt, és leját- 
szotta a felvételeket. A ren-
dőrök leállítatták vele a 
filmet.

Olcsó hús

Kevin Bales, a Szabadítsd 
ki a rabszolgákat! nevű szer- 
vezet alapítója szerint csak 
Grönlandon és az Antark-
tiszon nincs rabszolgaság. 
Európában a kényszer-
prostitúció és az adórab-
szolgaság a leggyakoribb. 
„Sokan nem úgy kerülnek 
ilyen helyzetbe, hogy el-
rabolják, vagy leütik őket. 
Valaki megkérdezi tőlük: 
akarsz dolgozni?” – mond-
ta TED-es előadásában. 
Ők pedig azt teszik, amit 
bármelyikünk tenne, ha a 
gyermeke éhezne. Fel-
másznak a toborzó kami-
onjára, és több ezer ki-
lométerrel távolabb arra 
jönnek rá, hogy mocskos 
munkát végeznek, és nem 
mehetnek haza.

Timár Tímea

„Boldogan állítanék ki
                  Marosvásárhelyen is”

Miután szülei elváltak, a nevelőapja is erdé-
lyi származású volt, így gyakran megfordultak 
Erdélyben, a Székelyföldön. Először 10 éves ko-
rában járt itt, aztán az utóbbi években többször 
is megfordult tájainkon. 2012-ben 60. születés-
napján Elfeledett szerelmek címmel Kolozsváron 
volt kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Vé-
gezetül azt kérdeztük Havadtőí Sámueltől, hogy 
eljönne-e Marosvásárhelyre bemutatni munkáit. 
„A kolozsvári tárlatom idején egy kisebb erdélyi 
körutat is beiktattam a programomba. Voltam 
Havadtőn is, meglátogattam a kis helytörténeti 
múzeumot. Nagyon megható volt. Idén négy mú-
zeumkiállításom lesz, kettő Olaszországban és 
kettő Magyarországon. Természetesen boldogan 
állítanék ki Marosvásárhelyen is, de ez nem raj-
tam múlik. Ha meghív a helyi múzeum, örömmel 
elmegyek" – zárta Havadtőy Sámuel. 

Nemes Gyula 

Rabszolgasorsok aprópénzért cserébe
Az szabad élethez és az emberi méltósághoz való jog a legfontosabb alapjog. 
Szomorú tény azonban, hogy napjainkban legalább huszonegymillió személy él 
rabszolgaságban, közülük minden negyedik pedig kisgyerek. Ezek a rettegés-
ben élő, kizsigerelt lelkek már a haláluk előtt a pokolba jutottak.
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 „…egy darab középkor, mit itt felejtett az idő…”
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

Nagybányát valamikor a XIII. század második felében alapíthatták a király által betelepített német bányászok és aranymosók. A 
település első okleveles említése – 1327 – után megsokasodnak a vonatkozó írott források. Ekkor a két helységnek azonos volt a 
bírája, de feltehetőleg külön templommal rendelkeztek. A Szatmár vármegyei Asszonypataka a pápai tizedlajstrom szerint plébániával 
rendelkező település volt. Nagy Lajos király 1347-ben megerősítette Rivulus Dominarum és Zazarbánya vendégei szövetségének 
privilégiumait, és az oklevél a város templomára is utal. A polgárok szabadon választhatnak plébánost, a búza és bor tizedének fele a 
plébánost illette, másik fele a plébániát. A mértékek használata után fizetendő járulékot a templom építésére, majd befejezése után a 
karbantartására kellett fordítani. Gyanítható tehát, hogy ekkor a templom közel állt már a befejezéshez. 

Az értékes műemlék:
a Szent István-torony

A középkori plébánia-
templom fennmaradt tor-
nya nem a piactéren áll, 
hanem az attól délre eső, 
Cinteremnek nevezett kis 
téren. A Cintermet szinte 
körbefogják a templomok. 

Nyugati végén áll a Szent 
István-torony, déli oldalán 
a régi Szent Márton-temp-
lom helyén épült jezsuita 
templom, kolostor és is-
kola, amelynek tornater-
mét az 1920-as években 
ortodox templommá ala-
kították át, majd később e 
templomot újjáépítették. 
Az árnyas, öreg fákkal, pa-
dokkal ellátott park han-
gulatos környezetet biz-
tosít az értékes műemlék 
számára.

Nagybánya szimbóluma
egy templomépület
maradványa

A Szent István-torony 
egy sajátos kiképzésű és 
történetű templomépület 
maradványa. A négyszög-
letű, magas épület falait 
a pálcatagos oldalbejára-
tok, a nyugati körablak, 

résablakok és a csúcsíves 
lándzsaablakok törik meg, 
déli falába, a lépcsőtorony 
mellé a középkorban Ro-
land-domborművet – a vá- 
rosi pallosjog szimbólu-
mát –, nyugati falába a XIX. 
században két címerpaj-
zsot illesztettek. 

Weisz Attila munkájából 
tudjuk meg, hogy a déli fal-
ba, illetve falhoz illeszke-
dik a csigalépcső, mely az 
első toronyemeletre vezet. 

Az északi pálcatagos be-
járat – mely a toronyaljban 
berendezett kőtárba vezet – 
talán a XIX. században ke-
letkezett. A kőtárban még 
megvan a bordás kereszt-
boltozat. 

Az István templom két
hajós volt

A torony falain látható 
nyomokból valamelyest fo-
galmat alkothatunk az Ist-
ván templom belső teréről, 
melyről biztosan tudjuk, 
hogy két hajós volt, és a 
hajókat két külön tető fed-
te. A keleti és az északi to-
ronyfal földszinti, ma már 
elfalazott árkádja alapján a 
toronyalj a templom belse-
je felé nyitott volt. 

A torony folytatásában, 
tehát a templom nyugati vé- 
gén karzat állt. Furcsa azon-
ban, hogy a torony eme- 
lete felől nem nyílik bejá-
rat a volt nyugati karzat 
felé. Ezzel szemben a kele-
ti toronyfalon találunk egy 
emeleti ajtónyílást, ami, 
úgy tűnik, egy déli karzatot 
közelített meg. Ennek az 
építménynek semmilyen 
egyéb nyoma nem maradt, 
csak egy XIX. század köze- 
pi rajzon vannak olyan ele- 
mek, amelyek e karzat létét 
alátámasztani látszanak. 

A vár nyomvonala ma 
már csak nehezen
állapítható meg

A Mészárosok bástyája 
az egyetlen a nagybányai 
bástyák közül, amely nap-
jainkig is épen megmaradt. 
2011-ben fejeződött be a 
Nagybánya egyik jelképé-
nek számító Mészárosok 
bástyája restaurálása.

A település történelmi 
belvárosát övező, javarészt 
a Mátyás korban felépített 
városfalakat többször is le-
rombolták és újjáépítették. 
A vár több toronnyal és ka-
puval volt ellátva. 

A tornyokat a különféle 
céhek tartották fenn, for- 
rások a Mészárosok tor-
nyát, a Vörös tornyot, a 
Szűcsök tornyát, a Kádá-
rok tornyát és a Fazekasok 
tornyát említik. 

Ma már a vár nyomvo-
nala sem állapítható meg 
könnyen, egyetlen épség-
ben fennmaradt tornya pe-
dig a Mészárosok bástyája. 

A bástya története Má-

tyás király idejére nyúlik 
vissza. Az ő idejében épült 
városfal része volt, mai for-
máját a XVII. század elején 
kapta. 

Eredetileg lőportorony-
nak használták. Nevét on-
nan kapta, hogy ostrom ese-
tén a bástyát a mészárosok 
céhe védte. A 2011-ben be-
fejeződött restaurálás során  
kiemelték a bástya régi, épí-
tészeti elemeit. 

Szentháromság
plébániatemplom 

A templom építése az 
1687-ben Nagybányán meg- 
telepedett jezsuitákhoz kap- 
csolódik. Hittérítő tevékeny- 
ségüket nagyban gátolta, 
hogy egyetlen templom, 
épület sem állt rendelke-
zésükre, ugyanis az 1711-
ben végleg visszakapott 
Szent Márton, Szent István 
templomok ismételt villám- 
csapás martalékaivá váltak.

