
Elvégeztetett Az érintett intézmények döntéshozóinak közösakaratából máris eldöntetett a MarosvásárhelyiOrvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a PetruMaior Egyetem egyesítése. Ugyan lapzártánkidején még tart az egyetem szenátusi ülése,de semmi kétség a felől, hogy aláírják az egye-sítésről szóló dokumentumot. Ezzel a MOGYEönálló intézményként megszűnik.

„… Erdélyországban ilyen
igen erős, magas vár nincs…”Déva vára hajdani erődítmény az Alsó-Marosmentén, a Déva város fölé emelkedő hegyen.A Várhegyen már az ókorban, dákok és a ró-maiak idejében is emelkedett erődítmény. Avárat a tatárjárás után IV. Béla építtette újjá,és 1264-től említik a korabeli oklevelek. 
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Mit csináljunk 
a buszmegállóban? Egy kanadai buszmegál-lóban nem padokat,hanem hintákathelyezett el azottani városve-zetés, hogy atömegközle-kedők hintáz-gatással tölt-sék azt a vél-hetően 2-3percet, amígmegérkezik abusz. Átvehetnénkmi is az ötletet, annális inkább, mert itt Vá-sárhelyen még a menetrendszerint 15 percenként közlekedő pléhdobo-zokra is általában 30-35 percet, vagy mégannál is többet kell várni.

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 16. szám  // április 19–25. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Kádár Zoltán és szép Zoltán
a sport mellé szegődött A Marosvásárhelyi Rádió két munkatársa –2012-ben a londoni nyári Paralimpiai Játékokról,majd 2016-ban a riói Olimpiai és ParalimpiaiJátékokról tudósítottak –, a minap a dél-koreaiPhjongcshangban megrendezett 23. Téli Olim-piai Játékokról tartottak élménybeszámolót.
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A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLvAsóK hűséGéRE sZáMíT.

„A paraszti nemi 
kultúra nélkül nem 
működik az emberi lét”Az ismert kutatót, dr. Balázs Lajost, pályájakezdeti nehézségeiről, kutatási területeiről éslegújabb könyvéről kérdeztük.

3. old. // INTERJÚ

Almát körtével adnának össze

Már hónapokkal korábban felröppent a hír, miszerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem egyesülne a Petru Maior Egyetemmel, amely intézmények négy éve
konzorciumi szerződést írtak alá. A MOGYE rektora, dr. Leonard Azamfirei szerint számos
előnye lenne az összeolvadásnak, amellyel bizonyítottan sikeres egyetemi modellt követ-
nének, ám az orvosi egyetem magyar oktatóinak erős fenntartásaik vannak, ami a tudo-
mányos, illetve gazdasági aspektusokat illeti, de a magyar tanárok számarányának vissza-
esését, illetve a MOGYE multikulturális jellegét is féltik. 

A magyar nyelvű orvosképzés
jövője kerülhet veszélybe

?



Rendkívüli hangverseny
balettzenével Rendkívüli hangversenyrekerül sor április 19-én, csü-törtökön 19 órakor a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotá-ban. A közönség balettzenét,híres opera-, illetve operett -áriákat és kórusművek rész-leteit hallgathat. VezényelVictor Dumanescu, énekelLarisa Ştefan szoprán, köz-reműködik a Marosvásár-helyi Állami Filharmónia ve-gyes kara és szimfonikus ze-nekara. Műsoron: Csajkovsz-kij-, Cilea-, Verdi-, Gounod-,Mozart-, Lehár-, Leoncaval-lo-, Delibes-művek. A hang-versenyre a 26-os számúbérletek érvényesek. 
Free Camp – kiállítás a
Bernády házban A Free Camp alkotómű-hely terméséből ismerhetmeg reprezentatív váloga-tást a Bernády Házban áp-rilis 19-én, csütörtökön 17órakor nyíló kiállítás kö-zönsége. A Hargita MegyeiKulturális Központ 2005óta rendezi nemzetközi kép-zőművészeti alkotóműhe-lyeit. A meghívott, éventetíz napra Csíkszeredábantáborozó kortárs művészekimmár 13 alkalommal hagy-tak munkákat a Free Campműhelyben, és mutatták beezeket a táborzáró kiállítá-son. Az alkotók a világ –Európa, Ázsia, Amerika –számos országából érkeztekCsíkba, és tematikailag, mű-fajilag teljesen szabadonhozták létre műveiket. Azalkotásaikból nyílt tárlatmájus 7-ig látogatható.
életmentő gyakorlatok
ismertetése Április 21-én 11 órátólnegyedik alkalommal tart-ják meg Marosvásárhelyenaz elsősegélynyújtó képzésta Nicolae Grigorescu utca19. szám alatti diákházban,

amit a SMURD rohammentőszolgálat önkénteseivel ésaz orvosi egyetem diákön-kormányzatával közösenszerveznek. Részvételi díjnincs, az életmentést ingyenelsajátíthatják az érdekeltek.Bővebb felvilágosítás a0265/216-066-os vagy a0766-464-022-es telefon-számon kapható, illetve awww.ccsmures.ro honlaponis lehet tájékozódni az ese-ményről. 
Nyugdíjasok klubnapja A Maros Megyei Nyugdí-jasok Egyesülete április 19-én klubnapot szervez tagjaiszámára. Feliratkozni na-ponta 10–13 óra között le-het az egyesület Bolyai utca36. szám alatti székhelyén,az emeleten.
Műemléki világnap 
Marosvásárhelyen Kétnapos rendezvényso-rozatot szervez április 18–19-én a Marosvásárhelyműemléki topográfiája pro-jekt és a Maros Megyei Mú-zeum a műemléki világnapalkalmából. A szervezők azelmúlt évek művészettör-téneti kutatásainak ered-ményeit fogják megosztanivárosnéző séták, épületlá-togatások, előadások for-májában. Az érdeklődőkmegismerkedhetnek a Ho-rea és Cuza Vodă utca épí-tészeti értékeivel, idegen-vezetések lesznek a SzékelyIparmúzeumban, a Tolda-lagi-palotában, a Kultúrpa-lotában és a Teleki Tékában.A Maros Megyei Múzeumvárbeli épületében EntzGéza (Budapest) és Gutt-mann Szabolcs (Kolozsvár)

tart előadást, de bemutatjáka projekt online adatbázisátis. A részvétel minden ese-ményen ingyenes. A rész-letes program a Marosvá-sárhely műemléki topográ-fiája projekt Facebook-ol-dalán olvasható.
X. erdélyi főegyházme-

