
Fejetlenség 
a vásárhelyi RMDSZ-ben  

A hírek szerint akár meg is hiúsulhat Maros‐
vásárhely dél‐koreai kapcsolata, amelyet sokan
és hevesen vitatnak az utóbbi időben. Mint is‐
meretes, legutóbb az RMDSZ önkormányzati
képviselőinek zöme igennel szavazott az újabb
dél‐koreai útra, csakhogy a POL három képvi‐
selője ellenezte azt, mire a PSD és PNL képvi‐
selői sem álltak ki egyöntetűen az utazás mel‐
lett, így nem gyűlt össze a szükséges szava‐
zatszám az utazásra vonatkozó határozatter‐
vezet elfogadásához.  Lapértesülések szerint
a városháza nem adja fel, augusztus 9‐re rend‐
kívüli tanácsülést hív össze a kérdés újratár‐
gyalására.
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„A videók monda-
nivalója fontos
számomra, nem
a nézettség”

Az elmúlt években megszám‐
lálhatatlanul sok magyar nyelvű
Youtube‐videós árasztotta el a vi‐
deómegosztó csatornát. Ezek közül
még mazsolázni is nehéz, hogy kinél találunk
igényes tartalmat. Horváth Lilláé ilyen, aki a
műfajra nem éppen jellemző gyorsasággal lett
népszerű. Lilla a marosvásárhelyi VIBE fesz‐
tiválon vett részt panelbeszélgetésen, ahol a
Youtube‐videózásról mesélt. Erről kérdeztük. 

Maros megyei közéleti lap
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Koreába kéne menni... 

Habár az RMDSZ‐es tanácsosok zöme azt sze‐
rette volna, hogy szeptemberben egy négyfős
küldöttség utazzon (újra) Szöulba egy hétre,
közpénzen, Vass Levente, a szervezet városi
elnöke jónak tartja, hogy az önkormányzat
végül mégsem fogadta el a javaslatot. Amennyi‐
ben az önkormi nem módosítja álláspontját,
akkor megtörténhet, hogy...

8. old. // HUMOR

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.

Életfogytig szerelem, avagy
a Bonnie-Clyde-jelenség 

„A lelke mélyén minden nőnek szüksége van
egy haramiára, egy törvényen kívülire, akivel
persze nem tervez hosszú távra…” Ha nem is
hiszünk el mindent a „viszkisnek”, azaz Ambrus
Attilának, akinek állítólag a börtönben is nők
tucatjai küldözgettek szerelmes leveleket...

4. old. // TÁRSADALOM

Kisifjúsági birkózó 
olimpiai központ indul 

Szeptember 17‐től kezdődően kisifjúsági bir‐
kózó olimpiai központ lesz városunkban, amely
az ország legtehetségesebb és legsikeresebb
18 birkózójának biztosít felkészülési lehetőséget
– mondta el a Központnak Ballai Sándor, a Ro‐
mán Birkózó Szövetség alelnöke.

10. old. // SPORT

A Maros Megyei Múzeum régészeinek egy csoportja Malomfalva határában dolgozott,
ahol három kutatószelvényt nyitottak meg. A feltárás egyik célja az volt, hogy meg-
találják a régi Csittfalva nyomait, amely valamikor a 17. század elején néptelenedett
el. A munkálat során főleg római és Árpád-kori leletanyag került napvilágra. A ré-
gészeti feltárás eddigi eredményeiről László Keve ásatásvezetőt kérdeztük.

Marosszék legkorábbi 
temetője környékén kutattak
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KOS: A szellemi energiái ebben a periódusban
az egekig érnek. Az ön körül lévő események
mostanság fölpörögnek. A munkájában is új ki‐
hívások állnak ön előtt. A kapcsolatai révén
nagy előnyök ígérkeznek.
BIKA: Meglehetősen nyugtalan lesz a héten,

de ez az állapot csak átmenetinek bizonyul. A
hét második felében alkalom adódik egy pár
múltban történt sérelem megoldására.
IKREK: A csillagok arra figyelmeztetik, hogy

olyan hatások érhetik, melyek miatt szinte ki‐
folyik a pénz a kezéből a hét során. Csak annyit
tartson magánál, amennyi feltétlen szükséges.
RÁK: Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére. Ne

hagyja szét a dolgait, mindent rakjon a helyére.
Ismerősei körében egy személy túl szétszórt
és változó viselkedésű ahhoz, hogy számíthas‐
son rá.
OROSZLÁN: Egy kis megújulás időszerű lenne.

A hét közepe felétől váratlan bevételt jeleznek
önnek a csillagok. Ebben a periódusban a csil‐
lagok állásai azt sugallják önnek, hogy most fő‐
képp saját magára kell koncentrálja az energi‐
áját és az idejét.
SZŰZ: Nagyobb döntések esetén ajánlott nagy

tapasztalattal rendelkező szakember vélemé‐
nyét, segítségét kikérnie. Főképp, ha hosszú
távú anyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy in‐
gatlant érintő ügyről van szó.
MÉRLEG: Családjával tervezhet egy kirándu‐

lást vagy egy szabadtéri programot, ami jó
kedvre tudja deríteni mindnyájukat. Egyik kol‐
legája paprikás hangulatban van. Ennek ön is
tudja az okát. 
SKORPIÓ: Váratlan kiadások is várhatók a hét

során. Nem tervezett be nagyobb kiadást, így
érthető az idegessége emiatt. Ezzel időben pár‐
huzamosan egy új elképzelése anyagiakban
emelkedő eredményeket mutat. 
NYILAS: Ennek a hétnek a bolygóállásai foko‐

zott óvatosságra és megfontolásra intik a nagy
lépések  megtételében. Inkább várjon még egy
pár napot, mintsem rontson a helyzetén egy
óvatlan, elhamarkodott döntésével.
BAK: A belföldi utazásai során vezessen foko‐

zott körültekintéssel. Iratokkal kapcsolatban
érdemes az apró részletekre is kiterjeszteni a
figyelmét, mielőtt döntéseket hozna ilyen
ügyekben.
VÍZÖNTŐ: Ez egy megtisztulási periódus az

életében, ami emelkedést hoz minden téren
önnek. Lesznek napok, mikor nagyon feszült
lesz mások miatt, ami kihathat a munkájára is.
A nyugtalanító ügyeket ezekbe a napokba si‐
keresen megoldja.
HALAK: A bolygóállások támogatják az álmai

megvalósításában. Egy kicsit lassan bontakozik
ki a lényeg céljai elérésének útján, de ne adja
fel, mert közel van ahhoz, hogy a megtett erő‐
feszítéseit siker koronázza.