1714-ben a jezsuiták 
megkapták Matyasovszky 
László nyitrai püspök ala-
pítványát, ennek és egyéb 
adományok segítségével 
1717-ben az egykori Szent 
Márton templom helyére 
lerakták a Szentháromság 
templom, valamint a Resi-
dentia rendház alapját. 

A jezsuita rend eltörlé-
se után a Szentháromság 
templom Mária Terézia ke- 
gyéből átadatott a hívek-

nek plébániatemplom ren-
deltetéssel.

A bejárat feletti
márványtábla
a templom építési
idejére utal

A Szentháromság temp-
lom a korabeli építészeti 
ízlésnek megfelelően két-
tornyú barokk épület. 

A templom tömegében 
a barokk spanyol válto-
zatához áll legközelebb. 
Vaskos falpillérei, párká-
nyokkal tagolt, tömzsi, ala-
csony tornyokkal övezett 
homlokzata, bástyaszerű 
stabilitást, jól kiépített 
rendszert, biztonságot és 
harmóniát sugall minden 
részletében.

A bejárat feletti díszes 
márványtábla a templom 
alapítására és építésére 
utal. A homlokzat külső 
szobordíszei embernagy-
ságú szenteket ábrázol.

Barokk pompa, széles, 
gazdag profilú koronázó 
párkányok, kifinomult or-
namentika, elegáns fejeze-
tű falpillérek özöne fogad-
ja a templomba belépőt. 

A freskó, mely Jézus 
Krisztus boldogságáról 
szóló tanítását sugallja

Az oltárképek a XIX. szá-
zad közepe táján készül-
tek, Mezey József alkotá-
sai, míg a szentély nagy 
falfestménye 1930 körül 
készült, és a keresztút ké-
peivel együtt Kiss Károly 
alkotásai. 

A hegyi beszédet ábrázo-
ló freskó a nagybányai sza-
badiskola színvilágára em-
lékeztet, és szinte sugallja 
Jézus Krisztusnak a bol-
dogságról szóló tanítását.

A hat mellékoltár képeit: 
Szent István, Madonna, Ne- 
pomuki Szent János, Szent 
József, Golgota, Loyolai 
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Szent Ignác, Mezey József 
festette 1853-ban, aki negy-
vennyolcas múltja miatt 
kényszerült elhagyni a fő-
várost, és több mint ötven 
oltárképre kap megrende-
lést a Szatmári Római Kato-
likus Egyházmegyétől.

Ugyancsak Mezey József 
nevéhez kapcsolódik a szen-
télyben látható Szenthá-
romság főoltárkép is melyet 
1863-ban festett egy időben 
a szentély jobb oldalán el-
helyezett Szent Péter ovális 
alakú festményével, míg a 
bal oldalon látható Immacu-
lata képet 1854-ben festette 

Bertóti Franciska megren-
delése alapján.

A műemlékorgona

A három manuálos, negy-
ven regiszteres, 2480 sí-
pos pneumatikus orgonát 
1939-ben, a pécsi Angster 
orgonaépítő cég készítet-
te. 1998-ban a cég örököse 
Budavári Attila felújította.

A felújított orgona, mely 
Románia egyik legnagyobb 
műemlékorgonái közé tar-
tozik, újból betölti szere-
pét, és jeles művészek ad-
nak koncertet ez orgonán.

Nagybánya gyönyörű kö-
zépkori épületei mellett, 
amelyek nagy része a régi 
központ környékén fel-
újítva láthatók, ez a közel 
háromszáz éves barokk 
templom is a város egyik 
legértékesebb műemléke 
és Erdély legrégebbi ba-
rokk temploma.

A református templom

Nagybánya a protest-
antizmust Kopácsi István 
prédikátor 1547-es tevé-
kenysége nyomán fogadta 
el, és rövidesen a telepü-
lés három katolikus temp-
loma a reformátusokhoz 
került. 

Amikor újra felerősödik 
a katolikus vallás, a refor-
mátusoknak új templomot 
kellett építeniük, a város 
falain kívül.

Két fatemplom után 
1792-1809 között felépült 
a jelenlegi templom. Kar-
csú, ötven méter magas 
tornya 1836-ra készült 
el, benne 1814, 1815 és 
1847-ben öntött haran-
gokkal. 

Három harangot rekvi-
ráltak az első világhábo-
rúban, a ma is meglévő hu-
szonegy mázsás harangot 
1892-ben Budapesten ön-
tötték; az 1150 kilogram-
mos harangot 2010-ben. 

A főbejáraton belépve ol-
dalbejáratok vezetnek fel a 
karzatra. A hajó impozáns 
méretű belső terét rendkí-
vül széles boltozatsor fedi. 

A karzataljban egy 1786-
os, festett papiszéket talá-
lunk, amely a XVIII. századi 
fatemplomból származik.

Orgonáját Andreas Ei-
tel 1828-ban készítette. 
1891-ben Országh Sán-
dor javította és bővítette. 
A ma látható úrasztala 
1873-ban készült. 

1869-ben villámcsapás 
következtében tetőzete és 
belső faszerkezete leég. A 
helyreállítása során érte el 
jelenlegi kinézetét. 

Rézkupolás fedelű, vörös 
rézgombos, nagy vitorlás 
tornya, a Szent István to-
rony mellett Nagybánya 
szimbóluma.

A Hunyadi-ház

Nagybánya főterének ke- 
leti oldalán áll a legendák-
kal övezett, jellegzetes ki-
szögellésű Hunyadi-ház, 
más nevén Erzsébet-ház. 

Egy 1472-es adat sze-
rint a város utcáit kőla-
pok fedték. A Mátyás- és 
Ulászló-kori gazdasági és 
társadalmi fellendülés a 
városképen is rajta hagyta 
a nyomát, az utóbbi évek 
főtéri műemléki kutatásai 
nyomán olyan késő góti-
kus épületsor tárult fel, 
amelyhez hasonló együt-
test eddig régiónkban csak 
Besztercén és Nagysze-
benben ismertünk. E há-
zsor kiemelkedő emléke az 
úgynevezett Hunyadi-ház.

A középkori emlékeket 
mutató épület

A főtér keleti során hosz-
szú ideig ez volt az egyet-
len jelentős középkori em-
lékeket mutató épület, és 
csak az utóbbi évtized ku-
tatásai derítették ki, hogy 
a szomszédos épületek 
homlokzatai  – Bay-, Schre-
iber-, valamint a 17. számú 
ház – is in situ késő gótikus 
kereteket rejtettek, köztük 
három igen látványos, át-
metsződő tagozatos kapu-
keretet. 

A Keresztes Géza műépí-
tész, műemlékvédő szak- 

mérnök által a rendelke-
zésünkre bocsátott doku-
mentációkból tudjuk meg, 
hogy az északi házsor 
keleti részének egyik sa-
roképületéről is kiderült, 
hogy mindkét homlokzata 
az emeleten is rendelkezik 
gótikus kőkeretekkel. 

Az ismert főtéri pincék 
mindegyike tartalmaz kö- 
zépkori elemeket, kerete-
ket, és valószínűleg a to-
vábbi kutatások még fel 
fognak tárni más középko-
ri földszinti vagy emeleti 
részleteket a főtér házaiban. 

Amit a főtéri épület
elegáns megoldásai
sejtetnek

A Hunyadi-ház tehát a 
főtér keleti sorának a kö-
zepén áll, az onnan kiágazó 
Kispénzverő – a mai Dacia –  
utca déli oldalán, tehát sa-
roképület. Az átellenben 
álló házzal három árkád 
köti össze. 

A pincével, földszinttel 
és emelettel rendelkező 
ház majdnem teljesen el-
fedi a telket. A hosszanti 
telken két középkori, közel 
egykorú házat lehet külön-
választani, melyek eredeti-
leg is egymáshoz tapadtak. 

Mivel a Kispénzverő ut-
cából a két háznak külön 
bejáratai nyíltak, bizonyos, 
hogy eredetileg nem vol-
tak ugyanazon tulajdonos 
birtokában. 