gyei kreativitásvetélkedőA hét végén tízedik al-kalommal tartják meg azerdélyi főegyházmegyei kre-ativitás-vetélkedőt. Az ideivetélkedőre a korábbi évek-nél több, összesen 1300diák jelentkezett be kilencmegyéből. Az ünnepélyesmegnyitót április 20-án,pénteken 15 órakor tartjáka Kultúrpalota nagytermé-ben. 15.30 órakor kezdődika dramatizálás, sport, sza-valat és zene kategóriábanindulók megmérettetése (akét előbbi kategória verse-nye a Bolyai líceum dísz-termében, illetve tornater-mében lesz, a szavalat aDeus Providebit TanulmányiHázban, a zene a Kultúrpa-lotában), 17.30-tól a tánckategóriában indulók mérikössze tehetségüket a Bolyailíceum dísztermében. 21-én, szombaton reggel 9 óra-kor a film (Bolyai líceumdíszterme) és az irodalom(Deus Providebit Tanulmá-nyi Ház) kategória verse-nyére kerül sor. A passzívkategóriák (rajz, plakát,naptár, fotó, dombormű) dí-jazása 13 órakor kezdődika Deus Providebit Tanul-mányi Házban. Az aktív ka-tegóriák győztesei a 18 óra-kor a Keresztelő Szent Jánosplébánián kezdődő szent-mise után vehetik át kitün-tetéseiket. 
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KOs: A házasságokat az összetartozás erősödésejellemzi, és ez önt boldoggá teszi. Ha most házaso-dik, akkor azt a legszerencsésebb pillanatban teszi.Pénz állhat a házhoz! Ha úgy gondolja, hogy az el-végzett munkáért kevés bért kap, akkor ennek han-got adhat. 
BIKA: Az a csoda is megtörténhet, hogy megdi-csérik a munkahelyén. Ám a szép szavak mellépénz nem jár. Egy családtagod váratlan egészségiproblémája miatt át kellene szerveznie a napjait,de a házas- vagy élettársa segítségére számíthat.
IKREK: Ezekben a napokban kiderülhet, hogy kia barát, és ki az ellenség. Lesz, aki csalódást okozhat,lesz, akiből erőt meríthet. Gyermeke erősítheti abiztonságérzetét, szerencsésnek érezheti magátmiatta, míg a partnere épp az ellenkező érzéseketválthatja ki önből.
RáK: Mély és szenvedélyes szerelmet élhet át. Úgyérezheti, hogy az előző életek láthatatlan szálai kö-tik össze önöket. Amennyiben gyermekáldásra vá-gyik, a sors ezekben a napokban a segítségére van,hogy az álma valóra váljon, hiszen az év legfogé-konyabb hete a mostani. 
OROsZLáN: Áron alul vásárolhat, ismeretség mi-att protekciót élvezhet, szerencséje van a jogászok-kal, a múltból is érdekes dologra bukkanhat. Amunkahelyén az ön személye lesz a téma, amit in-kább élvez, mint bosszankodik rajta. 
sZűZ: A pénz miatt ne aggódjon. Az anyagiak terénolyan szerencséje van, hogy akár tartalékot is ké-pezhet. Áldás kíséri a szerződéskötéseket, a tár-gyalásokat, a vételt/eladást. Békét köthet régi el-lenségével is. A szerelmi viszonyokat nehézzéteheti, hogy két külön világban élnek, és mindkettenmást akarnak. 
MéRLEG: Pozitív kisugárzásának köszönhetőenmagával ragadja a környezetében élőket. Gyerme -kére is hatást gyakorolhat, mert csemetéje elhiszi,amit mond. Anyagi ügyei biztatóan alakulnak, há-zas- vagy üzlettársa pénz- vagy egészségügyi gond-jai is megoldódnak. 
sKORPIó: Gyermeke miatt ne idegesítse magát,és az aggodalmaskodó vészmadárhang helyett in-kább biztassa őt, és jó lenne, ha anyagilag is támo-gatná csemetéjét. Jogi és ingatlannal kapcsolatosügyben a szerencse kegyeltje. 
NYILAs: Képes önzetlenül cselekedni, és ismerős-nek megbocsátani. Egy barátságról ismét bebizo-nyosodhat, hogy mindkettejük számára mennyireértékes. Egy titkos viszony miatt szárnyal a lelke.De korai lenne még a közös jövőt tervezgetni, ésezzel kapcsolatos kérdéseket feltenni. 
BAK: Erőfeszítései méltó elismerésben részesül-nek, és most tarthatja a markát. Felettese támoga-tását élvezheti, aki igyekszik a kedvében járni. Tár-saságban találkozhat azzal a személlyel, akinekmár a tekintetétől is elolvad, és búcsút inthet a ma-gánynak vagy egy olyan kapcsolatnak, amelyrőlmár régen tudja, nem az igazi. 
víZÖNTŐ: Kevesebb kedvet érez a robothoz, las-san belefárad a kemény munkába, ezért szakítsonidőt a pihenésre, lazításra. Ha ezt nem teheti meg,akkor iktasson be hétköznapjaiba egy kis szóra-kozást, nagyobb falatozást, és tervezgessen egyutazást.
hALAK: Csodás külföldi utazásra nyílik lehető-sége, ha vizsgázik, átlagon felüli teljesítményt nyújt-hat. Plátói rajongással csünghet titokban valakin.A munkában duplán fáradhat, de kiváló teljesít-ményt nyújthat, felettese elégedett lesz önnel. 
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
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Az érintett intézményekdöntéshozóinak közös aka-ratából máris eldöntetetta Marosvásárhelyi Orvosiés Gyógyszerészeti Egye-tem és a Petru MaiorEgyetem egyesítése.Ugyan lapzártánk idejénmég tart az egyetem szená-tusi ülése, de semmi kétséga felől, hogy aláírják azegyesítésről szóló doku-mentumot. Ezzel a MOGYE önálló intézményként megszűnik. Nem lenne okunk aggodalmaskodásra, ha pusztán szer-vezési kérdésről lenne szó, ahogyan megnyugtatásunkraegyes egyetemi vezetők, köztük maga a rektor megpróbáljáka történetet beállítani. Számukra azonban nem szempont– vagy mégis az? –, hogy a MOGYE az egyetlen romániai in-tézmény, ahol magyar nyelven orvosképzés folyik. Számunkraviszont életbevágóan fontos, hogy szükség esetén legyenekanyanyelvünket értő, beszélő orvosok, egészségügyi dolgozók,akikkel nyelvi akadályoktól mentesen kommunikálhassunk. A két egyetem döntéshozóinak érvelése szerint a nagyobbfelsőoktatási intézményeké a jövő, hisz őket helyezikelőtérbe a finanszírozók, számukra könnyebb a különbözőközös tudományos és kutatási projektek megvalósítása,gazdaságosabban kivitelezhetők az infrastrukturális fej-lesztések stb. Egy másik, ki nem mondott, legalábbis anyilvánosságnak szánt érvek sorából szemérmesen kihagyottoka az egyesítésnek a Petru Maior kilátástalanul nehézanyagi helyzete. Belső egyetemi körökből származó infor-mációk szerint ezt a helyzetet használta ki megalomániásterveinek megvalósítására a MOGYE rektora, s bírta rá aPetru Maior vezetőit önállóságuk feladására. Ide tartozikmég, hogy az anyagiakat tekintve jobban álló MűvészetiEgyetem egyelőre nem kívánkozik a megaegyetem szárnyaialá... Más szempontból tekintve az egyesítés a magyar nyelvűorvosképzés elsorvasztásának folyamatát gyorsíthatja fel.Az egyesítés után mind a magyar diákok, mind a magyarprofesszorok aránya alacsonyabb lesz a jelenleginél, amiazt jelenti, hogy érdekérvényesítési esélyeik is jelentősencsökkennek majd. A magyar tagozat felállítását, amelyrőla multikulturális egyetemekre – Babeș-Bolyai, MOGYE,Művészeti Egyetem – vonatkozó törvény rendelkezik, márhét éve akadályozza a MOGYE jelenlegi vezetése. Teszi ezta hamisan értelmezett egyetemi autonómiára hivatkozva. Mi várható majd, ha a magyar nyelvű orvosképzésért amostani, magyarbarátsággal nem vádolható román szenátusitagok mellett a Petru Maior bizonyítottan sovénnacionalistavezetőivel is meg kell majd küzdeni? S ha már a jövő szóba került, hadd ismételjem magam:nem lenne-e helyes megoldás az orvosit, meg az egyetemenfolyó egyéb magyar nyelvű képzést átmenteni a Sapientiára?A magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés sorsáértmég felelősséget érzők elgondolkozhatnának ezen. Mert amagát legitim érdekvédelmi és közképviseleti szervezetnektartó RMDSZ-nek rég ideje egyetlen tiszta, világos szavasincs ez ügyben. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Elvégeztetett    „A paraszti nemi kultúra nélkülnem működik az emberi lét”
– Interjú dr. Balázs Lajos néprajzkutatóval –  

– Tudomásom szerint, mivel
a kommunista hatalom az ön
édesapját kuláknak nyilvání-
totta, számos nehézségben, aka-
dályban volt része gyermek- és
ifjúkorában. Meséljen erről. – Édesapámat 1952-bennyilvánították kulákká, mivelhadiárvaként a kis magyarvilág idején állami kölcsöntkapott cséplőgép vásárlásra.Én ebben az évben kezdtema hetedik osztályt Csíkszent-mártonban. Megkezdődött aziskola, az első hét után azosztályfőnök közölte velema rendelkezést, hogy többetnem mehetek iskolába. Édes-anyám sok-sok utánajárásá-nak köszönhetően vettek csakvissza, de engem nem felel-tettek. Az egyik tanárom arrakényszerített, hogy amikoraz óra során kimondja a „ku-lák” szót, akkor én álljak fel.Hát olyan óra nem volt, hogytöbb alkalommal vissza nekanyarodott volna erre, ésén így húztam le azt az esz-tendőt, majdnem végig állva.Mindennek ellenére színtisztaötössel végeztem a hetediketés, a Márton Áron Főgimná-ziumba szerettem volna foly-tatni, de nem írtak be. Végül,sok kilincselés után, mégisbekerültem, és ott érettsé-giztem 1956-ban. Ezt köve-tően felvételiztem Kolozsvár-ra, jogra, de 8,50-el nem ju-tottam be, következő évbenújra próbálkoztam és 9,25-el sem jutottam be. Későbbmegtudtam, hogy egy falum-beli fiú 5-össel jutott be, merta szülei beálltak a TSz-be. 
„Megelégelhette ez em-
ber, hogy úgy nemezzen
gyermeket, mint az állat”

– Mikor, hogyan került kap-
csolatba a néprajzzal? – Végül Bukarestben ke-rültem egyetemre, és itt voltelső évben a kötelező folklórvizsga, ahol én a szokásokkalkapcsolatos tételt húztam.Mihai Pop tanár úr, aki a kur-zust leadta nekünk, azt kér-dezte tőlem, hogy ez nálatokmiként van. Nem tudtam,amit rettenetesen szégyell-tem. Nem baj, azt mondja,ezután tudni fogod, és innen-

től kezdve sokat foglalkozottvelem, több dolgozat össze-állításával bízott meg. Bejá-ratos lettem a folklórintézetkönyvtárába is. Mihai Pop fi-gyelemmel kísérte a fejlődé-sem, Ortutay Gyula magyarnéprajzkutatónak is bemu-tatott. Időközben aztán megraga-dott egy téma: Az emberi fel-emelkedés története. Nem az,amit a történelemkönyvekbentanítanak, hanem a felemel-kedés kultúrtörténete. Ho-gyan lett az ember emberré?Abból a hipotézisből kiindul-va, hogy megelégelhette azember azt, hogy úgy nemez-zen gyermeket, mint az állat.Ne úgy párosodjon, mint azállat, és ne úgy haljon meg,mint az állat. Így alakult kiegy hatalmas kultúragenerálórendszer. Ennek a tanulmá-nyozására tértem rá. Állam-vizsga dolgozatomat is a pár-választásnak, a lakodalomnakszenteltem. 
– Az ön kutatási területei

mai napig a négy sorsfordító
szokásvilághoz fűződnek: szü-
letés, párválasztás, nemiség
és halál. – Így van. Rájöttem arra,hogy milyen nagy szerepetjátszott a közösségek szer-vezésében a család. Előszöra házasság foglalkoztatott,majd a születés, aztán a ha-lálra való felkészülés, min-denik témáról nagymonog-ráfiát írtam. Aztán rájöttemarra, hogy ez mégsem teljes,hiszen a nemiség, a parasztinemi kultúra nélkül nem mű-ködik és nem áll össze az em-beri lét. Ehhez a témához2220 kérdést fogalmaztammeg, kiválasztottam 32 adat-közlőt és nagy adatmennyi-séget gyűjtöttem össze ebben

a témában is. Én nem voltamsoha híve a felszínen való ka-pirgálásnak, az én szerszá-mom az ásó. 
„Magadtól 
is láss meg valamit!”

– Nemrégen jelent meg a
Nyergestetői temetőről írott
könyve, amit készül Marosvá-
sárhelyen is bemutatni. Kérem,
nyújtson egy kis ízelítőt erről. – Volt egy nagy elv, amit aszüleimtől kaptam: Magadtólis láss meg valamit! Ez ve-zérelt akkor is, amikor látó-szögembe került a Nyerges-tető. Erről történelemköny-vekben, útleírásokban olvasni,de költőket, művészeket ismegihletett. Ez a könyv azon-ban nem a nyergestetői csatatörténetét meséli el, nem tör-ténelmi hitelességet, pontos-ságot keres, hanem azt, aho-gyan él egy történelmi ese-mény az emberek tudatában– hogyan hat, milyen érzése-ket, érzelmeket gerjeszt, mi-lyen emlékeket tart ébrenvagy takarékon. Egyszóval:másképpen elmondott tör-ténelemmel szembesül az ol-vasó.A nyergestetői ágkeresz-tes-kopjafás temető nem aLelkiismeret eltemetője,amint a cím sejteti, ellenke-zőleg. Inkább a nyugtalan Lel-kiismeret megjelenítője. Anemzeti kegyelet és tisztelet„örökmécsese”. Ez a különöstemető egy nemzeti közösség,egy nemzet – székely-magyar– együvé tartozásának, hely-ben maradásának makacsakarása, az életüket itt hagyószékely katonák becsületének,méltóságának védelmezője,emlékeztetője.