Látogatható 
az életmű-kiállítás 

Augusztus 3‐ig hétfőtől
péntekig 12 és 17 óra, va‐
lamint szombatonként 11
és 13 óra között látogatható
Koszta Árpádnak a napok‐
ban nyílt életmű‐kiállítása
a Köztársaság tér 9. szám
alatt lévő Egyesülés kiállí‐
tóteremben.

Izrael-sarok – a zsidó
közösség története 

Július 15‐étől délelőttön‐
ként látogatható a maros‐
vásárhelyi zsidó hitközség
múzeuma a volt Iskola (Au‐
rel Filimon) utcában, a zsi‐
nagóga mellett. Az Izrael‐
sarok elnevezésű múzeum‐
ban fényképek, tárgyak ele‐
venítik fel a városban élő

zsidó közösség történetét.
A zsidó családok életét és
vallásgyakorlását szemlél‐
tető teremben egy eredeti
Tóra is látható, egy másik
teremben az egykori zsidó
negyed makettjét is meg‐
tekinthetik az érdeklődők.

Nyáresti orgonahang-
versenyek 

Augusztus 9‐én, jövő csü‐
törtökön 19 órakor a ma‐
rosvásárhelyi Bolyai téri uni‐
tárius templomban folyta‐
tódik a Nyáresti orgona‐
hangversenyek koncertso‐
rozat, Molnár Tünde Szeidl
Ferenc orgonáján Sweelink‐,
Bach‐, Franck‐, Liszt‐alko‐
tásokat játszik. 12‐én, szin‐
tén 19 órakor a marosvá‐
sárhelyi Keresztelő Szent
János‐plébániatemplomban

tartanak orgonahangver‐
senyt. Mooser Ludwig or‐
gonáján a művésznő Bach,
Franck, László Árpád, Liszt
műveiből játszik. A koncert‐
sorozat az augusztus 16‐án,
csütörtökön 19 órakor kez‐
dődő hangversennyel zárul,
amelynek a Kultúrpalota
nagyterme ad otthont. Mol‐
nár Tünde Rieger Ottó or‐
gonáján Franck‐, M. Reger‐,
Liszt‐műveket ad elő.

Kézművestábor az 
Unitarcoop Alapítvány
szervezésében

Ingyenes kézműves alko‐
tótábort indított az Unitar‐
coop Alapítvány a Bolyai
téri és a kövesdombi uni‐
tárius egyházközséggel. Bár‐
ki jelentkezhet, nemtől, kor‐
tól, vallási hovatartozástól
függetlenül, a naponta 10‐
19 óra között zajló tevé‐
kenységekre.

Kézművestábor Kibéden

Augusztus 20‐25. között
zajlik a Kibédi Seprődi János
Művelődési Egyesület kéz‐
művestábora, melynek köz‐
vetlen célcsoportja: 9‐17
éves helyi fiatalok. Tevé‐
kenységek: Kibéd hagyo‐
mányai, jeles képviselőinek
ismertetése, népdal‐ és nó‐
tatanulás, néptánctanulás,
kézi szövés, varrás, fafara‐
gás, kenyérsütés.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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A hírek szerint akár meg
is hiúsulhat Marosvásár‐
hely dél‐koreai kapcso‐
lata, amelyet sokan és
hevesen vitatnak az
utóbbi időben. Mint is‐
meretes, legutóbb az
RMDSZ önkormányzati
képviselőinek zöme igen‐
nel szavazott az újabb
dél‐koreai útra, csakhogy
a POL három képviselője
ellenezte azt, mire a PSD és PNL képviselői sem álltak
ki egyöntetűen az utazás mellett, így nem gyűlt össze
a szükséges szavazatszám az utazásra vonatkozó ha‐
tározattervezet elfogadásához.  Lapértesülések szerint
a városháza nem adja fel, augusztus 9‐re rendkívüli
tanácsülést hív össze a kérdés újratárgyalására.

Mint ismeretes már tavaly is járt egy négytagú vá‐
sárhelyi küldöttség Szöulban,  a Vallások a békéért vi‐
lágszövetség találkozóján, amelyre egyenesen a „meny‐
nyek hírvivőjétől”, azaz  Man Hee Lee‐től kapták a
meghívást. Már akkor is közfelháborodást keltett a lá‐
togatás, nemcsak a szektás kapcsolat miatt, hanem
maga az utazás hasznossága, pontosabban haszonta‐
lansága miatt is. Állásfoglalásra kényszerült maga az
RMDSZ városi szervezetének elnöke, Vass Levente is.
Facebook‐bejegyzésében azt írta: „A félreértések elke‐
rüléséért! A két marosvásárhelyi RMDSZ‐tanácsos nem
fog Koreába utazni. Vagy ha megteszi, akkor sajtótájé‐
koztatón fogom kérni, hogy bemutassák a munkájuk
eredményét és a megtérülést”. Hogy a Vass által beígért
számonkérésre sor került volna, arról nincs tudomásunk. 

Vass Leventének az ügyhöz való ellentmondásos vi‐
szonyulása ezúttal is tetten érhető: a sajtó érdeklődésére
válaszolva kifejtette, hogy nem látja ugyan a dél‐koreai
kapcsolat hasznát, azt viszont jónak tartja, hogy az ön‐
kormányzatban nem sikerült elfogadtatni az újabb
ázsiai kiruccanást. Eme álláspontját magunk is osztjuk.
Csakhogy megfogalmazódik bennünk a kérdés: vajon
az RMDSZ városi szervezetében – a városi önkormányzati
képviselők pártbéli elöljárója mégiscsak a városi elnök,
azaz Vass lenne – nem egyeztettek arról, miként sza‐
vazzanak az utazás ügyében? Nehezen hihető. Egy
felelős, magát komolyan vevő párt, szervezet ezt nem
engedheti meg magának. 