Csupán a nyugati, főtéri 
épület elegánsabb megol-
dásai sejtetik, hogy az volt 
a „Hunyadi-ház”. 

Szintén Weisz Attila az 
Adatbankban közzétett mun- 
kájában világít rá arra, 
hogy a földszint helyisé-
geit az utólagos folyosóról 
közelíthetjük meg, tehát 
a mai helyiségosztás nem 
középkori. A földszinten is 
érvényesül a két ház utó-
lagosan összeillesztett mi-
volta. 

A keskeny, boltozott fo-
lyosóról nyíló helyiségek 
legtöbbje dongaboltozat-
tal rendelkezik, melyekből 
néhányat kőből építettek. 

A pinceboltozat hossz-
tengelyére ezek a boltoza-
tok merőleges irányúak, 
nyilván nem egyszerre ké-
szültek velük. 

Mivel utólagosan épí-
tették a földszinti helyi-
ségek válaszfalait, ezeket 
nem terhelték rá a pince-
boltozatra, hanem ívekkel 
váltották ki őket. Az ívek 
előkerültek a helyiségek 
padlózatának a megbontá-
sakor.

 
A Hunyadi-ház
kutatásának egyik
legnagyobb problémája

A feltárult középkori ház- 
sor jelzi, hogy a Hunyadi- 
ház nem elszigetelt emlék, 
hanem jól illeszkedik a vá-
rosközpont történetének 

késő középkori fejezetébe. 
A Hunyadi-ház építését 

általában Hunyadi János 
1446-os nagybányai tar-
tózkodásával köti össze a 
helytörténet, ezzel a dá-
tummal azonban nehezen 
egyeztethetőek az épület 
stilisztikailag a XV-XVI. 
század fordulójára keltez-
hető elemei. 

Weisz még arra is rávilá-
gít, hogy a Hunyadi-ház 
kutatásának egyik legna-
gyobb problémája, hogy 
az igen gazdag nagybányai 
levéltári anyagban alig ta-
lálunk rá utalást, pedig bir-
toklástörténetének meg-
ismerése közelebb vinne 
az építési fázisok pontos 

szétválasztásához és kelte-
zéséhez. 

  

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

*A rendelkezésünkre 
bocsátott dokumentáci-
ókért külön köszönet Ke-
resztes Géza műépítész, 
műemlékvédő szakmér-
nöknek (forrás: dr. Weisz 
Attila - Erdélyi Elektroni-
kus Könyvtár); az illuszt-
rációkat, a régi és a mai 
képeket Demján László 
műemlékvédő építész sa-
ját munkájából és gyűj-
teményéből küldte be a 
szerkesztőségünkbe.
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A „nagy egyesülés” szá-
zadik évfordulóját úgy ün-
nepel(tet)nék meg Kovász-
na megyében, hogy többek 
között a megye minden 
településére emlékparkot 
telepítenének; Sebastia Cucu 
Kovászna megyei prefek-
tus az Agerpres hírügynök-
ségnek nemrég azt nyilat-
kozta, hogy egyelőre csak a 
fontosabb irányvonalakat 
vázolták az ünnepségekkel 
kapcsolatban, de hamaro-
san érkeznek a konkrét di-
rektívák is. A tervek között 
szerepel az is, hogy román 
népviseletbe öltözve, sze-
kerekkel kirándulnának el 
Gyulafehérvárra, ezzel em- 
lékezve az 1918-as ottani 
nagyonnagygyűlésre, to- 
vábbá szobrokat állítaná-
nak ama személyeknek, 
akik hozzájárultak Erdély 
és Románia egyesítéséhez, 
sőt, utcákat is elnevezné-
nek róluk a székelyföldi 
megyében.

A legbizarrabb viszont 
a már említett idea, hogy 
a mintegy 75 százalékban 
magyarlakta megye összes 
településén emlékparkot 
hoznának létre az „ünnep” 
apropóján, az ezeréves ha-
táron fekvő 1777 méter 
magas Lakócán (ami a me-
gye legmagasabb pontja) 
pedig a románok egységé-
nek emlékművét tervezik 
felállítani.

Azért furcsa ez az egész – 
nem kicsit, nagyon! – mert 
nincs tudomásunk róla, 
hogy a spanyolok, britek, 
franciák vagy más gyar-
matosító népek valaha is 
megünnepeltették volna 
az őslakossággal a bevonu-
lásuk évfordulóját...

Ne verd el a pénzt
piára: végy rucit
a csentenárra!

A tekintélyes brit Vogue 
magazin honlapján a mi-
nap megjelent egy román 
divattervező, bizonyos Flo-
rin Dobre 2018-as őszi-téli 
férfi divatkollekciója. Flo-
rin koma a nemrég kiadott 
„Ars fashionica” című 
opuszában egyebek közt 
arról értekezik, hogy régen 
milyen szépen öltözködtek 
az emberek, pedig nem is 
tudtak a divatról, manap-
ság viszont milyen csú-
nyán, pedig most tudnak. 
Mármint a divatról. Beszél 

továbbá ama kincsről is, 
amely kincs őtet megihle-
ti kreacionálás köz-ben, és 
ami nem más, mint a cörán, 
azaz a román paraszt. „Eu-
rópából eltűntek a pa-
rasztok, Romániában még 
megvannak. Károly herceg 
is azért jár olyan gyakran 
Romániába, hogy parasz-
tot lásson” – írja a marhája, 
holott az erdőszentgyörgyi 
Rhédey Klaudia grófnő 
ük-ükonokája sűrű erdé-
lyi látogatásainak egészen 
más okai vannak.

Említi az ortodox vallást 
is, amely szerinte a „legiga-
zabb és legtisztább” vallás; 
szóba kerül továbbá Pla-
tón, Nietzsche meg Freud 
is, akik olyan idióták vol-
tak, hogy még a gombos-
tűjét se nyálazhatnák meg. 
Végül megemlíti, hogy a 
férfiak ne váljanak a divat-
hóbort megszállottaivá, „a 
férfi legyen férfi ebben az 
elnőiesedett világban”.

Molnár Tibor

VÁSÁRHELYI REPÜLŐTÉR – ROSSZ KIFOGÁS SOSE JÓ!

Mivel lassan jön a tavasz – nem mintha eddig tél lett volna, de fogjuk rá –, lássuk, 
milyen újabb kifogásokkal odázhatnák még tovább a reptér-felújítási munkálatokat:
☻Egy vérszomjas szomáliai harcifecske odatojásozott a kifutópálya kellős közepére,  
 és amíg nem költi ki a fiókáit, nem merünk a közelébe menni
☻Egy szintén Afrikából visszatérő feketenyakú maszájgólya a reptérigazgató úr aszta- 
 lára tett egy feltűnően hosszú pólyásbabát azzal, hogy az övé, és most az apasági  
 perrel vagyunk elfoglalva
☻Ásás közben a felszínre került egy kis fura, kinder-sárgadinnye nagyságú üreges  
 csontgömb, ami a volt polgármesterjelölt múzeumigazgató szakértői véleménye  
 szerint Petőfi gyerekkori koponyája, ezért a múzeum munkatársai régészeti terü- 
 letté nyilvánították a repülőteret és környékét, és kiterjedt ásatásokba kezdtek, hát- 
 ha megtalálják Bernády szemüvegtokját, Borsos Tamás sótartóját vagy Bodor Péter  
 zenélő kútjának a titkát is
☻Állítanunk kell a fúrófej erősségén, mert olyan mélyre lefúrtunk, hogy mikor vissza- 
 húztuk, rá volt ragadva egy üvöltöző kínai újságárus a talpától fogva
☻Kőműves Kelemen-féle átok ül a munkásainkon: mit kiásnak délig, feltelik estére,  
 mit döngölnek este, felduvad reggelre
☻A polgármester hátráltatja a munkálatokat, aki a legújabb terve szerint nemcsak 
 a Víkendet a Somival összekötő libegőt tervez építtetni, hanem Vásárhelyt az összes  

 európai nagyvárossal összekötőt is
☻És végül: tegnap érkezett a világűr- 
 ből egy üzenet, melynek megfejtésén  
 éjt nappallá és alkonyatot hajnallá  
 téve dolgozunk, eddig ennyit sikerült  
 dekodifikálni: „Váltsátok-már-le-pe- 
 ti-andrást-bazmeg-különben-meg- 
 semmisítjük-az-egész-Marosvá- 
 sárhelyt-s-Erdélyt-s-Romániát-s-Eu- 
 rópát-s-a-Földet-s-a-Tejútrendszert- 
 s-a-világegyetemet-s-még-a-Sapien- 
 tiát-is!”