Kérdezett: Nemes Gyula

A múlt hét végén 29. alkalommal megszervezett kovásznai Kőrösi Csoma sándor
napok konferenciájának számos magyarországi és erdélyi tudományos kutatással
foglalkozó meghívottja volt. Az előadók egyike volt dr. Balázs Lajos néprajzkutató,
aki Az elmúlás és halál profán és szent kultúrájának csíkszentdomokosi rítusaiból
címmel tartott előadást. Az ismert kutatót pályája kezdeti nehézségeiről, kutatási
területeiről és legújabb könyvéről kérdeztük. Balázs Lajos: Nyergestető. A lelki-
ismeret ágkeresztes-kopjafás temetője című kötete a közelmúltban látott nyom-
dafestéket, amelyet a szerző Marosvásárhelyen is szeretne bemutatni. 

Névjegy: dR. BALáZs LAJOs néprajzkutató, egyetemidocens Bukarestben született 1939-ben, ahol a csíkkászoniszármazású szülei dolgoztak cselédként. 1940-ben Észak-Erdélynek s a Székelyföldnek Magyarországhoz való vissza-csatolása után hazatértek, és Csíkszentmártonban telepedtekle. Balázs Lajos ott kezdte az iskolát. Egyetemi oklevelet1965-ben sikerült szereznie a Bukaresti TudományegyetemBölcsészkarán, ahol a népi folklór vonzáskörébe került.Doktori fokozatát is Bukarestben szerezte meg. Pályájasorán volt tanár Balánbányán, igazgató, kultúraszervező,Hargita megyei művelődési felügyelő, a csíkszeredai MártonÁron Főgimnázium oktatója, 2001-től a Sapientia EMTEHumántudományok Tanszékének vezetője.
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10% -Os KEdvEZMéNYBEN RésZEsÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Tavaszi általános
nagytakarítás: utcabeosztás az 
április 23-28. közötti időszakra
Marosvásárhely Polgármesteri hivatala általános
tavaszi nagytakarítást szervez, amely során el-
szállítják a háztartásoknál felhalmozott hulla-
dékot. A 2018. április 23-28. közötti időszakra
vonatkozó utcabeosztás: 

április 23. Méh, Meggyesfalva, Măcin, Vasile Lupu,Vlegyásza, Prut, Körös, Kultúrház, Kászon, Tázló,Kukorica utcák;
április 24. Északi, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca,Orgona, L.Ny.Tolsztoj,  1989. december 22. utcák;
április 25. Bükkös, C.R.Vivu, Székely vértanúk, Asz-talos, Hajnalcsillag, Béke, G.Coşbuc, Építők, Gyöngy-virág utcák;
április 26. N.Grigorescu, Kosárdomb sétány, Gh.Ma-rinescu, Új kórház park, D.Cantemir, C.Ciugudeanu,Gen. I.Dumitrache, Keleti, Ep.Ioan Bob, Preot Șt.Rusu,Teleki Sámuel, Tető, Köcsög, Cserjés, Argeș utcák;
április 27. Nagyerdő, Trébely, Fülemüle, Nyár, KőrösiCsoma Sándor, Henri Coandă, Gábor Áron, Szegfű,Somostető utcák;
április 28. M. Viteazul, Kollégium, N.Iorga, Vársétány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas,Szebeni havasok, Bazsarózsa, V.Babeş, A.Şaguna,Azuga, Cosmin utcák.Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonositársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, va-lamint az ezekhez tartozó területeket és zöldöveze-teket. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzékki a járdák szélére (kupacokban, kivéve az építke-zési/bontási munkálatokból származó hulladékot),a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthetőhelyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakítási munkálatokból származóágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeketnem szállítják el. A hulladékot a meghirdetettprogram szerinti napon szállítják el minden utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékotcsak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt-hez) benyújtott előzetes megrendelés alapján szál-lítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírsá-golják. Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, ob-jektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtólstb.) a program változhat.

A Közterületfelügyelő hatóság igazgatója
ing. Moldovan Florian

Almát körtével adnának össze

A magyar nyelvű orvosképzés jövője kerülhet veszélybe
Már hónapokkal korábban fel-
röppent a hír, miszerint a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem egyesülne a
Petru Maior Egyetemmel, amely
intézmények négy éve konzorci-
umi szerződést írtak alá. A MO-
GYE rektora, dr. Leonard Azam-
firei szerint számos előnye lenne
az összeolvadásnak, amellyel  bi-
zonyítottan sikeres egyetemi mo-
dellt követnének, ám az orvosi
egyetem magyar oktatóinak erős
fenntartásaik vannak, ami a tu-
dományos, illetve gazdasági as-
pektusokat illeti, de a magyar
tanárok számarányának vissza-
esését, illetve a MOGYE multi-
kulturális jellegét is féltik. 

Április 16-án, hétfőn esteAzamfirei közvitát szerve-zett, ahol a két egyetemegyesülésének pro érveitsorakoztatta fel, az egyetemmagyar vezetői, oktatói, di-ákjai viszont kérdéseiket,aggályaikat osztották mega rektorral. 
A rektor érvei az 
összeolvadás mellettAzamfirei szerint azegyetemek egyesülése eu-rópai trend, számos közöstudományos és kutatásiprojekt, infrastrukturális ésanyagi gyarapodási vágytenné indokolttá. „A PetruMaior Egyetemmel való ab-szorpció révén jönne létreaz egyetem, amelynek aneve UMFST (Marosvásár-helyi Orvosi, Gyógyszeré-szeti, Tudomány- és Mű-szaki Egyetem) lenne. Ezazt jelenti, hogy a MOGYEátveszi a Petru Maior Egye-tem  képzési programjait,vagyontárgyait, adminiszt-rációját, de nem változtatmeg semmit abból, amiveljelenleg rendelkezik, csaképpen nagyobb egyetemméválik. A MOGYE MOGYE ma-rad, a teljes történelmével,hagyományaival, mindenképzési programjával,amellyel jelenleg rendelke-zik, beleértve a magyar ta-nulmányi vonalat is, azegyetem multikulturális jel-legének megőrzésével, ame-lyet az oktatási törvény biz-tosít” – szögezte le a rektor. 
hiányszakmákat 
is oktatnánakAzt is elmondta, hogy aromániai egyetemek beso-rolásában két kategóriátkülönböztetnek meg, azegyik a tízezres diáklétszámalatti, illetve a tízezres di-áklétszám fölötti. A MOGYEjelenleg az első csoportbaesik, ám a Petru Maior Egye-tem bekebelezésével azutóbbi kategóriát fogja gaz-dagítani, amely számosanyagi és finanszírozásielőnnyel járna. A rektor to-vábbá felhozta az abszorp-ció melletti érvként, hogya két egyetem karöltve létretudna hozni a megyébenolyan hiányszakmákat ok-tató szakokat, mint a kémia,biokémia, biológiai infor-matika, illetve orvosmér-nöki. Ugyanakkor kiemeltea PME tulajdonába tartozó
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épületeket, amelyekre azorvosinak szüksége lennegyakorlatokat, kutatásokatbővítendő helyszínként. „Az orvosi és gyógysze-részeti képzés marad to-vábbra is az egyetem ge-rince, a Petru Maior szakjaiszatellitje lennének az or-vosinak. Ha ez létrejön, avásárhelyi orvosi egyetemlesz a legnagyobb az or-szágban” – ecseteli terveita rektor.  Azamfirei ígéreteszerint a két egyetem egy-beolvadásával egyetlen ok-tató sem veszíti el az állását,illetve a fizetések és az ál-lami támogatások sem csök-kennének. 
szakmai szinten nem
mérhető össze a két
egyetemDr. Szilágyi Tibor, az egye-tem volt rektorhelyetteseaggodalmát fejezte ki a kéttanintézmény közötti tudo-mányos munka és publikáltcikkek eltérő számai között.Mint hangsúlyozta, a döntésaz orvosi román tagozatánaksem kedvezne, hiszen sem-miféle szakmai ok nem tá-masztja alá. Egyébként Szi-lágyi elmondása szerint afelvilágosultabb román kol-légák sem támogatják az öt-letet, de leginkább négy-szemközt beszélnek erről.„Nemcsak felszereltségben,anyagiakban, de publikáci-ókban is jobban állunk, minta Petru Maior” – állítja. Míga MOGYE 1975-től napjain-kig több mint 1300 tudo-mányos cikket közölt, a PetruMaior Egyetem csupán szá-zat. Miként segítené ez azorvosi egyetem fejlődését?”– tette fel a kérdést Szilágyi,és a számok hallatán a kö-zönség soraiban nevetésmo-rajlás futott végig. SzilágyiTibor szerint az is proble-matikus, hogy a „házasság-gal” megszakadna az 1945-ben I. Mihály király által lét-rehozott magyar egyetemjogfolytonossága is. 
„Nem bízunk már 
az ígéretekben!”Ami a rektor ígéreteit il-leti, Szilágyi elmondta, hogysok ígéretet kaptak már, deezek beváltása rendre el-maradt. „Mintha mindenkezdeményezésünkre egybosszúhadjárat lenne a vá-lasz, ha fél lépést teszünkelőre, egyet kell hátrálnunk.Nem bízunk az ígéretekben”

– szögezte le. De hozzátette,hogy kormányhatározatszükséges egyetem össze-olvasztásához, és tájékoz-tatták a politikusokat azügyről, abban reménykedve,hogy készenlétben állnak amegfelelő lépésekkel. A volt rektorhelyettestőlazt is megtudtuk, hogy aműszaki egyetem bevételeötször kisebb, mint a MO-GYE-é, és ennek felét az ok-tatási minisztériumtól kap-ják. Az orvosi esetében eza tétel alig több mint azösszbevételek egynegyede.A költségek szerkezete iskülönböző: a műszaki ese-tében 73,4%-át teszik ki abérek, míg a MOGYE-n ezcsak 35,7%, ami azt jelenti,hogy utóbbi esetben többmarad az oktatási tevékeny-ségre, projektekre.
A magyar oktatók
aránya visszaesneDr. Szabó Béla, a MOGYEoktatója felszólalásában arratért ki, hogy az etnikai ará-nyok teljes eltolódásától tar-tanak. Az utóbbi tíz évbena nem is olyan rég még „fele-fele egyetemnek” kikiáltottorvosi vezetősége 29 szá-zalékra szorította vissza amagyar tanárok arányát, akét intézmény egyesítésévelez 18 alá csökkenne – véliSzabó, ez Azamfirei szerint25%-ra esne vissza.