Ha egyeztettek, akkor két eset lehetséges: vagy tar‐
tották magukat a közös állásponthoz, vagy nem. Ha az
előzetes közös álláspont szerint az RMDSZ nem támo‐
gatta volna az utazást, ezzel szemben a képviselők
mégis megszavazták, akkor Vass Levente elnöki tekin‐
télye komoly csorbát szenvedett. Ha pedig az utazás
támogatása mellett döntöttek volna, akkor Vass utólag
kifejtett ejnyebejnyéző véleménye azt jelentené, hogy
nem vállal közösséget, cserbenhagyja párttársait, csak‐
hogy tisztára moshassa magát. 

Ismerjük el: egyik változat sem túl biztató sem a
városi RMDSZ‐szervezet, sem a vásárhelyi önkormány‐
zati képviselőtestület RMDSZ‐frakciójának tagjai, sem
magának a városi szervezet elnöke politikai jövőjére
nézvést. Véleményem szerint. 

| TÁRSADALOM/VÉLEMÉNY | / 3. /
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Szentgyörgyi László

Fejetlenség 
a vásárhelyi RMDSZ‐ben

Marosszék legkorábbi 
temetője környékén kutattak
A Maros Megyei Múzeum régészeinek egy csoportja Malomfalva határában
dolgozott, ahol három kutatószelvényt nyitottak meg. A feltárás egyik célja az
volt, hogy megtalálják a régi Csittfalva nyomait, amely valamikor a 17. század
elején néptelenedett el. A munkálat során főleg római és Árpád-kori leletanyag
került napvilágra. A régészeti feltárás eddigi eredményeiről László Keve ásatás-
vezetőt kérdeztük.

A jelenlegi csittfalvi ásatási
projekt előzményeiről tudni
kell, hogy a környéken már
végeztek régészeti munká‐
latokat. Az 1950‐es években
Malomfalván elindult egy na‐
gyobb régészeti kutatás,
amely Kurt Horedt, erdélyi
szász régész nevéhez fűződik.
„Malomfalvától északra ta‐
lálható egy plató, amely ma‐
gába foglalja  a Pad (Podei)
és a Vár (Cetate) nevű régé‐
szeti lelőhelyeket. A Vár ne‐
vezetű helyen egy kora Ár‐
pád‐kori földvár található, a
közvetlen mellette levő Pad‐
on pedig őskori, római kori
leletek, gepida és Árpád‐kori
településnyomok bukkantak
elő. Régészetileg egy kincses‐
bánya ez a két lelőhely. A
malomfalvi nagy ásatási pro‐
jekt keretén belül került sor
1952 és 1954‐ben a csittfalvi
kutatásra. Horedtnek sikerült
beazonosítania a Templom‐
dombja nevű lelőhelyen a
régi templomot és a körülötte
levő temetőt” – ismertette
az előzményeket László Keve
a csittfalvi ásatás vezetője. 

Marosszék legkorábbi 
Árpád-kori temetője

Ez azért fontos mert egy
12. század eleji temetőről
van szó, amely a 17. századig
volt használatban. Ez eddig
Marosszéken a régészetileg
kutatott temetők közül a leg‐
korábbi. (A nyárádszentlász‐
lói temető legkorábbi sírjai
a 12. század végére keltez‐
hetőek, Marosszentgyörgyön
a római katolikus templom
körüli temető első sírleletei
13. századiak.) A csittfalvi
templom körüli temetőből
II. István (1116–1131) és II.
Béla (1131–1141) érméi ke‐
rültek elő. Az 1954‐es szon‐
dázásai során Horedtnek
nem sikerült megtalálnia a
középkori település magját,
többek között egy római gaz‐
dasági épületet, Árpád‐kori
és 17. századi földbe mélyített
házakat azonosított be. 

„A csittfalvi templom közös
hajléka volt Malomfalvának,
Székelysóspataknak, Csittfal‐
vának és Csittszentivánnak.
Ez utóbbit már az 1332‐es
pápai tizedjegyzék is említi,
Csittfalva neve viszont csak
az 1567‐es 25 dénáros össze‐

írásban bukkan fel először,
de mint birtokrészre már egy
1505‐ös oklevél is utal. A
Basta generális által készít‐
tetett 1601‐es összeírásban
már „deserta”‐ként (elha‐
gyott) szerepel Csittfalva. A
Bethlen‐féle 1614‐es lustrá‐
ban szerepel a neve, de az
1635‐ös összeírás már meg
sem említik a települést. Te‐
hát Csittfalva valamikor a 17.
század elején néptelenedett
el" – tudtuk meg a régésztől. 

2010‐ben a marosvásár‐
helyi régészek egy újabb pro‐
jekt keretén belül geofizikai
mérések segítségével pró‐
bálták pontosabban beazo‐
nosítani a csittfalvi templo‐
mot és a malomfalvi földvárat.
A geofizikai mérések ponto‐
san kimutatták a templom
alaprajzát és továbbá még
egy tornyot is, amely a Ho‐
redt‐féle alaprajzon nem sze‐
repelt. Szintén nagyon szépen
kirajzolódott a malomfalvi
korai földvár védőszerkezete.
Az eltűnt Csittfalva megtalá‐
lása céljából a geofizikai mé‐
réseket tovább folytatták
2016‐ban a Malomfalvához
tartozó falusi legelőn.  Mivel
a terület sosem volt szántva
ez a roncsolásmentes mód‐
szer volt a legalkalmasabb a
régészeti objektumok bea‐
zonosításához. (Szántott te‐
rületen a leletanyag szóró‐
dásából könnyebben azono‐
sítani lehet a régészeti lelő‐
helyeket.)