LGBTQQICAAAPPFK+
Kezdetben valának a heteroszexuálisok és a homosze-

xuálisok. Sokáig jól vala ez így, de aztán kiderülé, hogy 
mégse. Ezért utóbbiakat felosztották vala leszbikusokra 
(L – lesbian) és melegekre (G – gay). És láták, hogy jó. 
De időtelvén rájövének, hogy nem eléggé. Mivel vannak, 
akik heteroszexuálisak és homoszexuálisak egyszerre (2 
in 1), így hát megjelentek vala a biszexuálisok (B – bi-
sexual) is. Ám ekkor a férfitestben élő nők (akik bioló-
giailag férfiak, lelkileg viszont asszonyállatok), illetve a 
női testben élő férfiak (ugyanaz fordítva) is külön betűt 
követelének maguknak, így duzzadá immár négybetűsre 
a rövidítés: LMBT (T – transsexual). Az ötödik betű, a Q 
se váratá sokat magára (Q – queer, azaz furcsa, különös, 
szokatlan; minden olyanki, aki „nem kizárólagosan” he-
teroszexuális), kialakulá hát a végleges verzió: LGBTQ. 
Ámen!

De ez is már a múlté! A legújabb javaslat szerint ugyan-
is ezentúl a címben szereplő betűszóval kell hivatkozni a 
melegtársadalom tagjaira (nem vicc!); lássuk hát tételes 
bontásban, milyen elfajzottságokat, pardon, beállítottsá-
gokat takarnak az egyes betűk, merthogy aki manapság 
ezeket nem tudja fejből, az egy csúnya kirekesztő gender- 
analfabéta heteronáci. Íme:

L – leszbikus
G – meleg
B – biszexuális
T – transznemű
Q – queer
Q – questioning (megkérdőjelezhető; az illető nem tudja, 
hogy fiú-e vagy lány, olyankor sem, amikor nincs megle-
pődve nagyon)
I – interszexuális (olyan személy, aki nem határozható 
meg egyértelműen férfiként vagy nőként, de van szebb 
szavunk is erre: hermafrodita, avagy rusztikusan lányle-
gény)
C – curious (kíváncsi; erre mi is kíváncsiak lennénk, hogy 
ki kíváncsi, és mire)
A – aszexuális (aki se az eddigiekre, se a továbbiakra 
nem kíváncsi)
A – agender (nemnélküli; vagyis angyal, mert a tudomány 
mai állása szerint csak az angyaloknak nincs nemük) 
A – ally (szövetséges; erről halvány purcikánk sincs, hogy 
micsoda – lehet valami régi világháborús csökevény, de 
takarhat perverz RMDSZ-est is)
P – pánszexuális (amikor egy személy szexuális és érzel-
mi vonzódása bármilyen nemű emberek felé irányulhat, 
valójában biszexualitás, csak érdekesebben hangzik; 
speciális fajtája a termopánszexualitás, amikor az egyén-
ben szexi nyílászárók láttán horgad fel a genitális szere-
lemvágy)
P – poliszexuális (olyan ember, aki az eddig felsoroltak 
bármelyikével képes és akar is szexuális kapcsolatot lé-
tesíteni)
F – family and friends (család és barátok – ebbe inkább 
bele se gondolunk)
K – kink (különleges szexuális fétisekkel rendelkező sze-
mély, aki olyasmikre gerjed, mint gázmaszk, selyemher-
nyó, úszógumi, disznóvágás, Népújság, cicanadrág, cica 
nadrágban, fikusz, tejbegríz, szinkrociklotron, köldökpi-
szok, függőágytál, vízhólyag, Erdély TV-híradó, mostoha-
anyatej, biciklipumpa, bagolyköpet, méhészálarc, faro-
kamputálás után lábadozó bébimókus satöbbi)
+ – a pluszjel a végén azok számára örömhír, akik a fenti 
kategóriák egyikébe se tudták inkadrálni magukat, vagy 
valamelyik embertársukat: a képlet bármikor bővíthető!

Csentenároztatás 
\ 8. \ | HUMOR |
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S hogy így vagyunk, lelki 
állapotunk tükre. A nem-
zeté is félezer éve. Milyen 
kevésszer lélegezhettünk 
fel megnyugodva, biztos 
jövőben bízva! S mennyire 
vágyunk rá! Ha volt is egy 
kis nyugalmunk, nagy rit-
kán, milyen óvatlanok let-
tünk. Íme egy rossz álom, 
amely szerencsére szerte-
foszlott hamar, mint a pára 
a reggeli napsütésben.

A teremben furcsa embe-
rek jelentek meg. Élükön 
egy idősebb könyvelő ha-
ladt, aki az egyik kezében 
egy portrét tartott, má- 
sikban kalapácsot, a szájá-
ban néhány szöget. Letette 
a szerszámot és a képet 
az asztalra, és székre állva 
lassan simogatni kezdte a 
fal felületét. Remélte, hogy 
a friss tapéta alatt kitapint-
hatja a szög helyét, ame-
lyen valaha a Nagy Tanító 
képe függött. A többiek lé-
legzet-visszafojtva figyel-
ték a műveletet. Alig volt 
szükség néhány percre, em- 
berünk diadalittasan tekin- 
tett hátra: megvan! Bezse-
belte az elismerő tekinte-
teket, majd szájából kivette 
az egyik szöget, és hegyét 
akkurátusan ráillesztette a 
meglelt pontra. Másik ke-
zével sürgető mozdulattal 
kérte a kalapácsot, amit egy 
szakállas ifjú szolgálatké-
szen, nyelével előre a kezé-
be adott. A következő pil-
lanatban a szög egyetlen 
ütésre becsusszant a lyuk-
ba, és a kép máris felkerült 
a pőre falra.

A Nagy Tervezőt ábrá-
zolta, amint el- és lenéző 
mosollyal tekint a világra. 
Mindannyian kissé megil-
letődtek, volt, aki kihúzta 
magát, vigyázzállásba der-
medt. Egy korosabb hölgy-
nek átfutott az agyán, hogy 
énekelni kellene valamit, 
de aztán gyorsan elvetette 
a gondolatot, mert fogalma 
sem volt, milyen dal illene 
az alkalomhoz. Az Inter-
nacionálé ugrott be elő-
ször, s a falon szemei előtt 
átsuhant néhány korábbi 
portré. Istenem! Brezsnyev 
elvtárs ha ezt megérhette 
volna! – sóhajtott fel, és 
rögtön össze is rezzent, 
megkönnyebbülve, hogy nem 
hangosan mondta ki a sza-
vakat.

De nem volt idő a meren-
gésre. Cselekedni kellett. 

Az ünnepélyes aktus után a 
csoport tagjai elhelyezked-
tek a nagy tárgyalóasztal 
mellett, mindannyian az 
egyik oldalon. Heten vol-
tak. A kalapácsos ember ke- 
rült középre, és ezzel fel-
hatalmazva érezte magát, 
hogy a hivatal Demokra-
tikus Igazoló Bizottságát 
(DIB) megalakítottnak nyil- 
vánítsa. A kalapáccsal, mint 
egy bíró, koppintott az 
asztalon. Elmondta azt is, 
hogy a DIB független szer-
vezet, amelynek tagjait az 
új kormányt alkotó pár-
tok delegálták, felada tait 
pedig mind az unió, mind 
a Nagy Tervező iránymuta- 
tásai alapján működő füg-
getlen társadalmi szerve-
zetek jóváhagyták. Ez a fe- 
ladat nem más, mint a hi- 
vatal összes dolgozójának 
beidézése a bizottság elé, 
abból a célból, hogy meg-
állapítsák, az „elmúlt 
nyolcéves diktatúra” alatt 
hogyan viselkedtek. Demo- 
kratikusan-e, vagy reak-
ciósan, együttműködve a 
diktatúra szerveivel.