Megszűnik a jogi 
hivatkozási alapSzilágyi utódja, a tavalymegválasztott dr. Nagy Elődis úgy véli, a két egyetempénzügyi helyzete és törté-nelmi háttere nem sorol-hatja a MOGYE-t és a PetruMaiort azonos súlycsoport-ba. „Technikai elemzést ké-szítettem és terjesztettembe, amelyből az derült ki,hogy a vegyes profilú egye-temek minősítése gyengébb,mint a csak orvos-gyógy-szerészeti tanintézményeké.Nagy egyetemmé akarunkválni, de az oktató-diákarányt nem tudjuk ezzel ja-vítani, sőt, romolna, emelletta nemzetközi tanulókaránya is csökkenne, és ezis kedvezőtlenül érintené aminősítést. Nem beszélvearról, hogy a két tanintézetkülönböző gazdasági hely-zetben van, és más a diák-oktató arányszám. Az istény, hogy nincs hagyomá-nya az egyesülésnek, ille-tőleg igen kevés a közös tel-jesítménye a két egyetem-nek: közös közlemények 21esetben születtek, amiótakonzorciumot alkot a kéttanintézmény” – részleteziNagy. Bár a bizottság meg-hallgatta a tanulmány be-mutatását, nem érkezett ráreakció, és a döntéshozás-kor sem vették figyelembe. 

Nagy Előd kiemelte azt afontos tényt is, hogy bárAzamfirei rektor szerint atanintézmény nevének meg-változása nem vonja magaután az intézmény jogi stá-tuszának változását, ám mi-vel a megnevezés módosul,megszűnik a tanügyi tör-vény hivatkozási alapja,amely név szerint említi aMOGYE-t mint multikultu-rális egyetemet.
Azamfirei a magyar 
szakok rektoraként 
viselkedjenDr. Benedek Imre kiemel-te a vita fontosságát, úgyvéli, minden résztvevő fél-nek meg kell hallgatni azálláspontját, illetve el kellkezdődjék az érdemi pár-beszéd a rektor és a magyaroktatók között ezügyben. „ A magyar oktatók elve-szítették a bizalmukat amostani egyetemvezetésbena számos be nem tartottígéret miatt. Le kell bontania bizalmatlanság falait, hogya lehető legjobb döntés szü-lethessék, hogy a soron kö-vetkező generáció is meg-találja a helyét a patinásegyetemen" - érvelt a kar-diológus professzor, akinekédesapja az egyetem meg-alapítói között volt. Továbbáarra is felhívta a rektor fi-gyelmét, hogy tartsa szem

előtt: a román és a magyarszakoknak egyaránt a rek-tora.
Egyesülési határozatLapzártánk után kerültsor arra a szenátusi ülésre,amelyben szavaznak az ösz-szeolvadásról. Az egyesülésihatározatban az áll, hogy aMOGYE megőrzi eddigi stá-tusát, jogi személyiségét,adószámát, és Marosvásár-helyi Orvosi, Gyógyszeré-szeti, Tudomány- és Műsza-ki Egyetem (MOGYTM) né-ven működik tovább. A ha-tározat függeléke kitér azegyesítés feltételeire, a kö-vetkező időszak felzárkóz-tatási lépéseire. A  2.2-espontban szavatolják azegyetem multikulturális jel-legének a megőrzését, va-gyis a román, magyar és an-gol nyelvű oktatás jelenlegiformáinak a megtartását.Közismert, hogy ez nemtükrözi a 2011\1-es tanügyitörvény 363-as cikkelyét,amely három romániaiegyetemnek– a kolozsváriBabeş-Bolyai mellett a Ma-rosvásárhelyi MűvészetiEgyetemnek és a MOGYE-nak is – multikulturális stá-tust biztosít, s annak meg-felelően önálló magyar ta-gozatok felállítását írja elő.

Pál Piroska
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„… Erdélyországban
ilyen igen erős, 
magas vár nincs…”
(folytatás múltheti lapszámunkból)

déva vára hajdani erődítmény az Alsó-Maros mentén,
a déva város fölé emelkedő hegyen, egy kétszázötven
méter magas sziklán. A várhegyen már az ókorban,
dákok és a rómaiak idejében is emelkedett erődítmény.
A várat a tatárjárás után Iv. Béla építtette újjá, és
1264-től említik a korabeli oklevelek. 1264. augusztus
elején itt győzte le v. István híve, Csák nembeli Péter
az István ifjabb király és Iv. Béla király közötti bel-
háborúban a Iv. Béla pártján álló kunokat, egyeseket
megölve, másokat fogságba vetve. déva vára kicsiny,
jelentéktelen erősség volt az Erdély szívébe vezető
úton, a Maros bal partján. hadi értéke igazán csak a
XvII. században volt, mikor várad elfoglalása után
egyedül ez a vár állhatott ellen egy esetleges további
török inváziónak – a helyzet azonban gyorsan változott,
és szerepe egyre csökkent, bár teljesen csak a XvIII-
XIX. század fordulóján veszítette el jelentőségét.

EmlékeztetőDéva várának keletkezésiidejét, építőjének nevét nemismerjük. Egyesek Decebaldák király építkezésénektulajdonítják, és ebben azidőben Decidáva lett volnaa neve, mások pedig a ró-maiak idejéből származtat-ják, akiknek itt is volt egycastrumuk.Déva várának első okle-veles említése 1264-bentörténik, amikor a Trencséniágból származó I. Csák Mátéfia, Péter a kunokat a váralatt legyőzte, majd 1267-ben castrum Dewa alakban,amikor IV. Béla király itt üt-között meg pártütő fiával,a későbbi V. Istvánnal. Itt tartotta fogságban KánLászló vajda 1307-ben Ottómagyar királyt, és későbbitt raboskodott az egri hős,Dobó István is.II. Rákóczi Ferenc sza-badságharca idején, 1704-ben a kurucok kezére jutott Steinville gróf, az erdélyicsászári hadak főparancs-noka 1717 és 1719 közöttjavíttatta ki a megsérült fa-lakat, és a vár keleti és nyu-gati felére egy-egy bástyát,kazamatákat és lakótelepe-ket építtetett.

I. Ferenc király rendeletet
ad ki a vár kijavításáraA XIX. század elején azakkori katonai főparancs-nok, Mitrowsky javaslatáraa további karbantartásokatabbahagyták, és a várat ár-verés útján, mindössze szá-zötven forintért egy bizo-nyos Pogány Franciskánakadták el, aki a vár kapuit,ajtóit, ablakait azonnal el-vitte, és megengedte, hogyki-ki annyi követ hordhatel, amennyit csak akar.1817-ben I. Ferenc királyés felesége, Karolina Krisz-tina erdélyi útjuk során fel-keresték a dévai romokatis, amelyek annyira meg-nyerték tetszésüket, hogya király rendeletet adott kia vár kijavítására. Az épületek helyreállításamintegy 216 ezer forintbakerült, és tizenkét eszten-deig tartott. Ezt örökítette meg a be-járat fölött elhelyezett em-léktábla: Franciscus I. restauravitMDCCCXXIX.
A vár nagy része 
megsemmisül és katonai
szerepe is megszűnikKiss Gábor az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy1848-ban, amikor a császáricsapatok egy részét kivon-ták Erdélyből, kétszáz főnyiőrséget hagytak a vár vé-delmére, három ágyúval. A honvédség előbb BánffyJános, majd Forró ezredesvezetésével vette ostromalá a várat, amit a védőkcsak a víz, az élelem és a sóelfogyása után adtak fel,szabad elvonulás feltételemellett. Nem sokkal ezután a pus-kaporraktár felrobbant, avár nagy része megsemmi-

sült, és száznál is több hon-védet temetett maga alá. Az erdélyi seregek utolsóegységei 1849. augusztustizennyolcadikán itt tettékle a fegyvert Beke ezredesvezetésével. A romos várat ezután márnem javították ki és katonaiszerepe is megszűnt. 
Ami még megemlítendőA vár alatt, a Várhegy ke-leti lejtőjén építette 1621-ben Bethlen Gábor fejede-lem várkastélyát, a MagnaCuriát.Mai alakja 1630-ban ala-kult ki, de kétségtelen, hogymár 1542-ben is állt itt egyudvarház, melyben Izabellakirályné 1546-ban és 1549-ben megszállt. A Magna Curia falai kö-zött ma múzeum működik,melyet 1882-ben alapítot-tak.Továbbá tudni kell mégazt is, hogy a város szülötteDévai Bíró Mátyás (1500-1545), a református prédi-kátor, és hitvitázó, akit amagyar Luthernek is ne-veztek. A vár börtönében tartot-ták fogságban Dávid Feren-cet (1510-1579), Erdély elsőunitárius püspökét, aki itthalt mártírhalált. 
A dévai vár szépirodalmi
vonatkozásaA Kőmíves Kelemen címűnépballada a vár felépíté-sének elképzelt – emberfe-letti akadályokba ütköző –történetét mondja el:  Tizenkét kőmives össze-tanakodék,Magos Déva várát hogyfölépittenék.Hogy fölépittenék fél vékaezüstér,Fél véka ezüstér, fél vékaaranyér.
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Magos Déva várhoz hozzáis kezdettek.Amit raktak délig, leom-lott estére,Amit estig raktak, leom-lott reggelre...
A vár látogatásaA népszerű népballadaszerint Kőmíves Kelemen,az elégetett felesége ham-vaival erősíti meg a falatkötő meszet, hogy a várat atizenkét kőműves mesterfelépíthesse. A ma természetvédelmi te-rületen csodás panorámátnyújtó hegyormon drámai mó-don uralja a vidéket Déva vára. A kopár hegyoldalban egyHollywood stílusú hatalmas

DEVA felirat mutatja, hogyjó helyen járunk.A meredek hegyen ma-gasodó, kiterjedt területenfekvő romokhoz gyalog isfelmászhatunk, a sétálóutcavégén lévő parkból indul aszerpentin gyalogút, de vá-laszthatjuk a hegy túlsó ol-daláról induló modern fel-vonót is. A hegyormon magasodóromok jelenleg a vármagotjelentő palotából, a déli sza-kaszt védő hengeres torony-ból – Bethlen-bástya – , va-lamint a robbanás okoztatörmelékektől megtakarítottfalmaradványokból állnak.Talán leírni sem kell, hogya romoktól fantasztikus ki-látás nyílik a városra, a Ma-

ros völgyére. A külső várat2014-ben nyitották meg aturisták előtt.(következő lapszámunk-ban: Magna Curia, a feje-delmi várkastély)
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 

dévai színház épülete

A színház épületét déván szecessziós stílusban
építették Komor Marcell és Jakab dezső tervei
alapján. A színház épületét a nagyközönségnek
1911. április huszonkilencedikén adták át. 