Az elnéptelenedett tele-
pülés késő középkori
nyomait ez alkalommal
sem sikerült megtalálni

Az idei kutatási projekten
László Keve együtt dolgozott
Oana Toda, Bence Ünige és
Györfi Zalán régészekkel. A
tavaszi terepbejárást köve‐

tően, 2018 áprilisában geo‐
fizikai felmérést végeztek,
amely kiegészítette a 2016‐
os méréseket. A kutatás fő
célja a geomágneses mérések
által beazonosított objektu‐
mok régészeti szondázása
volt. A geomágneses mérések
kimutattak egy félköríves két‐
osztatú kőépületet. „Az első
szelvényünkkel ezt az épü‐
letet kutattuk. A feltárás iga‐
zolta, hogy nem középkori,
hanem egy római kori kő‐
épülettel van dolgunk, amely
egy Villa rustica (falusi gaz‐
daság) része lehetett. A má‐
sodik szelvényben, amelyet
kihúztunk egy földbe mélyí‐
tett ház megtalálására gon‐
doltunk, de végül is egy kö‐
ríves kő agglomerációt talál‐
tunk, ami szintén a római
korhoz kapcsolható. Mindkét
szelvény felső humuszos ré‐
tegéből Árpád‐kori és római
kori kerámiatöredékek ke‐
rültek elő. Az objektumokhoz
köthető rétegből viszont csak
római kori töredékek. Az utol‐
só szelvényünk egy kis dom‐
bocskán található négyszög
alakú objektumra koncent‐
rált. Érdekesség az, hogy in‐
nen csak Árpád‐kori kerá‐
miatöredékek kerültek elő.
Találtunk egy agyagos járó‐
szintet, felette 1‐7 cm vas‐
tagságú koromréteggel. E fe‐
lett volt egy 20‐30 cm vas‐
tagságú omlásréteg tele ége‐
tett paticcsal és kerámiatö‐
redékekkel.  A leletanyag a
13. századra keltezhető. Az
Árpád‐kori objektum pontos
beazonosításához a régészeti
ásatások folytatása szükséges.
Egyelőre nem tudjuk, mi le‐
hetett, feltételezzük, hogy egy
toronyszerű épület” – mondta
el lapunknak a Maros Megyei
Múzeum régésze.  

Összefoglalva az ásatás
eredményeit megállapíthat‐

juk, hogy a késő középkori
falut nem sikerült megtalálni,
de kiderült, hogy a terület a
római korban már lakott volt.
A lelőhelyek felsőbb rétegei
gazdag Árpád‐korból szár‐
mazó leleteket rejtenek, és a
legfelsőbb rétegből kevés
késő középkori‐kora újkori
lelet került napvilágra. Az
utóbbiak utalhatnak akár a

17. századi életre is, de a ré‐
gészek egyelőre ehhez az
időszakhoz köthető objek‐
tumokat nem találtak. Az vi‐
szont egyértelmű, hogy az
Árpád‐kori leletek szorosan
kapcsolódnak a templom kö‐
rüli temető kezdeti szaka‐
szához. 

Nemes Gyula
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Nem is mindennapi em‐
berekét: a bestsellerek vi‐
lághírű írónője, Danielle Ste‐
el például sohasem tagadta,
hogy 1977‐ben megjelent,
Megváltó szerelem című re‐
génye önéletrajzi ihletésű.
Még ha akarta volna is, ak‐
kor sem tehette, hiszen min‐
denki tudta: az ismeretségét
meghozó könyv sztorija vele
magával esett meg. Első há‐
zasságának kudarca után
jótékonysági tevékenységet
végezve börtönöket látoga‐
tott. Ott találkozott Danny
Zugelderrel, akit fegyveres
bankrablásért ítéltek el. Sze‐
relem volt első látásra! Ösz‐
szeházasodtak. Az írónő
szóbeli ígéret fejében ki‐
szabadította a férfit, akit
néhány hónap múlva újra
vád alá helyeztek nemi erő‐
szakért. Amikor megjelent
a Megváltó szerelem, Zu‐
gelder a zárkájában magára
ismert a főhős személyében.
Mivel nem alap nélkül – úgy
vélte, volt felesége őt hasz‐
nálta modellként, részese‐
dést követelt a bevételből.
A sztori bejárta a sajtót, a
siker nem maradt el.

Gyilkos románcok

A norvég Anders Behring
Breivik története 2011‐ben
az egész világot megrendí‐
tette. A szélsőjobboldali ter‐
rorista és tömeggyilkos het‐
venhét fiatal életet oltott
ki, mégis évente közel ezer
szerelmes levelet kap, a föld
szinte minden országából.
Eddig a legfiatalabb önkén‐
tes „feleségjelölt” tizenhat
éves volt.

A legbizarrabb börtön‐
házasság Ted Bundyhoz kö‐
tődik, aki a történelem egyik
legkegyetlenebb tömeggyil‐
kosa volt. 1974‐ben követte
el első, bizonyíthatóan a ne‐
véhez kapcsolható tettét:
áldozata egy huszonegy
éves egyetemista lány volt.
A gyilkosságot még harmin‐
chat másik követte, de egyes
kriminológusok szerint Ted
Bundynak ennél is több
szörnyűség szárad a lelkén.
A pszichopata bűnöző meg‐

tévesztően jóképű – kikö‐
pött Cary Grant‐hasonmás
– okos és művelt volt, gyil‐
kosságait mindig előre gon‐
dosan megtervezte, elfogása
után nem kért ügyvédet,
saját magát védte: kétszer
még rövid időre megszöknie
is sikerült. Tizenegy éven
át tagadta bűnösségét, csak
nem sokkal villamosszék
általi halálos ítélete előtt
ismerte be tetteit.

Carole Ann Boone azon‐
ban még akkor is vakon hitt
az ártatlanságában. Az elvált
édesanya volt a tömeggyil‐
kos leglelkesebb rajongója,
pedig belőlük is akadt jó
néhány. A hosszú tárgya‐
lássorozat minden áldott
napján ott ült az első sor‐
ban, míg azok a hívek, akik
már nem fértek be a terem‐
be, kint tomboltak a bíróság
előtt. Bundy egyik alkalom‐
mal nyilvánosan megkérte
az asszony kezét, aki ter‐
mészetesen nem ellenke‐
zett. A pár így kihasználta
azt a floridai törvényt, mi‐
szerint ha két ember egy
bíró előtt mondja ki az igent,
akkor házastársaknak kell
nyilvánítani őket. Intim
együttlétre nem kaptak
ugyan engedélyt, mégis, va‐
lószínűleg egy őr megvesz‐
tegetésével sikerült szexu‐
ális kapcsolatot létesíteniük:
1982‐ben ugyanis megszü‐
letett Boone lánya, akinek
biztosan Bundy az apja. Az
asszony később eltűnt, a
férfi kivégzésén 1989‐ben
sem jelent már meg, lányá‐
val együtt elrejtőzött a mé‐
dia elől.