Egy horpadt mellű fiatal-
ember „Útmutatót” osztott 
ki. Fel is olvasta. Ebben 
szerepeltek a legfontosabb 
irányelvek. Ilyenek: miként 
viszonyult az illető az ille-
gális bevándorláshoz? (De- 
mokratikus elvárás: felté-
tel nélkül támogatni.); ho-
gyan viszonyult az olyan 
avítt fogalmakhoz, mint 
nemzet, szuverenitás, val-
lás? (Demokratikus: eltö-
rölni.); miként állt a ha-
táron túli magyarsághoz, 
általában a magyar kultú-
rához, nyelvhez? (Demok-
ratikus: a multikulturaliz-
mus jegyében meghaladni, 
megtagadni.); miként viszo- 
nyult az államokat és nem-
zeteket felszámoló Euró-
pai Egyesült Államokhoz? 
(Demokratikus: feltétel nél- 
kül támogatni.); mi a véle-
ménye a magyar oktatási  
egészségügyi, nyugdíjrend- 
szerről? (Demokratikus ál- 
láspont: ez a világon a le-
gelmaradottabb.); miként 
viszonyult a Városliget, a 
Várkert és a Várnegyed, a 
római-parti gát, a sportlé-
tesítmények fejlesztéséhez 
és építéséhez? (Demokra- 
tikus: ellenezte, legszíve-
sebben lebontatná.); ho-
gyan viszonyult a család-
hoz, férfi-nő kapcsolathoz, 

egyáltalán a biológiai ne-
mekhez? (Demokratikus: 
család idejétmúlt, köve-
tendő az azonos neműek 
házassága, egyedül üdvös 
a társadalmi nem.); melyik 
előadó koncertjén járt az 
utóbbi nyolc évben? (De-
mokratikus: Bródy János, 
Koncz Zsuzsa, Fesztivál Ze-
nekar.) Ide valaki kézírás-
sal betoldotta: Figyelem! 
Ha a Nemzeti Színházba 
vagy az Új Színházba be-
tette a lábát, semmikép-
pen sem igazolható!

Volt még egy kérdés. Így 
hangzott: „Hajlandó lenne 
az elmúlt nyolcéves dikta-
túra prominens képviselő-
ivel szembeni számonké-
résben aktívan – tanúként –, 
részt venni?” Itt a szemüve- 
ges fiatalember megjegy-
zést fűzött a szöveghez. 
„Ezt a kérdést nem kell 
mindenkinek feltenni, csak 
azoknak, akikről megbi-
zonyosodtunk, hogy alkal-
masak egy ilyen feladatra.” 

A fiatalember és a port-
réakasztó elégedetten dől- 
tek hátra. A töb biek ed-
dig csendben hallgattak. 
Most még nagyobb lett a 
csend. Néhányan feszeng-
tek. Hárman, négyen is vé-
giggondolták: mi is lesz, ha 
a szobatársuk, készséges 
beosztottjuk, segítőkész 
főnökük járul az Igazoló 
Bizottság elé, vagy azok 
a lányok, akikkel olyan jó 
volt évődni, akiknek jó volt 
udvarolni, s némelyikük-
nél még sikerrel is járni. 
Akik másként látták a dol-
gokat. Mások továbbra is 
ítélkezni akartak, számon 
kérni, meghurcolni. Hiszen 
ez volt az egyetlen prog-
ramjuk.

„Vajon kik állították ösz-
sze ezeket az irányelve-
ket? – tette fel magában a 
kérdést a jogi osztályról 
egy előadó. És mikor? Ki 
keres itt Pelikán elvtársa-
kat? Ez az egész igazoló-
bizottságosdi mintha már 
lejátszódott volna egyszer. 
Kommunista tempó volt. 
Nem is ismerem ezt a hor-
padtmellű mitugrászt. És 
ez az ősbolsi, aki most a 
Nagy Tervező képével jött. 
Francba az egésszel! Hi-
szen én magyar vagyok, 
feleségem van, és két gyer-
mekem. Fogalmam sincs, 
mi az a gender. Az adó-
csökkentés is jól jött. Én 

csak elégedetlen voltam! 
Mint mindig. És mindenki. 
Utáltam az egészet. Nem 
így terveztem. Nem úgy 
alakult az életem, ahogy 
a vágyaimban szerepelt. 
Negyvenévesen előadó va-
gyok egy hivatal jogi osztá-
lyán. Zenész, író, sztárügy-
véd, de legalábbis gazdag 
szerettem volna lenni. Nem 
éreztem magam szabad-
nak. Felelőst, ellenséget 
kerestem. A „hatalom”, az 
mindig alkalmas erre a 
szerepre. Ez is alkalmas 
volt. Legálisan elzavarni a 
„hatalmat”. Micsoda jó ér-
zés volt! De most mik ezek 
az irányelvek? Meg ez a re-
tusált fotó. Mi történik?”

Akkor felállt Frédi, akit 
okkult tudományáról is-
mertek, és hosszú fejtege-
tésbe kezdett arról, hogy 
nem szerencsés heten ülni 
egy asztalnál. Erre felélén-
kültek. Egyszerre beszél-
tek. Az elnöklő kalapácsos 
ember hiába próbálta túl-
kiabálni a társaságot. Végül 
apátiába esve, a székébe 
roskadt. Többen elhagyták 
a termet. A „párbeszédes” 
kollégáról mindenki tudta, 
hogy belső zsebében „la-
pos” bújik meg, s bár ed-
dig nem beszéltek, most a 
„jobbikos” utánament a mos- 
dóba, hogy kérjen egy kor-
tyot. Kapott, de ez volt a 
koalíció legmélyebb elvi 
tartalma. Tovább nem ju-
tottak. Közben az „elempés” 
javaslatot tett, hogy elke-
rülendő a hetes számot –, 
a bizottság hívjon be még 
egy tagot. Heves vita kez-

dődött, hogy mely függet-
len szervezet delegálhassa 
a nyolcadikat. Az „egy mo-
mentumos” gyerek fejében 
megfordult, hogy az „Ali-
en” lenne a legjobb, és ki is 
mondta. A „csak mi együtt” 
vénkisasszony „rezonált”, 
és javasolta, hogy hívják fel 
Sigourney Weawert. Szé-
tesett a társaság. Valaki a 
portrét bámulva kikotyog-
ta: az Alien már itt van! Az 
„emeszpés” és a „dékás” 
egymás mellett ülve ver-
te az asztalt, de véletlenül 
sem egy ritmusra. Akkor 
esett le a falról a Nagy Ter-
vező képe. Túl könnyen 
csusszant be az a szög, 
nem tarthatott tovább.

A káosz egyre nagyobb 
lett. Két órával a portré 
emlékezetes felszögelése 
után a Demokratikus Iga-
zoló Bizottság (DIB) ki-
mondta feloszlását. Min-
denki hazament. A hivatal 
zárva maradt. A rádió be-
mondta, hogy Sigourney 
Weawer nem vállalja a ma-
gyar miniszterelnökséget. 
A hétpárti koalíció – más 
komoly jelölt nem lévén – 
fél év „kormányzás” után 
felbomlott. Új választáso-
kat kellett kiírni. De a köz-
tes idő megint éppen elég 
volt ahhoz, hogy az ország 
gazdasági, pénzügyi és er-
kölcsi állapota meginogjon.

Rossz álom ez, rémálom. 
Nem a jövő fátyla nyílt 
szét. Meg sem történt. De 
az álmokra figyelni kell!

Szerencsés Károly

Rossz álom: Alien
Nyomasztó, rossz álmaimban gyakran a jövőt 
látom, s így vagyunk mi ezzel magyarok sokan
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Ezzel persze nem mon-
dunk újat, hiszen már évek 
óta az egyéni sportágak 
képviselői viszik a pálmát 
az év végi sportgálákon, de 
a nyolcvanas vagy kilenc-
venes években sokkal ki-
egyensúlyozottabb volt az 
arány, mint a kétezres 
években.