A színház előzményei Déván korábbi időkre nyúlnakvissza. 1873-ban, majd az 1880-as évek elején CsókaSándor társulata lépett fel Déván, előbb a NemzetiCasino, majd a nagyvendéglő udvarán, illetve a nagy-udvarban berendezett színkörben.1893. júniusában színpártoló egylet alakult. A század elején az I. Erdélyi Színikerülethez osz-tották. 1911. április huszonkilencedikén Komor Mar-cell és Jakab Dezső tervei nyomán – magyar szecessziósstílusban megnyílt a Városi Színház huszonhárompáhollyal, négyszázhetven ülő- és százhatvan álló-hellyel. Az első igazgató Szilágyi Dezső volt. 1918 utánKovács Imre, 1927-től Ferenczy Gyula körzetéhezkerült Lugos, Enyed, Gyulafehérvár mellé. 1944. után a hivatásos magyar színjátszás a vá-rosban tartott ritka vendégjátékokra korlátozódott. A színikerületi rendszer (1879-1949) az országterületén működő színtársulatok játszóhelyeinek el-osztási rendszere 1879. október elsején lépett életbe,és a színházak államosításáig állott fenn. A rendszer az ország területén működő olyan szín-társulatoknak a játszóhelyeit rögzítette, amelyeknem egy helyen, egy városban, hanem több helységbenműködtek. Bevezetése előtt a társulatok szabadon választhattákmeg a helyeket, ahol játszani kívántak, s ez a társulatokközötti összeütközésekhez vezetett. A kerületi beosztást az Országos Színészegyesületévadonként alakította ki, így a játszóhelyek össze-kapcsolását egy évadra határozták meg. Az 1939-1940-es évad kezdetétől 1942 őszéig aszínikerületeket a cseretársulati rendszer – stagione– váltotta fel.
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Magyarellenesség egy –
büszketrapp sepsiszent-
györgyönSepsiszentgyörgyön szer-vezi meg a „büszkeség me-netét” a Románia Korsze-rűsítéséért Nemzeti Koalíció(CNMR), mégpedig nem isakármikor, hanem pontfixjúnius negyedikén! Elmon-dásuk szerint ünnepelnimennek, és a trianoni bé-kediktátumot méltatni, hogymegmutassák a térség ma-gyar vezetőinek, „ki az úr aháznál”. A deklaráltan anti-magyar szervezet vezetője,Alexandru Cumpănaşu sajátFacebook-oldalán számoltbe a menet megszervezé-séről, amit eredetileg áprilisnegyedikén akartak meg-tartani, ugyanazzal a „ne-mes” céllal. Bejegyzésébenegyszerre büszkélkedik ésszabadkozik, elnézést kérveattól a mintegy ezer sze-mélytől, aki jelezte, hogysaját autóval megy, azaz

ment volna el az áprilisi bo-hóckodásra, izé, felvonulás-ra, ugyanakkor reméli, hogya módosított dátum nemfogja senkinek kedvét szeg-ni, sőt.Nem aggódunk különö-sebben se Alex koma, se acimborái testi épségéért, dene mondják, hogy nem szól-tunk: nem biztos, hogy nye-rő ötlet pont a magyar nem-zeti gyásznapon, és pont„Sápsin” büszkélkedni...
Magyarellenesség 
kettő – izmosodik 
a vásárhelyi PMPMúlt csütörtökön egy Ma-rius Pascannal közösen tar-tott sajtótájékoztatón jelen-tették be a Nagy-RomániaPárt (PRM) és az EgyesültRománia Párt (PRU) korábbihelyi vezérei, ConstantinAmza Mărgărit és SergiuAştelean urak, hogy ezennelés azonnal ünnepélyesenbeiratkoznak a Basescu-féle

Népi Mozgalom Pártba(PMP). Marius Pascan tu-datta mindhárom jelenlévőújságíróval, hogy mindket-tejüket egyből vezetői tiszt-ségekkel kínálták meg: Ser-giu Aştelean mostantól aPMP városi elnöke, Cons-tantin Amza Mărgărit pedigaz alelnöke. Hurrá!„Megtisztelő a felkérés,de nem lesz könnyű, har-colnunk kell, hogy megerő-sítsük a szervezetet. Sze-retnénk elérni Vásárhelyena tizenkét százalékot. Azegyetlen igazi nemzeti ésnacionalista párt a NépiMozgalom Pártja!” – lelken-dezett Aştelean, akinekanyapártját, a szélsőjobb-oldali Egyesült RomániaPártot az a Bogdan Diaconualapította (jobbára ex-nagy-romániásokkal közösen),akit még a PSD-ből is kieb-rudaltak, és amely párt akorrupcióellenesség mellettaz euró romániai beveze-tésének megakadályozásátés az azonos neműek há-zasságának ellenzését tűztea rúdjára.Constantin Amza Mărgă-rit, aki tíz évig vezette aMaros megyei PRM-t, el-mondta, hogy a Nagy-Ro-mánia Párt szép lassan el-tűnt, mert „egyes nemzet-ellenes érdekek úgy kíván-ták” (ergo nem csak úgymagától). „Ültünk és vár-tunk, hogy megjelenjen egyolyan nemzeti erő, amelyhezcsatlakozhatunk. KövetvePascan úr munkásságát, rá-jöttünk, hogy nekünk is otta helyünk, ahol ő van. Ezen-nel felhívást intézek a régipárttársaimhoz, hogy csat-lakozzanak hozzánk, mertkiváltképp Maros megyében

nagy szükség van egy naci-onalista pártra” – tette hoz-zá Vadim Tudor egykori vá-sárhelyi helytartója.Mi meg, miközben az is-mert szél-összefújásos mon-dásra gondolunk, a régi tus-ványosi szlogent tesszükhozzá: összenő, ami össze-tartozik!
Magyarellenesség három
– diszkriminatívnak tartja
a Románok Civil Fóruma
a magyar állami támoga-
tásokat, úgybizonydá!A Kovászna, Hargita ésMaros megyei Románok Ci-vil Fóruma (FCRCHM) aztkérte számon a minap a Ko-vászna megyei önkormány-zaton, hogy idén pofátlanulnem támogatja pályázatirendszerben a civil szerve-zeteket, ami, véleményükszerint, azért is pésztémö-szurö fájó, mert idén a cen-tenárium éve van. A közle-ményben rámutatnak, ez el-sősorban a román szerve-zeteket érinti, mert a ma-gyar civilek más forrásokbólis kapnak támogatást. Sze-rintük a magyar civil szer-vezeteknek „hatalmas ösz-szegek állnak a rendelke-zésükre a magyar kormányhatáron túli programjai ré-vén”, ami „súlyosan diszkri-minálja a helyi románságot”,ezért követelik, hogy a me-gyei tanács üstöllést hajtsonvégre költségvetés-kiigazí-tást, és biztosítson résztá-mogatást a román civilekprojektjeihez, beleértve acentenáriumi rendezvénye-ket is. Erre válaszolva TamásSándor, a háromszéki ön-kormányzat elnöke kijelen-tette: „Ne a magyar kor-

mány támogatásait firtassáka Kovászna megyei románcivil szervezetek, inkábbszerezzenek finanszírozásta román kormánytól”. Kor-rekt.Henning László, a három-széki közgyűlés alelnöke ki-fejtette: az idei büdzsé azöt évvel ezelőtti szinten van,ám a költségeik és a bérekmegnövekedtek, még a fi-zetésekre is alig elég a pén-zük. „Ez nem rosszindulat,hanem pénzhiány. Ha ka-punk költségvetés-kiegészí-tést, a civileknek is segí-tünk” – mondta az alelnök.Hozzátette, a centenáriumirendezvényekre speciálisalapot különítettek el, éstöbb saját rendezvényt isbeütemeztek.Ami azt illeti, bánhatják,mármint ezek a fécsérécsé-hásem-esek, hogy a Fidesznyerte a magyarországi vá-lasztásokat, és nem, mond-juk, a Demokratikus Koalí-ció. Mert a Gyurcsány-kor-mánynál minden bizonnyalsikeresen pályázhattak vol-na csentenáros rendezvé-nyek finanszírozására, lettlégyen bármily magyarel-lenesek is azok, hiszen Fletóalkalmasint szívesen rúgottvolna belénk még egy párat,akár ily módon is. Bár azse kizárt, hogy így is érde-mes próbálkozni: amennyi-re imád bennünket, erdélyimagyarokat, sanszos, hogyakár zsebből is megfinan-szírozná néhány rendezvé-nyüket a marhája. Szóval,kedves FCRCHM, erre az e-mail-címre tessenek írni:
fleto@kigyokkigyoznak.viszki.hu.