Ölj helyettem!

A leghihetetlenebb sze‐
relmi történet mégis a
„hegyoldali fojtogatóként”
elhíresült Kenneth Bianchi‐
hoz kötődik, aki tizenkét
gyilkosságot követett el Los
Angelesben, illetve Was‐
hingtonban. Egy tizenhar‐
madikra 1980‐ban, már a
börtönből, Veronica Lynn
Comptont akarta rávenni.
A hölgy jó nevű színésznő,
dramaturg és író volt, akit

különösképpen vonzottak
a gyilkos témák. Egyik írá‐
sát, amely egy női sorozat‐
gyilkosról szólt, elküldte
Kenneth Bianchinak „véle‐
ményezésre”. Később a bör‐
tönben meglátogatta a férfit,
mi több, szerelmes lett belé.
Tanúskodott mellette, hogy
bebizonyítsa ártatlanságát,
sőt vállalta, hogy a féri he‐
lyett öl, ezzel is elterelve
róla a gyanút. A bizonyíték
Bianchi gumikesztyűben ki‐
csempészet ondója lett vol‐
na. Veronica megpróbálko‐
zott a fojtogató gyilkosság‐
gal, de kiszemelt áldozata
elmenekült, a nőt pedig el‐
fogták, börtönbe került. Bi‐
anchi tovább akart levelezni
vele, de Veronica ekkor már
másvalakibe volt szerelmes.
Egy újabb sorozatgyilkosba,
bizonyos Douglas Daniel
Clarkba, aki a börtönből
küldött, extrém tartalmú
Valentin‐napi kártyával hó‐
dította meg. Egy darabig le‐
veleztek, végül Veronica ki‐
szabadulása után eltűnt a
nyilvánosság elől.

Ennyi döbbenet után jo‐
gos a kérdés: mégis, milyen
oka lehet valakinek arra,
hogy egy kegyetlen gyilkos
szíve után epekedjen? A
köztudatban Bonnie és
Clyde történetéhez kötik a
jelenséget, egyfajta gengsz‐
terromantikát tulajdoníta‐
nak neki. A 30‐as évek Ame‐
rikáját megelevenítő 1967‐
es filmváltozat is erősíti e
képet, pedig az igazság bo‐

nyolultabb: Bonnie erede‐
tileg mozisztár szeretett
volna lenni, Clyde pedig piti
autótolvajként kezdte. Kap‐
csolatukból valószínűleg hi‐
ányzott a romantikus sze‐
relmi szál, az az állítólagos
forró szenvedély, ami össze‐
kötötte őket. Bonnie egyál‐
talán nem volt a hűség min‐
taképe, Clyde meg biszexu‐
ális lehetett, és mindketten
nagy érdeklődést mutattak
bandájuk egyik férfitagja
iránt.

Zsiványvarázs

Ahogy a Magyarországon
is elhíresült miskolci „bo‐
niésklájd”, Fekete László és
Novák Tünde története sem
tartozik igazán ebbe a rend‐
ellenes szexuális viselke‐
désként ismert kategóriába.
A pár már a közösen elkö‐
vetett bűncselekmények
előtt is ismerte egymást, a
fiatal lány végzetesen kö‐
tődött a tíz évvel idősebb,
erős férfihoz, aki a bank‐
rablásokat kitervelte.

Az erőszakos bűnözők a
maszkulin férfitípust jele‐
nítik meg, akik dominánsak,
agresszívak, magas tesz‐
toszteronszinttel bírnak. Az
ilyen férfiak a történelem
során egészségesebbeknek,
ellenállóbbaknak, terméke‐
nyebbeknek – és mindeze‐
kért a tulajdonságaikért –
szexuálisan vonzónak bizo‐
nyultak. Akit viszont sze‐
xuálisan vonzónak találunk,

azt hajlamosak vagyunk
egyéb vonzó tulajdonságok‐
kal is felruházni. Ez a szo‐
ciálpszichológiában hold‐
udvarhatás néven ismert
jelenség: hajlamosak va‐
gyunk egyetlen tulajdonság
alapján feltételezni, hogy
az illető más, még rejtett
tulajdonságai is hasonlóan
pozitívak. Nos, valami ilyes‐
mi történik azokkal a nők‐
kel, akik egy jóképű és a
média segítségével hírnevet
szerzett erőszakos bűnöző
iránti extrém, beteges von‐
zódásukban mindenre ké‐
pesek lesznek. Hasonlít ez
az érzés némileg a sztárok
iránti rajongáshoz, legin‐
kább annyiban, hogy ott is
személyes ismeretség nél‐
küli, egyoldalú vonzalomról
van szó. Azoknál azokban,
akik egy ilyen kapcsolatba
végzetesen „alámerülnek”,
és ez kezdi uralni az élet‐
üket, ott mentálisan komoly
problémák lehetnek: e nők
kapcsolatkészsége erősen
sérülhetett, hiszen valódi,
kölcsönös, egyenrangú part‐
nerséget nem igényelnek.
A vonzalmat ráadásul erő‐
sítheti, hogy a pszichopata
bűnelkövetők kiválóan tud‐
nak manipulálni. A börtön‐
hierarchiában ugyan a ha‐
talom az elsődleges, de ter‐
mészetesen a hírnév és a
népszerűség is hozzájárul‐
hat ahhoz, hogy valakinek
minél nagyobb legyen a rá‐
csok mögött az ázsiója.