A következőkben vissza- 
tekintünk az előző évek 
sportgáláinak összetételé-
re, és az arányeltolódások 
okára próbálunk rámutatni.

Milyen volt a részarány
a nyolcvanas és
kilencvenes években?

A rendszerváltás előtt nem 
léteztek magánklubok, így 
az állam támogatta az ösz-
szes létező sportklubot, 
ennek is köszönhetően a 
csapatsportok és az egyéni 
sportágak képviselői szin-
te fele-fele arányban vet-
tek részt az év végi sport-
gálákon, természetesen a 
teljesítmények alapján. 

A kommunizmus ideje 
alatt Maros megyében a leg- 
ismertebb és a legjobb tel-
jesítményt nyújtó csapat-
sportágak a labdarúgás, a 
 teke, a röplabda, a kézilab-
da és a kosárlabda voltak, 
míg a kilencvenes években 
a sportgálákon a csapat-
sportok díjazottjai inkább 
a tekézők, a kosárlabdázók, 
vagy röplabdázók közül ke- 
rült ki, de már az egyéni 
sportágakat űzők kereked-
tek felül az év legjobb spor-
tolóit kijelölő ankétokon, 
így főleg a küzdősportot 
űzők foglalták el a legtöbb 
helyet a 10-es listákon.  

A minap egy érdekes, 

1983-as, a Megyei Testne-
velési és Sport Tanács (ez 
volt a Maros Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság akkori 
megfelelője – szerk. megj.) 
által megrendezett év végi 
gála legjobb sportolóinak 
listája került a kezembe, 
mely egy hajdani napilap-
ban jelent meg. 

Akkor a megye legjobb 10 
sportolója listáján 5 egyé-
ni sportágat és 5 csapat-
sportágat képviselő spor- 
toló szerepelt: az első és 
tízedik helyen az AS Arma-
ta egykori kiváló labdarú-
gói, Bölöni László és Flo-
rea Ispir foglaltak helyet, a 
harmadik, illetve negyedik 
helyen a hajdani Voința női 
tekecsapatának valamiko-
ri kiválóságai, Szász Ildi-
kó (3.) és Albert Erzsébet 
(4.) szerepeltek, míg az 5. 
helyre Nicu Pop egykori 
röplabdázó (ASA Elektro-
maros) futott be. 

A tabella következő he-
lyeit egyéni sportágat kép-
viselő sportolók foglalták 
el: 6. Maria Alboiu aszta-
litenisző (Înfrățirea), 7. 
Kerekes György, szabadfo-
gású birkózás (Comerțul), 

8. Tóth Gyula és Attila, mo-
torkerékpározás (IRA) és 
9. Greger Heinrich, model-
lezés (Voința Szászrégen). 

Hogyan változott
az arány a kétezres
években?

Az, hogy miért kerültek 
ilyen hátrányos helyzetbe 
a kétezres években a Ma-
ros megyei csapatsportok, 
azt nem érdemes aprólé-
kosan taglalni, hiszen tud-
juk, hogy sajnos minden 
az anyagiakon múlt. Az 
egyéni sportágakat képvi- 
selő versenyzők főleg ma-
gánkluboknál vannak leiga-
zolva, így lépéselőnyt él-
veznek az egyre kevesebb, 
még helyi tanácsok által 
támogatást élvező sport-
klubok versenyzői mellett. 

Igaz, hajdanán nagyobb 
arányban sportoltak a fia-
talok, mint manapság. Az 
okok között főleg az elekt-
ronikus világ elterjedését, 
a szülők munkahelyét és 
elfoglaltságát, ugyanakkor 
a fiatalok sport iránti ér-
deklődésének csökkenését 
és az elszántságuk hiányát 
említhetnénk.

2009-ben a Maros me-
gyei sportgálák történeté-
ben utoljára volt a legki-
egyensúlyozottabb arány, 
azaz a megye legjobb 10 
felnőtt versenyzője között 
5 egyéni sportágat – Má-
tyus Ervin (kempo, Maros 
SK), Boga Adriana (karate, 
Master Karate Do) és Fo-
dor László (karate, Sakura 
SK), Daniela Oltean (gyors- 
korcsolya, Maros SK) és 
Cosmin Cuciurean (evezés, 
Maros SK) – , és 5 csapat-
sportot képviselő verseny-
ző – Alekszandar Mladen-
ovics (kosárlabda, Maros 
KK), Mihai Stere (labdarú- 
gás, FCM), Cosmin Gherman 
(teremlabdarúgás, City’us), 
Ioana Baciu (röplabda, 
CSU Medicina) és Doina 
Baciu (teke, Romgaz Elekt-
romaros) – került a leg-
jobb 10 közé. 

2015-ban pedig a 10-es 
listán nem szerepelt csa-
patsportot űző versenyző, 
2010-ben, 2016-ban és 
2017-ben is csak egy-egy, 
sorrendben: Fülöp Erika, 
Gyéresi Anna és Doina 
Baciu (mindhárom teke, 
Romgaz Elektromaros). 

Mindezekről mi
a véleménye egy
hajdani, csapatsportot 
űző élsportolónak?

A marosvásárhelyi Voința 
tekecsapatának egykori tag-
ja, Albert Erzsébet egyko-
ron a hazai és nemzetközi 
eredményeinek köszönhe-
tően több alkalommal volt 
rajta a megye legjobb 10 
sportolója listáján. A 11- 
szeres felnőtt bajnok, if- 
júsági Európa-bajnok, két- 
szeres világbajnoki ezüs-
térmes és négyszeres Baj- 
nokok Európa Kupáját nyert 
hajdani helyi élsportoló 
így vélekedett az utóbbi 
évek sportgáláinak össze-
tételéről:

,,Sajnos a csapatsportok 
el vannak hanyagolva helyi 
és országos szinten főleg 
az anyagiak hiánya miatt, 
ezért a tehetségesebb helyi 
játékosok szétszélednek a 
jobb körülmények, a meg-
élhetés és anyagi juttatá-
sok reménye okán, így az 
eredmények is elmarad-
nak. Ebből kifolyólag a 
szurkolók is elpártoltak a 
csapatoktól – nagy több-
ségük mindig is a csapat-
sportokért rajongott –, ezért 

sincs közönség az egyéni 
sportágat űzők versenyein. 

Az egyéni sportolók 
többsége magán sport-
kluboktól kerül ki, akik 
kevés selejtező után már 
országos bajnoki címekért 
versengenek. Nem értem, 
miért alapítottak annyi kis 
magánklubot a szülők pén-
zén, hiszen nem mindenik 
engedi meg magának, hogy 
gyereke sportolhasson, így 
a tehetségek elvesznek. 
Miért nem hagytak meg 
országos szinten támoga-
tott klubokat, mint hajda-
nán, ahol érvényesültek 
volna a fiatal sportolók?

Én csodálkozom azon is, 
hogy mi alapján díjazzák 
az év végi sportgálákon a 
versenyzőket, hiszen lá-
tom, hogy nem mindig a 
nemzetközi szinten elért 
eredményeiket veszik fi-
gyelembe: furcsa az, hogy 
országos versenyeken he- 
lyezést elérő sportolók 
olyanok előtt végezzenek a 
10-es listán, akik nemzet-
közi szinten dobogósak, 
azaz jó eredményt érnek 
el. Ezért én a megyei szak-
hatóságot okolom...”