Molnár TiborMIT CSINÁLJUNK A BUSZMEGÁLLÓBAN?Amint a mellékelt képen islátható, ebben a kanadai busz-megállóban nem padokat, ha-nem hintákat helyezett el azottani városvezetés, hogy atömegközlekedők sima ücsör-gés helyett mókás hintázga-tással töltsék azt a vélhetően2-3 percet, amíg megérkezika busz. Átvehetnénk mi is azötletet, annál is inkább, mertitt Vásárhelyen még a menet-rend szerint 15 percenkéntközlekedő pléhdobozokra isáltalában 30-35 percet, vagymég annál is többet kell várni.Ami nettó elpocsékolt idő, hi-szen amikor süt a nap – éstavasszal, nyáron meg ősszelelég sokat süt –, akkor mégaz okostelónkat se nagyon

tudjuk bügyürészni, mert erősfényben nem látszik a képer-nyője, vagy csak alig. Lássukhát, hogy a passzív és uncsiállingálás vagy üldögélés he-lyett mivel üthetjük el az időt,ha nem is kifejezetten hasz-nosan, de mindenképpen kel-lemesen és ön-szórakoztató-an, miközben buszra vagymaxi-taxira várakozunk:
☻ Terítsünk le egy pok-rócot, pucerkáljunk le alsó-neműre, és feküdjünk ki na-pozni
☻Üljünk le a padra, húzzukle cipőnket, zokninkat, és vag-dossuk le a lábkörmeinket;amennyiben otthon se ma-gunk szoktuk ezt végezni, kér-jünk meg valakit udvariasan

☻ Ha nincs a környékenárnyék, ajánljuk fel várako-zótársainknak, hogy 5 lejértbeállhat az árnyékunkba, akiakar
☻Futkorásszunk fel és alácikk-cakkban, hisztérikusanhadonászva, mintha kergetneegy méhraj
☻ Szelfizzünk egyet min-denkivel, a beleegyezésük nél-kül
☻ Tippeljünk ki valakit,álljunk vele szembe úgy kétméterre, és utánozzuk a moz-dulatait
☻Nyomassunk maximálishangerővel a telónkról egyAC/DC-számot, s közben lég-gitározzunk
☻Egy kézi hangosbemon-

dóba beszélve kritizáljuk atöbbiek kinézetét, ruházatát,szagát
☻Mímeljünk szextelefon-beszélgetést, a végén pedig

orgazmust
☻És végül: amikor megjöna busz, de nem az, amelyikrevártunk, kezdjünk el hangosansírni! mt

Magyarellenesség a köbön

városszépítési
munkálatok...A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretébenműködő Parkok, Üvegházak és Zöldövezetek Igaz-gatósága a tavaszi idénynek megfelelő számos te-vékenységet végez ebben az időszakban. Az alábbi-akban ismertetjük ezeket: Rózsák tere és Színháztér (virágágyások öntözése), Nicolae Bălcescu parkés 1918. december 1. út (virág- és rózsaágyásokgyomlálása és kapálása), Somostető és Nyár utcák,Román hősök parkja, 1848 út, 1918. december 1.út, Pandúrok útja,  Jeddi út, Rózsák tere, Gyümölcs-kertész utca, Victor Babeş utca (koronaalakítás és agallyak elszállítása), Mihai Viteazu utca és Săvineştisétány (gallyak összegyűjtése), Gyömölcskertész,Radnai, Darabont utcák (koronaalakítási munkála-tok).

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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Lefújás után 

dorin Florea polgármester Amici Urbis
kitüntetést adott át a skóciai Walton
Foundation képviselőjének

Ritka az olyan futball-
meccs, amikor a hármas
sípszót követően a vesztes
nem akar lemenni a pá-
lyáról, és az üres kapuba
próbál gólt rúgni. Már lab-
da sincs, de a baloldali el-
lenzék görcsösen ki akar
harcolni legalább egy ti-
zenegyest. Újraszámolás,
új választás követelése,
megkésett tömegtüntetés.
Mérgükben azonban csak
egymást rugdossák. sallai
Róbert Benedek LMP-s
képviselő nem is képle-
tesen, hanem elég konk-
rétan faultolta hadházy
ákost.Pártgyűlésre viszonylagritkán kell kihívni a rendőr-séget és a mentőket, mostez is megtörtént. Tényleg le-het más a politika. A pártalapítója, Schiffer András sze-rint azonban nem arról vanszó, hogy Sallai személyesellentétből lökte volna felszékestül a társelnököt, csu-

pán felbomlott köztük az ér-tékkonszenzus.Kiborult az értékkonszen-zus bilije, és olyan égbekiáltóbotrányok ütötték fel a fejü-ket, mint hogy Szél Bernadetttúl sokat járt fodrászhoz apárt kontójára. Ezzel párhu-zamosan pedig kiderült, hogyUngár Péter, a párt kakukk-tojása a zsebpénzéből vennemagának egy médiabirodal-mat.A Jobbikban se rózsás ahelyzet. Bár Vona Gábor ki-csit hátralépve megmaradtvolna főnöknek, de ha a bu-kott választás másnapján lekell adni a titkárnőnek azAudi-kulcsot, az nem Simics-ka töretlen bizalmának a jele.A Radóc utca nem a bra-tyizások, hanem a megkér-dőjelezhetetlen döntésekszíntere. Vona eltakarításaután két nappal már nemjelent meg a veszteségesMagyar Nemzet, és elhall-gatott a Lánchíd Rádió, a Hír TV-t és a Heti Választpedig lélegeztetőgépre kap-csolták. A Jobbik magával rántottaa szakadékba saját médiáját,kudarcot vallott a mester-terv. Az üzletember mostmegszabadult néhány rosszbefektetésétől. CsintalanSándornak, a nyilvánosságlángoszlopának feladata,hogy könnyek között továb-bépítse a mítoszt az ellen-zéki médiát saját vérébőltápláló milliárdosról. Vanhatása Csintalan megszóla-lásainak, hiszen a több százátvert ellenzéki újságíró in-kább Orbán Viktort hibáz-tatja. Persze ki mást? Nehézlenne beismerni a helyze-tet.A bosszúba vetett hit visz-szaütött. A Jobbiknak jö-vendölt kétharmad ámításvolt, a beígért atombombáknem léteztek. (Az, hogySemjén elment vadászni,kevés volt.) Nem segített azöncsalás, a párt lelkének el-vétele, a kutyakölykök ésAlföldi simogatása sem.Ma már az is szenzációssiker, ha Sneider Tamás voltszkinhedvezető továbbviszia néppártosodást. Ugyan abetyárseregbeli gyermekeiellen épp most emelt vádataz ügyészség, mert egy ci-gány családot fenyegettek,na de ez családi ügy. HaSneider mégse csillogtatnaállamférfiúi képességeket,ott van az elnöki posztrabejelentkezett ToroczkaiLászló is. Ásotthalom pol-gármestere a falujában be-tiltotta a burkát és a me-csetépítést, és nagy érde-meket szerzett a 2006-oszavargásokban. Vajon HellerÁgnes melyiküket választa-ná?

Vagy mégis jó lesz Kará-csony Gergely? Rossz hírünkvan. Bár néhány hete mégminiszterelnöknek is el tud-ta magát képzelni, ma márképviselő sem akar lenni,inkább a főpolgármester-ségre gyúr. A szocialisták isépp magukat és elnöküketkeresik. Elemek harca ké-szül.A párt kékharisnyája,Kunhalmi Ágnes nyomhatjale a túlzottan ambiciózusTóth Bertalant. És hogymegszabadul-e démonaitólGyurcsány Ferenc? A De-mokratikus Koalíció elnökea kampányban még a titok-zatos orosz ügynököktőlvárta az Orbánt leleplezősvájci pénzintézeti doku-mentumokat, most már aztgyanítja, orosz hekkerrekavatkoztak be a magyar vá-lasztásba.Csupán azzal tud előre-menekülni, hogy lépten-nyomon választási csalástkiált. Ahogy Gyurcsány lel-kiállapota, úgy az ellenzékéis válságosra fordult. Méga csalódott tömegeket semtudják maguk mellé állíta-ni.Orbán Viktor négy év egy-kapuzásra készülhet.
szikszai Péter

A Marosvásárhelyen ki-
fejtett jótékonysági tevé-
kenység elismeréseként
david Walton és felesége,
Carol, a skóciai alapít-
vány képviselői a város
barátainak tekintett sze-
mélyeknek adományo-
zott Amici Urbis kitün-
tetést vehették át.A Walton Foundationképviselői hosszú évek ótaa Holokauszt túlélőinek éscsaládjaiknak nyújtottaktámogatást. Több mint 200marosvásárhelyi zsidó ré-szesült a skóciai közösségtámogatásából és adomá-nyaiból. Gyógyszerek, szo-ciális juttatás vagy otthonibeteggondozás – csak né-hány a marosvásárhelyi zsi-dóknak nyújtott jótékony-sági szolgáltatások közül.Mindezekért dr. Dorin Flo-rea polgármester a legfőbbadományozót, David Wal-tont és feleségét, Carol Wal-tont az Amici Urbis kitün-tetésben részesítette: „Szív-ből nyújtom át ezt a kitün-tetést, a tisztelet jeleként.Az Amici Urbis jelenti a vá-ros megbecsülését azokiránt, akik életükkel példátmutatnak. Azon kevés vá-ros közé tartozunk, ame-lyek felvállalták a múltbanelkövetett tévedéseket, demindannyiszor az tett bol-

doggá, hogy a zsidó közös-ség tagjai mindig a jövőfelé tekintettek, ezzel pél-dát mutatva a román és amagyar közösségnek”.David Walton: „Köszö-nöm az elismerést. Nemszámítottam ilyen gesztus-ra, amelyet értékesnek tar-tok. Értékes kincsként fo-gadom el ezt a kitüntetést,

amelyet megosztok a csa-ládommal, az alapítványtagjaival és az összes ma-rosvásárhelyi barátommal”.A díjátadó ünnepségena skóciai küldöttség tagjai,valamint a marosvásárhelyizsidó közösség vezetői vet-tek részt.
A köz-, bel- és 

külkapcsolati osztály
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| Központ hetilap | 2018 / 16. | április 19–25. |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Már megbocsásson, tanár úr! Igazán tudni akarja, mit csináltam tegnap tanulás helyett?