Timár Tímea

Életfogytig szerelem,
avagy a Bonnie-
Clyde-jelenség 
„A lelke mélyén minden nőnek szüksége van egy ha-
ramiára, egy törvényen kívülire, akivel persze nem
tervez hosszú távra…” Ha nem is hiszünk el mindent
a „viszkisnek”, azaz Ambrus Attilának, akinek állítólag
a börtönben is nők tucatjai küldözgettek szerelmes
leveleket, kétségtelen, hogy rengeteg hölgy szívét ra-
bolták már el bűnözők.
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„A videók mondanivalója fontos számomra, nem a nézettség”
Az elmúlt években megszámlálhatatlanul sok magyar
nyelvű Youtube-videós árasztotta el a videómegosztó
csatornát. Ezek közül még mazsolázni is nehéz, hogy
kinél találunk igényes tartalmat. Horváth Lilláé ilyen,
aki a műfajra nem éppen jellemző gyorsasággal lett
népszerű. Amikor elkezdte a videózást, Kínában
tanult, és az ország sajátosságait, érdekességeit, ma-
gyar vonatkozásait mutatta be a csatornáján. Ma már
hazatért Magyarországra, ahol egyelőre az útját és
saját hangját keresve ugyan, de főállásként igyekszik
folytatni az ismeretterjesztő, mindig tartalommal és
mondanivalóval bíró videókat. Lilla a marosvásárhelyi
VIBE fesztiválon vett részt panelbeszélgetésen, ahol
a Youtube-videózásról mesélt. Erről kérdeztük.  

– Valamivel több mint egy
éve indítottad a csatornád,
és a magyar Youtube-közös-
séghez viszonyítva gyorsan
népszerű lettél, jelöléseket
is kaptál videós díjazásokon.
Mit gondolsz, milyen „össze-
tevők” miatt sikerült ez?

– Valóban hirtelen lett
felkapott a csatornám, ami
engem is meglepetésként
ért. Abban egészen biztos
vagyok, hogy Magyarósi
Csabával – közismert vide‐
ós‐szerk. megj. – forgatott
közös rész ebben közreját‐
szott. Ezen kívül talán a
környezet, amiben éltem,
hiszen akkoriban még Kí‐
nában tanultam. Gondolom,
hogy sok magyar néző szá‐
mára egy nagyon idegen és
egzotikus helyként elképzelt
Kína felkeltette az érdeklő‐
désüket, és emiatt is ugrott
meg hirtelen a csatornám
nézettsége.

– Miként határoznád meg
a Youtube-csatornád, illetve
milyen irányba tart most,
hogy hazatértél Kínából?

– Kína után kissé nehezen
találtam a helyem mind Ma‐
gyarországon, mind a You‐
tube világában. Sok nézőt
elveszítettem azzal, hogy
hazaköltöztem. Eleinte zo‐
kon vettem, de talán mos‐
tanra sikerült ezen túllen‐
dülnöm. A tematika még
alakul, de egy dolog biztos:
szeretném, ha a videóimnak
lenne mondanivalója. Le‐
gyen szó utazásról, kutya‐
örökbefogadásról, vagy egy
korábban nagyon sikeres,
magyar fociedzőről. 

– Van-e „recept” népszerű
csatorna indítására?

– Sok minden tehet egy
youtubert igazán népsze‐
rűvé, de sajnos az is igaz,
hogy gyakran a trash válik
közkedveltté. Nyilván fontos
az, hogy mi számít igazán
egy videósnak. Ha könnyeb‐
ben és gyorsabban szeretne
feliratkozókat gyűjteni, és
nem bánja, hogy sokszor

nincs valódi tartalom benne,
az is érthető, ám számomra
az a fontos, hogy legyen
mondanivalója egy videó‐
nak, még ha ez sokszor ke‐
vesebb emberhez jut is el. 

– Mi a célod a videókkal?
Saját magad számára do-
kumentumértékű, vagy in-
kább informálni szeretnéd
a nézőid? Esetleg valami ne-
velőszándék is van bennük?

– Utólag visszanézni a vi‐
deókat határozottan doku‐
mentumértékű. Amikor el‐
fog a honvágy Kína fele, van,
hogy visszanézek egy‐két
vágóképet, amiket kint vet‐
tem fel. Eleinte a vloggal
azt szerettem volna elérni,
hogy egy idegen kultúrát
bemutatva sok néző szá‐
mára megszűnjön az alap‐
talan előítélet a kínai em‐
berekkel szemben. Az itt‐
honi videókban is inkább
szeretnék másokat beszél‐
tetni, ahelyett, hogy rajtam
lenne a fókusz.

– A VIBE Fesztiválon Ma-
rosvásárhelyen volt előadá-
sod. Jártál már itt?

– Erdélyben több‐
ször is jártam. Csa‐
láddal, barátok‐
kal, fesztiválon
is voltam ko‐
rábban, bár
nem Marosvá‐
sárhelyen, ha‐
nem Tusvá‐
nyoson. Szeret‐
nék több helyre
eljutni, több em‐
bert megszólítani,
hogy a Magyaror‐
szágon élő magyarok
is többet megtudhassa‐
nak a határ másik oldalán
élő honfitársaikról. 

– Több éven át Kínában
éltél és tanultál. Mire tanított
meg Kína?

– Azáltal, hogy számos
nemzetközi diák vett körül,
akikkel napi szinten beszél‐
gettem hosszabban, nem
csak Kínáról tudtam meg

többet, hanem kisebb túl‐
zással az egész világról. Ez
pedig azt is eredményezte,
hogy a korábban kialakult
elképzelésem nemzetekről,
vallásokról mind‐mind sok‐
kal közelebb kerültek a va‐
lósághoz. Megemlíteném a
toleranciát is, aminek fon‐
tosságát szintén kint ta‐

pasztaltam
meg. Mindezeknek köszön‐
hetően szerintem nagyon
sokat adott, és kellőképp
megváltozott kint a szemé‐
lyiségem, valamint a világról
alkotott képem. 