Czimbalmos Ferenc Attila

Maros megye legjobb sportolói 1983-ban

1. Bölöni László (AS Armata) – labdarúgás
2. Gelu Radu (AS Armata) – súlyemelés
3. Szász Ildikó (Voința) – teke
4. Albert Erzsébet (Voința) – teke
5. Nicolae Pop (ASA Elektromaros) – röplabda
6. Maria Alboiu (Înfrățirea) – asztalitenisz
7. Kerekes György (Comerțul) – szabadfogású birkózás
8. Tóth Gyula és Attila (IRA) – motorkerékpározás
9. Greger Heinrich (Voința Szászrégen) – modellesés
10. Florea Ispir (AS Armata) – labdarúgás

...és  34 év múlva, 2017-ben:

1.Székely Ildikó, karate (Sakura SK– edző)
2. Apostolache Kiss Andrea, vusu (Mureşul SK–edző)
3. Fángli Henrietta, úszás (ISK–edző)
4. Poczó Zoltán, kickbox (Black Diamond Fights)
5. Koncz Attila, kickbox (Black Diamond Fights)
6. Kovács Szabolcs, triatlon (Master Ski&Bike)
7. Doina Baciu, teke (Romgaz-Elektromaros)
8. Monica Mădălina Florea, atlétika (Segesvári CAM)
9. Kovács Răzvan, birkózás (Mureşul SK)
10. Varó Norbert, lábtenisz (Gombos MA)

Hogyan alakult a sorrend 2017-ben
más romániai megyékben?

Ha a 2017-es év sikereit vesszük figyelembe, Arad 
megyében az év legjobb 10 felnőtt sportolója mind 
egyéni sportágakból került ki, Dolj és Temes megyében 
az első 8 sportoló (olimpiai és nem olimpiai sportág-
ban) mind egyéni sportot űzök voltak, de ez az arány 
hazánk több megyéjére is érvényes. 

Hogy ne menjünk messzire, a 2017-es Hargita megyei 
sportgálán, az olimpiai és nem olimpiai sportágak listá-
jának dobogóján 3 egyéni sportágat képviselő versenyző 
szerepelt, 2014-ben pedig mind a 10 legjobb sportoló 
egyéni sportágból került ki.

A Maros megyei sportgálákról  
Maros megye legjobb 10 felnőtt sportolója közé idén 9 egyéni és egy csapatspor-
tot képviselő versenyző került. Ez az arány valamivel kiegyensúlyozottabb volt 
az ifjúságiak korcsoportjában, ahol a 7 egyéni sportágat képviselő versenyző 
mellé 3 csapatsportot gyakorló került. Ez az arány hasonlatos a más romániai 
megyékben kialakult sorrendhez, amelyből következtetésként levonható, hogy 
az anyagiak hiánya miatt hanyatlóban vannak a csapatsportágak. 
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Bombaként járta be a 
sportvilágot a hír, hogy 
a marosvásárhelyi Szőcs 
Bernadette nyerte a minap 
az asztaliteniszezők Euró- 
pa Top 16-bajnokságát a 
svájci Montreaux-ben, mi-
után a döntőben 4-1-re  
(12-10, 8-11, 11-6, 11-5, 
11-7) legyőzte a címvédő a 
holland-kínai Jie Lit. 

A nyolcadik helyen ki-
emelt 22 éves Szőcs Ber-
nadette bombaformában 
pingpongozott, az egész 
torna alatt csak egyetlen 
szettet veszített, az első 
fordulóban az ukrán Tat-
jana Bilenkót, a negyed-
döntőben a magyar Póta 
Georginát, az elődöntőben 
pedig a svéd Matilda Ek-
holmot verte 4-0-ra. 

A tornát a korábbi gya-
korlattal ellentétben kie-
séses rendszerben bonyo-
lították le, ezúttal tehát 
nem volt csoportszakasz, a 
végső sikerhez négy mecs-
cset kellett nyerni. A győz-
tes mindkét nemnél hate-
zer euróval lett gazdagabb.

A bronzérem is Romániá-
ba kerül, miután a kisdön-
tőben Elizabeta Samara 

4-2-re győzte le Ekholmot. 
A férfiaknál két német, 

Timo Boll és az előző há-
rom évben győztes Di-
mitrij Ovtcharov játszot-
ta a finálét, s előbbi négy 
szettben diadalmaskodott.

Szőcs először, míg a 36 
esztendős Boll 2002, 2003, 
2006, 2009 és 2010 után 
hatodszor nyerte meg a 
rangos európai viadalt.

Az Európa Top-16-baj-
nokságot 1971-ben ren-
dezték meg először. Nyer-
tesei között található az 
ugyancsak marosvásár-
helyi Nemes Olga (1983, 
1989), Emilia Ciosu (1993) 
és Otimia Bădescu (1995). 
A szintén vásárhelyi ille-
tőségű Nemes 1983 feb-
ruárjában alig 15 évesen 
nyerte meg az angliai Cle-
velandban a Top 12-őt, a 
Top 16 elődjét.

Czimbalmos Ferenc Attila

A népszerű Bernie a Központnak röviden
nyilatkozott a versenyről: 

,,Negyedik éve játszom a Top 16ban, az idén régi ál
mom vált valóra, hogy diadalmaskodtam: az első évben 
nem nyertem meg egy meccset sem, a második évben 
egy győzelmet értem el, 2017ben pedig a hatodik he
lyen végeztem. Én a 8. kiemeltként, ugyanakkor a torna 
legfiatalabb versenyzőjeként vettem részt a tornán, ahol 
a döntőben egy kínai illetőségű, de hollandiai verseny
ző ellen diadalmaskodtam, aki ellen soha nem nyertem. 
Ő Európa első kiemeltjeként vett részt a rendezvényen, 
ugyanakkor a világ jelenlegi 10. női legjobbja az eddigi 
eredményei során.  

Elégedett vagyok önmagammal, ugyanakkor boldog, 
nem volt könnyű a versenysorozat, hiszen Európa leg
jobb női asztaliteniszezői ellen játszottam. Az utóbbi 
évben jó felkészülésben volt részem, ami a formámon is 
javított, ugyanis lehetőségem nyílt arra, hogy Brémá
ban, a Werder klubnál a fiúcsapattal készüljek, amely
nek bátyám, Hunor és a volt besztercei csapattársunk, 
Ovidiu Ionescu is tagja, az edzőnk pedig a besztercei 
klub volt edzője, Cristian Tamaș. A jó formámmal kap
csolatosan elmondhatom, hogy az ázsiai, szingapúri T2 
AsiaPacific Table Tennis League versenyen megvertem 
a világ 4. kiemeltjét, sőt más világversenyeken is jól tel
jesítettem, habár nem voltam az első kiemeltek között.”

Arra a kérdésre, hogy mikor jön legközelebb haza Ma
rosvásárhelyre, Szőcs Bernadette azt válaszolta: 

,,Egyelőre nem tudom, hiszen még kérdéses az idei ver
senyprogramom, de egy biztos, hogy február folyamán 
haza kell repüljek egy napra, hogy felújítsam az útleve
lem, ugyanis néhány napig Indiában fogok játszani egy 
nagyon erős Világkupán, amelyen részt vesznek Ázsia, 
Afrika, Ausztrália, Északés DélAmerika női bajnokai is. 
Én mint újdonsült Európabajnok, azaz Top 16győztes 
és Románia együttesével is Európabajnok fogok indulni.”

Szőcs Bernadett Európa legjobb női asztaliteniszezője 

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Bocsánat, innen költöztünk el. Nem maradt itt a nagymama?
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Felgyorsult az idő. Az in-
formációtechnológia és a 
közösségi média megvál-
toztatta a kommunikációs 
csatornákat, egy „írásala- 
pú texting társadalommá”, 
és folyamatosan arra buz-
dít, hogy lépjünk egymással 
interakcióba a nap bármely 
pillanatában. De valójában 
létrehozott egy narciszti-
kus buborékot is, ami le-
hetővé teszi, hogy a való 
életben elszakadjunk egy-
mástól.