A két kiváló rádiós feb-ruár 9-e és 25-e között na-ponta tájékoztatta a rádióhallgatóit a rangos sport-ünnepély legfontosabb ese-ményeiről, figyelemmel kí-sérve az erdélyi, a romániaiés a magyarországi sporto-lók szerepléseit, így idénújabb fejezetet írtak a ro-mániai magyar sportújság-írás történetében. Ők hat éve kollegák a Ma-rosvásárhelyi Rádiónál, eddigszámos hazai és nemzetközieseményről, világversenyrőltudósították a Marosvásár-helyi Rádió hallgatóit. A Phjongcshang-i élmény-beszámolójuk után hivatá-sukról, ugyanakkor hobbi-jaikról és nem utolsó sorbanpályafutásuk kezdeteirőlmeséltek a Központnak.
Kádár Zoltán matemati-
ka-testnevelési tanár

– Mikor és hogyan kerül-
tetek a sajtóba?

Kádár Zoltán: Én mate-

matika-testnevelő tanár va-gyok, 1990-ben kerülten kiNyíregyházára egyetemre,mindamellett, hogy én Sze-gedre felvételiztem, de miveltúl jól sikerült a felvételim,így Nyíregyháza felé irányí-tottak a szervezők, hiszenott is szükség volt éltanu-lóra. Az egyetem elvégzéseután visszakerültem Maros-vásárhelyre, majd elmentemtanítani, így én voltam azelső diákok között, aki ma-gyar nyelven felvételizett aTanfelügyelőségen. Egy ren-des magyar ember lefordí-totta számomra a tételt ro-mánról magyarra, de a tü-körfordítása így hangzott:A hosszútávfutó ellenállása.Ilyenről én nem hallottam,nem tanultam, nem is ol-vastam, azt hittem, hogy alégellenállásról, vagy a súr-lódásról van szó. Akkor el-olvastam románul is a kér-dést, rájöttem, hogy az ál-lóképességről van szó. Adolgozatra kaptam egy bi-

zonyos pontszámot, majdkikerülten Kisiklandra, aholhárman voltunk magyarok:a román nyelv és irodalomszakos tanárnő, a földrajz-biológia tanárnő és én, atestnevelő tanár, de ottmindössze három hónapotbírtam, hiszen a -33 fokostéli hidegben kényes voltaz ingázás, még tornateremsem volt, sőt én a szaknyel-vet magyarul tanultam... Akkor úgy gondoltam,hogy az egyetemi évek alattösszeszedett tudást magyar

faluban, magyar gyerekek-nek szeretném továbbadni,így sokszor a szakkifejezé-sek miatt volt nehézkes akommunikálás a gyerekek-kel. 1994 decemberébenédesanyám hallotta a Ma-rosvásárhelyi Rádióban,hogy keresnek sporthozértő és magyar nyelven be-szélő fiatalt. Az akkori sport-szerkesztőhöz, Simon Gá-borhoz bejöttem egy be-szélgetésre, majd mintegy10 perc után felvettek. 

szép Zoltán Koppenhágá-
ban, majd Lipcsében, az-
tán a sapientián tanult

szép Zoltán: Alapból énnem végeztem újságírást,az alapképzést NemzetköziKapcsolatok és Európai Ta-nulmányokból végeztem,majd világtörténelemből ésnemzetközi kapcsolatokbólmesteriztem, aztán egy évettanultam Koppenhágábanés Lipcsében Erasmus-ösz-töndíjjal. Hazakerülésemután sikeresen megpályáz-tam az Erdélyi Televízió

Kádár Zoltán és szép Zoltán a sport mellé szegődött 
A Marosvásárhelyi Rádió két munkatársa, a 47 éves
Kádár Zoltán és a 30 éves szép Zoltán – 2012-ben a
londoni nyári Paralimpiai Játékokról, majd 2016-ban
a riói Olimpiai és Paralimpiai Játékokról tudósítottak
–, a minap a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett
23. Téli Olimpiai Játékokról tartottak kötetlen élmény-
beszámolót a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójában.  
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Új aszfaltburkolat 
a Grigore Ploeşteanu utcában

Kedden, április 17-én a Citadin Prest Rt. munkatársaileaszfaltozták a Grigore Ploeşteanu utcát. Az útszakasz330 méter hosszú és 5 méter széles. „A környék lakóinakkérésére pénzalapokat különítettünk el az utca leasz-faltozására; a beruházás értéke megközelítőleg 150ezer lej + ÁFA. Miután az Aquaserv befejezi a megvaló-síthatósági tanulmányt, következik a csatornahálózatkiépítése is” – ismertette a polgármester tanácsadója,Claudiu Maior.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

szerkesztői állását, majdegy hónap után éppen Ká-dár Zolival készítettem in-terjút azzal kapcsolatosan,hogy az ő indítványozásaalapján a marosvásárhelyiSportcsarnokot a néhai Si-mon Lászlóról nevezzék el. Az interjú után Kádármegkérdezte tőlem, hogymióta dolgozom sajtóban,aztán elcsodálkozásomrafelajánlotta nekem, hogy se-gít, hogy a rádióhoz kerül-jek. Mellette kezdtem dol-gozni, hiszen a Kispadsportműsorba dolgoztambe, aztán 2012 márciusától,párhuzamosan az ErdélyiTelevízió mellett a Maros-vásárhelyi Rádiónál is dol-goztam. Időközben Kom-munikáció és közkapcsola-

tokon szereztem mesterifokozatot a Sapientia ErdélyiMagyar Tudományegyete-men, majd 2017-ben állam-vizsgáztam. Megjegyzem,hogy én a terepen tanultammeg az újságírást, azaz in-terjút, riportot készíteni. – Az évek folyamán sokvilágversenyről tudósítot-tátok a Marosvásárhelyi Rá-diót. Milyen eseményekenvoltatok jelen eddig és mi-lyen világversenyen vesztekrészt legközelebb mint tu-dósítók?
Kádár Zoltán mintegy
60 világversenyről 
tudósított

K. Z.: Nemrég csináltamrendet az akkreditációimközött, két paraolimpián és

az olimpián voltam jelen,összesen több mint 60 vi-lágversenyen, amelyből 20Európai, világ- és olimpiarendezvény volt. Április 22–28. között  aBudapesten megrendezen-dő IIHF Jégkorong Világbaj-nokság Divízió I. A csoport-jának mérkőzéseiről – ame-lyeken Magyarország isrészt vesz –  fogom tudósí-tani a Marosvásárhelyi Rá-diót, ugyanakkor jelen le-szek a május 12-13-án szin-tén Budapesten sorra ke-rülő Női Bajnokok LigájaFinal Four-on is. Távolabbi tervem, hogykijussak a 2020-as TokióiNyári Olimpiai Játékokra.Igaz, ez érzelmi vonatkozá-sú dolog is, hiszen a néhai

édesapám, Kádár Antal tor-nász 1964-ben Tokióbanrészt vett a Nyári OlimpiaiJátékokon…
sz. Z.: Női Kézilabda EB-n, Birkózó Vb-n, VízilabdaEurópa bajnokságon, FutsalFinal Four-on, a Brassói If-júsági Téli Olimpián is együtttudósítottunk barátommal,Kádár Zolival, emellett szá-mos más rendezvényen isjelen voltam. Amúgy a bu-dapesti Kézilabda BajnokokLigája Final Four tornárólfogom a legközelebb tudó-sítani a Marosvásárhelyi Rá-dió hallgatóit. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Mindketten 
sportoltak, 
sportolnak...

Mindketten már gyerek-
koruk óta a sport mellé sze-
gődtek: Kádár Zoltán édes-
apja sikeres tornász volt Ma-
rosvásárhelyen, Zoltán fia
hajdanán sakkozóként és asz-
taliteniszezőként sportolt.

– Ifjúsági országos baj-
nokságon ezüstérmes sak-
kozó, csapatban válogatott
kerettag voltam, de aztán
léteztek nálam okosabbak,
akiket másképpen hívtak,
így ők jutottak fennebb –
mondta Kádár, aki a téli
sportok szerelmese is, hiszen
alkalomadtán alpesi sízik is,
de hobbiszinten kosárlab-
dázott, sőt a nemrég felbom-
lott élvonalbeli férfi Maros
KK sajtószóvivőjeként tevé-
kenykedett. 

A csíkszeredai születésű
Szép Zoltán – az egyetem
évei alatt még írogatott a
Csíki Hírlapnak, a Székely-
honnak meg a Kakukk.ro-
nak, aztán az Erdélyi Magyar
Televíziónál is volt szerkesztő
–, egykoron futballozott,
majd jégkorongozott és ha-
jómodellezett is, aztán 2012-
ben egy három éves kihagyás
után sikeresen került vissza
a sítájfutás világélvonalába,
2015-ben a világranglistán
a 103. helyet foglalta el. 

Szép többszörös országos
bajnok, részt vett tájfutó EB-
n, sítájfutó Ski Utour-on, EB-
n, Világkupa-futamokon is. 

– Ha a 2017-es sportévemet
vesszük, akkor elmondhatom,
hogy jó szezonban volt részem.
Nagyon sokat segített az, hogy
hazaköltöztem Csíkszeredába,
hiszen ott jobbak a sportolási
lehetőségek, Hargitafürdő is
csak 20 kilométerre van Csík-
szeredától, így hamar havon
tudok lenni.

Jól sikerült a 2017-es téli
meg a nyári felkészülésem is,
hiszen Finnországban vettem
részt egy kéthetes edzőtábor-
ban, így kellőképpen fel voltam
készülve a januári országos
bajnokságra az EB előtt. Há-
rom egyéni próba van a sí-
tájfutásban – két váltó, egy
vegyesváltó –, ahol érmet sze-

reztünk az országos bajnok-
ságon, egyéniben két ezüs-
térmet szereztem, váltóban
országos bajnoki címet nyer-
tünk már sorozatban heted-
szer. 