– Milyen ott jellemző dol-
gok tetszenek, amiket „im-

portálnál” tájainkra is?
– Az egészség megőrzé‐

séért való folyamatos küz‐
delmük figyelemreméltó.
Olyannyira tudatos módon
étkeznek a kínaiak és mo‐
zognak, sportolnak az idő‐
sebb korosztályból is, hogy
már‐már zavarbaejtően
gyorsabban bicikliznek a
nálam akár két generációval
idősebb emberek is. Az

egyetemen a diákok
szorgalma is példa‐

értékű, ahol azt
emelik ki és az

jut előre, aki tud.
És odakint
mindenki első
akar lenni,
bennük van a
szorgalom és a
versenyszel‐

lem. Az a fajta
vendégszeretet,

amivel kint talál‐
koztam is új volt szá‐

momra. A legapróbb
részletekre is odafigyeltek,

mikor egy család áthívott
magukhoz vacsorázni. 

– Milyen negatív élmény-
ben volt részed?

– Egy alkalommal forgat‐
tam egy parkban, ahol épp
„esküvő vásár” volt. Ez any‐
nyit jelent, hogy a kínai tár‐
sadalom szemében már ko‐
rosodó – 25‐35 év – hajadon

emberek szülei maguk pró‐
bálnak szerencsét, hogy
párt találjanak gyermekük‐
nek. Bent főleg magamat
videóztam, és próbáltam
bemutatni ezt a jelenséget,
amikor egy idősebb férfi rá‐
müvöltött, hogy tegyem le
azonnal a kamerát, mert ő
van itthon, és nekem kell
alkalmazkodnom. Akkor
épp nagyon zokon vettem,
hogy így zavar ki valaki, de
persze az ő álláspontja is
érthető, hiszen a gyermeke
hajadonsága számára egy
kellemetlen nyűg és prezs‐
tízsvesztés, hogy a szülők
segítségével lehetnek uno‐
kái. 

– Kína után hazatértél
Magyarországra. Nehéz volt-
e visszailleszkedni?

– A legnehezebb. Máig
nem igazán találom a he‐
lyem. Ott kint nőttem fel
igazán, alakult ki a szemé‐
lyiségem, a társaságom, ami
hazacsöppenve olyan érzés
volt, mintha azt az énemet
kint hagytam volna. Kevés‐
bé vagyok magabiztos, a
vlog is eleinte emiatt ne‐
hézkesen ment. Ez ellen
próbálok most küzdeni, hi‐
szen a csatornám számomra
is nagyon pozitív tapaszta‐
latokat nyújt.

Pál Piroska

Fotó: Horváth Lilla Facebook-oldala
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Egy „drága szépségű” templomvár pusztulása
A Kovászna megyei Uzon Sepsiszentgyörgytől tizenegy
kilométerre délkeletre, a Feketeügy jobb partján fek-
szik. A települést az oklevelek 1332-ben említik elő-
ször. Uzun néven. Az 1567-es regestrumban szereplő
Wzom falu hatvannyolc kapuval volt bejegyezve, így
Háromszék egyik népes településének számított.
1614-ben a Bethlen-féle lustrában, később az 1635.
évi I. Rákóczi György rendeletére készített összeírás
idején a lakosság többsége a szabad székelyekhez
tartozott. Területe ősidők óta lakott. A Feketeügy te-
raszán bronzkori telep nyomaira bukkantak. 1612-
ben a szászok dúlták fel, 1704-ben a labancok a
faluval együtt porig égették, 1706-ban a kurucok ost-
romolták. A faluban 1717 és 1719 között pestisjárvány
pusztított. 1764-ben itt eskették fel a császár iránti
hűségre a bevonuló székely határőröket, ettől kezdve
zászlóalj parancsnoki székhely lett. 1810-ben vásár-
tartási joga volt. 1738-ban a vártemplomot földrengés
rongálta meg. Az 1802. évi az újabb földrengés után
1819-ben lebontották, mai temploma 1829-re lett
készen. Harangtornya 1844-ben épült a régi kaputo-
rony helyén. Védőfalait 1901-ben lebontották. Az
uzoni csatában esett el 1849. július másodikán Gábor
Áron honvédőrnagy, a székely tüzérség parancsnoka.
1910-ben 1777 lakosa volt. A trianoni békeszerződésig
Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott.

A román kori 
templom létére a pápai
tizedjegyzék is utal

Az uzoni református
templom a falu központjá‐
ban látható. Egykor azon a
helyen magas védőfallal kö‐
rülvett középkori templom
állott. 

A vár bejárata a temp‐
lomtól külön épült torony
alatt nyílott.

Első román kori templo‐
mának létére a pápai tized‐
jegyzék utal, amelynek hely‐
ére a XV. században gótikus
stílusban felépítették a ma‐
gas várfallal körülvett kö‐
zépkori templomot.

Amiről a korabeli 
dokumentumok 
is beszámolnak

A templomvár ostromá‐
ról és pusztításáról a kora‐
beli dokumentumok is be‐
számoltak, többek között
azt is feljegyezték, hogy
1612. karácsonya után Mi‐
chael Weiss brassai király‐
bíró csapataival az uzoni
templomvárat megtámadta. 

Nagy Szabó Ferenc Me‐
moriáléjában így írt az ese‐
ményről:

„...a brassaiak öreg ágyuk‐
kal kijövének és megronták
Uzonnak kastélyát, és meg‐
vevék a füst alatt, mig a szé‐

kelységnek és a fejedelem‐
nek hire lön benne: és fel‐
prédálák és magokat levá‐
gák s békével bémenének
Brassóba és ott kótyavetyét
hányának…”.

A „drága szépségű”
templom pusztulása

Egyes följegyzések sze‐
rint 1704‐ben nagy tűzvész
pusztított végig a falun,
amely a templomvárra is
átterjedt, a „drága szépségű”
templom is akkor pusztult
el, a romladozó várfal még
átvészelte a viharos esemé‐
nyeket. 

Más dokumentumokban

az olvasható, hogy a temp‐
lom és a várfal az 1704‐es
labanc támadás alkalmával
rongálódott meg.

1706‐ban egy újabb ost‐
rom következtében az épü‐
letegyüttes állapota tovább
romlott. 