Narcisztikus
buborékban

Hogy mi az elmagányo- 
sodás legfőbb oka? A tech-
nológia felépítette azt a fa-
lat az életünk köré, amely 
hihetővé teszi, hogy egy 
e-mail vagy szöveges üze-
net mindenre jó lesz. Pedig 
valójában ezeknek az len-
ne a feladata, hogy segít-
senek a kapcsolatfelvétel-
ben, amit aztán személyes 
találkozással és beszélge-
téssel folytatunk. A gyors 

élet megeszi a kapcsola-
tokat, mert nincs időnk 
találkozni, nincs kedvünk 
beszélgetni. Az egyedül 
töltött esti órák manapság 
fel sem tűnnek, ha egyéb-
ként órákig lehet ülni a 
laptop előtt, akár beszél-
getve másokkal, akár ol-
vasgatva a világhálón. De 
annak a halvány érzése, 
hogy valami nincs rend-
ben, előbb-útóbb megjele- 
nik. Nyugtalanságban, disz- 
komfortérzésekben vagy pót- 
cselekvésekben, mint pél-
dául a vásárlás vagy az 
evés kényszere. 

A 21. századi magány ér-
zése azonban ugyanolyan, 
mint a korábbi koroké volt. 
Az egyedüllét, akár bará-
tok, akár partner nélkül, 
olyan szorongásokat indít-
hat be, amelyek nem újak. 
Felmérések szerint a 18-
38 éves korosztály tagjai 
nagyobb valószínűséggel 
magányosak, mint az 50 
évnél idősebbek, ami ko-
moly egészségügyi követ-
kezményekkel jár. Egyes  

népcsoportoknál még min-
dig létezik a közösségből 
való teljes kizárás bünte-
tése, amikor valakiről a 
csoportot irányító vezér 
kimondja, hogy többé nem 
szabad érintkezni vele. 
Miután az így kirekesztett 
elveszti reményét a társas 
kapcsolatokra, viszonylag 
rövid időn belül megbe-
tegszik vagy meghal. Ez a 
szélsőséges példa is mu- 
tatja azt a tudományosan 
igazolt tényt, hogy a ma-
gány fizikai tüneteket vált-
hat ki. A magány önemész-
tő folyamatokat indít be, 
az immunrendszer, a hor-
monrendszer és az ideg-
rendszer leromlásával jár- 
hat, ezáltal lesz betegség-
keltő, hiszen a szervezet 
így sokkal kevésbé ellen-
álló. Ezeket a betegségeket 
fiatalkorban kellene meg-
előzni, a társadalom vi-
szont kevésbé figyel, ezen 
korosztályra. A mai világ-
ban már természetes, hogy 
az idős embereket valaki 
rendszeresen meglátogat-
ja, elbeszélget és törődik 
velük. A fiataloktól azon-
ban elvárják, hogy képesek 
legyenek társas kapcsola-
tok kialakítására. Ha pedig 
nincs kellő önbizalmuk tár- 
saságba járni, életképes 
megoldást jelenthet fizet-
ni ezekért a szolgáltatáso-
kért. Ahogyan manapság 
bevett dolog fizetni a ku-
tyasétáltatásért, az idős-
gondozásért, hamarosan 
azon sem fogunk megle-
pődni, ha baráti sétára 
vagy beszélgetésre költ va-
laki pénzt.

Bérelj egy havert!

Scott Rosenbaum, a Ren-
tAFriend.com alapítója egy 
japán koncepció népszerű-
ségére alapozva indította 
útjára az oldalt 2009-ben. 
„Japánban a társadalom 
sokat vár el az emberektől, 
gondoljunk csak az extrém 
túlórákra, így nem csoda, 
ha sokan egyedül marad-
nak, és a baráti körük fel-
számolódik. Az emberek 

azonban bérelhetnek álba-
rátokat, hogy éljenezzenek 
az ismerőseik esküvőjén, 
sírjanak egy hozzátartozó-
juk temetésén, vagy elkáp-
ráztassák a szülőket, akik-
nek a jövendőbelijükként 
mutathatják be a bérelt 
illetőt” – mondja az üzlet-
ember.

Japán a piacvezető!

2012-ben Tokióban nyílt 
meg az első CuddleCafe, 
ahol nemcsak ölelést lehet 
venni, hanem sziesztázni 
is lehet valaki mellett 80 
dolláros órabérrel. Tavaly 
előtt a Gatebox nevű vál-
lalat piacra dobta a virtu-
ális asszisztensnek egy új 
modelljét: a felhasználók 
egy AzumiHikari nevű 3D 
animekarakterrel léphetnek 
interakcióba. A termék 
marketingje során Hikarit 
nemcsak kényelmes segí-
tőként pozícionálták, ha-
nem álbarátnőként is. A 
promóciós videóban Hika-
ri felébreszt egy fiatalem-
bert, tájékoztatja az idő-
járásról, és gondoskodik 
róla, hogy időben érjen a 
munkába. A férfi elköszön 
tőle. Közben Hikari üzene-
tet küld a férfinak, sőt, arra 
buzdítja, hogy jöjjön ko-
rábban haza a munkából. 
A nap végén pedig a férfi 
megosztja valódi érzéseit 
a készülékkel.

A magányos
társadalom

Könnyű lenne azt állíta-
ni, hogy a limitált kiadású, 
2500 dolláros kütyü csu-
pán a tech-megszállottak 
játékszere, ám ez nem így 

van. Japánban az elidege- 
nedés népbetegség. De va-
lóban lecserélhetjük-e az 
emberi kapcsolatainkat vir- 
tuális társakra?

„A kapitalizmus oda ve-
zetett, hogy az emberek 
a tárgyakba sokkal több 
energiát fektetnek, mint a 
kapcsolatokba. Hogy egy 
kapcsolat fennmaradjon, meg 
kell dolgozni érte. Az em-
berek, legfőképp a fiatalok, 
pedig nem akarják azt érez-
ni, hogy kötelező valamit 
tenniük a másikért. Csak 
azt akarják csinálni, ami-
hez nekik van kedvük, és 
közben elfelejtenek társas 
lénnyé válni”– írja Jacqu-
elineOlds, a Harvard Egye-
tem professzora a The 
Lonely Society című tanul-
mányában. Szerinte egy év- 
tizeden belül ugyanolyan 
elfogadott lesz, hogy a ba-
rátságokért fizetnünk kell, 
mint az, hogy napjainkban 
a terápiáért fizetünk. A 
barátság ilyenfajta kapi-
talizálódását sokan fogják 
kritikával illetni, de olyan 
piacképes szolgáltatássá vá- 
lik, amihez előbb-útóbb hoz- 
zászokunk majd. A társas 
kapcsolatok iránti vágy ősi 
szükségletünk, így sokan 
élni fognak ezzel a lehető-
séggel.

Egy vásárolt barát való-
jában csak azt a narciszti-
kus igényünket szolgálja 
ki, hogy valaki szeressen, 
öleljen át, vagy hallgas-
son figyelmesen. Ez kicsit 
olyan, mint a buszon be-
szélgetni valakivel, akinek 
az életünk összes titkát 
elmondjuk, mert úgysem 
látjuk soha többé.

Timár Tímea

Nyakunkon
a magánybiznisz!  
„A magány sokkal inkább jelenti azt, hogy nem szereted magadat, mint azt, hogy 
nincsenek körülötted emberek, akik szeretnek” – mondja Bob Gass brit író. Nap-
jainkban rengetegen élnek elszigetelten és magányosan, különösen a fiatalok. 
És kinek jó ez? Legföljebb a piacnak, amely máris reagált az egyre gyakoribb je-
lenségre. Kialakulóban van egy új üzletág, amely pénzért cserébe baráti ölelést, 
sétát, vacsorát és randit kínál.

Túl szexi volt az olimpiához a
kanadai jégtáncosok mozdulata

A jégtánc elsősorban a kecsességről és a technikai 
bravúrokról szól, de néha illik rá a szexi vagy túlfűtött 
jelző is, például amikor a férfi táncos feje épp a női tán-
cos lába közé kerül a koreográfiában. A kanadai páros, 
Tessa Virtue és Scott Moir számában pont ez történik.

A pjongcsangi olimpiára azonban változtattak kicsit 
a mozdulatsoron, pont annyit, hogy kivegyék belőle 
a szexiséget. A téli olimpián így már nem láthatjuk, 
ahogy Virtue Moir vállaira teszi a lábát, és átöleli vele 
a nyakát. A változtatást a páros azzal indokolta, hogy 
esztétikailag nem volt olyan szép a póz.

forrás: hvg.hu