Az EB egy kicsit csalódás
volt számomra, hiszen egy ki-
csit többet szerettem volna
elérni, de a körülmények, meg

a helyszín sem feküdt nekem.
Mégis, ha visszagondolok, a
hosszútávon életem legjobb
eredményét értem el – hiszen
2 másodpercre voltam a Vi-
lág-kupa ponttól – , akkor az
jó eredmény, de nem voltam
elégedett – mondta el Szép,
aki jelenleg a Csíkszeredai
VSK sajtószóvivőjeként tevé-

kenykedik. 
– A következő idényben a

vébé Svédországban, az EB a
törökországi Erzurumban
lesz, ahol 2000 méteres ma-
gasságban lesz a verseny, de
ezekre készülök fel –mondta
el Szép Zoltán, aki bánja, hogy
Vásárhelyen a csapatsportok
sorra szűntek meg... CFA

Szép Zoltán nem teljesen elégedett a 2017-es sítájfutó eredményeivel

Kádár Zoltán és Szép Zoltán Phenhciangban Szőcs Emőke csikszeredai sílövő olimpikon tarsasagaban
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Egy Macondo nevű falulakóit különös járvány sújt-ja: elveszítik az emlékeiket.Először csak a gyerekkoriemlékeiket felejtik el, azutántüneteik súlyosbodnak,egyik napról a másikra el-felejtik a dolgok neveit, ésazt is, hogy mire valók. Felkell cetlizni minden hasz-nálati tárgyat. Gabriel GarcíaMárquez Száz év magánycímű regényének hősei las-sanként egymást sem tudjákazonosítani. Milyen lehetegy emlékek nélküli világ-ban élni?Talán ismerős ez a fajtaidőtlen létezés életünk elsőhárom évéből. Illetve, éppenhogy nem ismerős, hiszenabból az időszakból nemsok mindenre emlékszünk.Akármilyen meghatározóélményben is volt részünkpici gyerekként, viszonylaggyorsan elfelejtettük. A tu-dósok szerint ennek az azoka, hogy a hippokampusz- az előagynak az a része,amely kulcsszerepet játszikaz emlékek memorizálásá-ban - olyan gyorsan növe-kedik abban az időszakban,hogy egyszerűen nem jutideje az emlékek archivá-lására. Amikor – nagyjábólaz óvodás kor környékén –a hippokampusz növekedé-se lelassul, az agy már kö-vetni tudja, melyik élménythova raktározta el, kialakula hosszú távú memória. Epillanattól fogva életünkelső számú tanúi mi ma-gunk vagyunk!
Nem archívumLegalábbis jólesik eztgondolni, hogy ez a min-denki más elől rejtett biro-dalom a mi fennhatóságunkalatt áll. Ha a külvilágbannem is, itt legalább mi irá-nyítunk. Elvégre napontaezer meg ezer döntésbentámaszkodunk az emléke-zetünkre – mi ez, ha nemkontroll? Egy egyszerű te-lefonhíváshoz is sok ezerinformáció lefuttatására vanszükségünk: fel kell idéznia telefonszámot, aztán ottaz a rengeteg szóból, hang-ból, szintaktikai szabályok-ból álló szótár, amelyet kí-vülről kell fújnunk ahhoz,hogy valakivel elbeszélges-sünk. Egészen az utóbbi évekiga számítógép memóriájáhozhasonlították az emlékeze-

tet, amelyből bármikor „le-tölthető” a szükséges infor-máció. A tudósok sokáignem számoltak az emléke-zés szubjektív tapasztala-taival, mindazokkal az ér-zelmekkel, amelyeket azemlékek hordoznak. Annálinkább számoltak velük aművészek, a festők, írók,költők, zeneszerzők: ősi tu-dással mindig is komponálttörténetként tekintettek azemlékeinkre, nem pedigtényszerű, bármikor felidéz-hető adatokként. Néhányéve a tudomány számára isigazolódott, hogy emlékeinknem az életünk egyes epi-zódjairól készült, valósághűpillanatfelvételek, túlságo-san is ki vannak szolgáltatvaérzelmeinknek, hiedelme-inknek, vágyainknak.
Biztosan ő volt!Steve Titus romantikusvacsorára készült menny-asszonyával, Gretchennel.A harmincegy éves férfi egyéttermet vezetett a Was-hington állambeli Seattle-ben, ám ezúttal flancosabbhelyre foglalt asztalt, ugyan-is aznap este akarta meg-kérni a lány kezét. Az esteazonban nem éppen a terveiszerint alakult, útban az ét-terem felé leállította autó-jukat a rendőrség. Mint ki-derült azért, mert Titusugyanolyan típusú és színűautót vezetett, mint az aférfi, aki aznap délután fel-vett és megerőszakolt egystoppos lányt. Titusra va-lamennyire illett az áldozatáltal megadott személyleírásis. A két járőr lefotózta ateljesen döbbent étterem-vezetőt, képe bekerült abbaa fotóalbumba, amelyet párnappal később a bizonyításieljárás során az áldozat vé-gignézett. A fiatal lány némihabozás után Titus fotójárabökött: ő hasonlít a legjob-ban.Vádat emeltek a harmin-cegy éves Steve Titus ellen,aki ártatlannak vallotta ma-gát. A tárgyaláson családjaordítozott az esküdtekkel,mennyasszonya földre zu-hanva zokogott. A megerő-szakolt stoppos lány azon-ban odalépett a pulpitushoz,és teljes magabiztossággalkijelentette: „Egészen biztosvagyok benne, hogy ez aférfi volt.”Steve Titus összeomlott.

Elveszítette hitét az igaz-ságszolgáltatásban, végsőkétségbeesésében nyomo-zók helyett a helyi újság ok-nyomozó riporteréhez for-dult. Óriási szerencséje volt,hogy egy megszállott és zse-niális újságírót sikerült ki-fognia, aki elcsípte a valóditettest. Az illető, aki egyéb-ként külsőre nem különö-sebben hasonlított Titusra,a rendőrségi kihallgatás so-rán beismerte a bűncselek-ményt és további ötven, akörnyéken elkövetett nemierőszakot. A bíróság termé-szetesen felmentette Titust.Csakhogy az ő élete ad-digra már darabjaira hullott.Annyira megviselte az őtért igazságtalanság, hogymegkeseredett, végsőkig bi-zalmatlan ember lett belőle.Elveszítette az állását és ké-sőbb a mennyasszonyát is,aki a per során kitartottmellette, de ezzel az új, ha-ragos, sérelmekkel teli Ste-ve-vel már nem tudottegyütt élni. A férfi feléltemegtakarításait, egész életeromokban hevert, polgáripert indított a rendőrségellen. Az ügyben ElizabethLoftus emlékezetkutatót,pszichológust kérték felszakértőnek, aki megpró-bálta kideríteni, hogyan jut-hatott el az áldozat onnan,hogy „ő hasonlít a legjob-ban” az „egészen biztos va-gyok benne, hogy ez férfivolt” állításig. A kutatónőnem a memória hiányossá-gainak a szakértője. Éppenellenkezőleg, azzal foglal-kozik, amikor olyasmire em-lékeznek az emberek, amivalójában meg sem történt.Steve Titus esete ugyanisnem egyedi, a téves ítéletekhetvenöt százalékban aszemtanú hamis emlékeivezetik félre a bíróságot. A kutató szerint az em-lékezetünk olyan, mint egyWikipédia-oldal: hozzá lehetírni utólag. Sőt, más is ki-egészítheti apróbb részle-tekkel. Ha például úgy teszikfel a kérdést a szemtanúk-nak, hogy milyen gyorsanmentek az autók, amikoregymásnak csapódtak, ak-kor az emberek nagyobbvalószínűséggel beszélneküvegszilánkokról a balesethelyszínén, akkor is, haegyáltalán nem volt ott tör-melék. Ha viszont egysze-rűen azt kérdezik: „Milyensebességgel mentek az au-

én és a múltam. semmi sincs kőbe vésve
vajon a múlt csakugyan elmúlt? végleg lezárult, ami megtörtént? Emlékeinket
visszük a hátunkon, akár a csiga, néha édes menedék, máskor vánszorgunk a
terhe alatt. Aki úgy gondolja, hogy csak a jövő tartogathat számára meglepetéseket,
nos, az gondolja át újra.

tók?”, a szemtanúk kisebbsebességet említenek.A világ tele van téves in-formációkkal. Sajnos SteveTituson mindez a felismerésmár nem segít, ő – miutánkét éven át harcolt az iga-záért – a kártérítési per reg-gelén otthonában rosszullett, infarktust kapott, ésharmincöt évesen elhunyt.Őt már senki sem kárpótoljaaz emlékezetről alkotott hi-ányos ismereteink miatt,tragikus esete azonbannagyban hozzájárult ahhoz,hogy újabb kutatások in-duljanak a témában, és ma,több mint húsz évvel későbbegészen másképp gondol-kodjunk a memóriáról.És ezt számos tudomá-nyos felfedezés ki is hasz-nálja. A mesterséges intel-ligencia a mindennapjainkrészévé válik, és ez nem csu-pán a jövőnket, a múltunkatis befolyásolja. A tudósokszámára ma már inkább azokoz fejtörést, szabad-e azemlékezetbe beleavatkoznibármiféle „hozzáadott tar-talommal”.Komoly morális vitákatváltott ki például az azegyébként rendkívül biztatókísérlet, amely a helyes táp-lálkozási szokások kialakí-tására irányult. A kutatásrésztvevőiben szuggesztió-val olyan téves emlékeketültettek el, amely szerintgyerekkorukban megbete-gedtek az eperfagyitól, vi-szont homályos, kellemesemlékeket ültettek el a brok-kolival kapcsolatban. Az

ülést követő pikniken a ku-tatás alanyai kerülték azeperfagyit, viszont le semlehetet őket vakarni a brok-kolis tálról.
Újraírni a múltatÚgy válik múlttá a jele-nünk, hogy szinte tudomástsem veszünk róla. Egy rabulejtett pillanat, egy hely sza-ga, egy jelenet újrajátszva,és emlékeink máris életraj-zunk illusztrációivá váltak.Mit mesélünk magunk-nak magunkról? Miközbenátesünk mából a holnapba?Az emlékezés az emlékezőszámára időutazás. Az em-lékező azt képzeli, hogy egymúltban megtörtént dolgotél újra. A memória afféleidőgépként szöktet minketaz unalmas jelenből a sej-telmes múltba. Pár évtizedetvisszatolatunk, leparkolunk,és máris jobban érezzükmagunkat. Vagy rosszabbul,tetszés szerint. Vihet olyanhelyre is, ahol még sohasemjártunk, hisz a legtöbb gye-rekkori emléket például szü-leink festik vagy színezik átszámunkra. Ám ha elégszerhalljuk vasárnapi ebéd köz-ben, kedvenc történeteinksaját emlékeinkké válnak.Hogy hol a múltunk? A fe-jünkben. Máshol nincs töb-bé. Emlékeink hozzánk tar-toznak. Kizárólag a miénklehetnek, ellentétben a leg-több dologgal az életben,amelyeket más is birtokol-hat.
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