Tüdős S. Kinga Erdélyi
védőrendszerek a XV‐XVIII.
században című könyvében
leírja, hogy:

...a székelyföldön harcoló
dévai kuruc kapitány Csiki
András és katonái ellen Há‐
romszékre kiküldött brassai
rácok megijedvén az uzoni
templomba menekültek,
amelynek bár kőkerítése
azelőtt régen hosszan egy
darabig leomlott vala, azon
a törésen beszaladának, és
a templomból székeket
hordván ki, a törést hamar
becsinálák, (...) s ki kezde‐
nek puskázni a kurucok‐
ra...”.

1819-ben lebontják 
a megrongálódott 
templomot

A támadások okozta ká‐
rokat, rombolásokat csak
egy évtized múlva javították
ki. 1710‐ben, a Rákóczi‐sza‐
badságharc befejezése után
kezdtek hozzá a templom
helyreállításához.

Az 1738‐as földrengés a
tornyot megrongálta, de ke‐
véssel utána megjavították. 

1802‐ben egy újabb föld‐
rengés sújtotta a templomot
és a tornyot, amelynek kö‐
vetkeztében az épület ve‐
szélyessé vált. 

1806‐ban a középkori
eredetű tornyot, majd 1819‐
ben a templomot bontották

le. 
Az új templom 1829‐re

készült el, a mai harangtor‐
nyot csak 1842‐re sikerült
felépíteni.

Az erődítményt az 1802‐
es földrengés után megkö‐
zelítőleg egy‐két méterrel
visszabontották. 1901‐ben
a megmaradt falakat is le‐
bontották, így az utolsó kö‐
zépkori elemétől is meg‐
fosztották az épületegyüt‐
test. 

A munkálatok során meg‐
találták a reformációt kö‐
vetően lebontott sekrestye
alapfalait. A templomvár
történetével Kővári László
és Orbán Balázs foglalko‐
zott, építéstörténetét Kónya
Adám ismertette.

Az Orbán-féle feljegyzés

A XIX. század elején épült
templom nagyrészt a ko‐
rábbi, gótikus templom
alaprajzát követi. 

A középkori átépítés ide‐
jére tehető az egykori ka‐
putorony és a várfalak épí‐
tése is. A korabeli felvételek
alapján a torony a temp‐
lomtól külön, nyugatra
épült, hangablakos felső ré‐
szét hagymasisak fedte. 

A romladozó falak lőréses
felső része hiányzott, süly‐
lyesztett szuroköntői azon‐
ban még megvoltak. 

A sepsiszentgyörgyi Szé‐
kely Nemzeti Múzeum gyűj‐
teményében található fény‐
képet Gere István készítette
kevéssel a várfalak lebon‐
tása előtt, 1898‐ban.

Cserei Mihály krónikája
szerint a templom udvara
terjedelmes lehetett, mivel
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ott nemcsak a lakosság, de
rajtuk kívül még másfélszáz
ló és lovas is hosszabb ideig
tartózkodhatott.

Az egykori, terméskőből
felrakott magas, a templom‐
fedél csúcsáig felérő védő‐
falról Orbán Balázs az aláb‐
biakat jegyezte fel:

„...az ostromot látott ódon
falak köridomú 250 lépés
kiterjedésben körítik a
templomot, s még most is
5‐6 öl magasságban álla‐
nak...”. 

A templom értékei

A műemléktemplom kü‐
lönálló tornya a régi kapu‐
torony helyén épült. 

A mai templom nem na‐
gyon őriz egyetlen közép‐
kori stílusjegyet sem, csu‐
pán a sokszögzáródású
szentély keleti része utal az
egykori szentély alaprajzá‐
ra.

A templom értékes tár‐
gyai közé tartozik az 1853‐
ban készült ónkanna, vala‐
mint a kelyhek. Berendezé‐
séből kiemelkedő még a
négy regiszteres orgona.
Tornyában két harang van
elhelyezve.

Amit még 
tudni kell

Uzon lakói szabad szé‐
kelyek, akik Brassó közel‐

ségének köszönhetően ko‐
rán megismerik és követik
a reformáció tanítását.

A falu történetében az
idők során igen jelentős sze‐
repet töltött be az innen
származó Béldi család, mely
sok jeles hőst adott a hazá‐
nak.

A Béldi kastély, mely je‐
lenben a helyi állami gaz‐
daság székhelye, a település
egyetlen elismert műem‐
léképülete.

Említésre méltó adat,
hogy 1706‐ban a Rákóczi
féle szabadságharc idején
a brassói német parancsnok
néhány száz katonával az
uzoni vártemplomba torla‐
szolja el magát, ekkor Csáky
András ostrom alá fogja a
várat, mely a két napig tartó
ostrom alatt igen megron‐
gálódik, a templom zsin‐
delyteteje leég. 

Az iskola 
és más épületek

Az uzoni iskola a Tatrangi
Sándor nevet viseli, így őriz‐
ve meg tisztelettel az isko‐
laépítő emlékét.

Az Uzoni Református egy‐
házközség honlapján olvas‐
ható, hogy Tatrangi Sándor
és neje, Benke Juliánna
1856‐ban 12 ezer ezüst hú‐
szast, egy bennvalót épüle‐
testől és huszonhét hold
szántóföldet adományoznak

az iskola alapnak. 
A Temesváry család nevét

a kastélyban működő óvoda
őrzi.

Szintén a Temesváry csa‐
lád nevéhez kapcsolódik az
1895‐ben épült szeszgyár.

A községhez tartozó fal‐
vak: Bikfalva, Lisznyó , Lisz‐
nyópatak, Sepsimagyaros,
Uzonfüzes és Szentivánla‐
borfalva. 

Lakói többnyire mező‐
gazdasággal, gabona‐ és
burgonyatermesztéssel fog‐
lalkoznak, bár a szeszgyár,
valamint a brassói gépgyá‐
rak közelsége a múltban
igen sok család számára
nyújtottak megélhetést,
mára igen sokan munka‐
nélkülivé váltak, és a föld‐
művelésben ismerték fel új‐
ból a megélhetési lehető‐
séget.

A művelődési élet

A Jókai Mór Művelődési
Egyesület, a Szivárvány női
kórus, valamint a színjátszó
csoport az ország határain
túl is nemegyszer sikeresen
képviselték a községet, és
számos elismerő és dicsérő
oklevelet kaptak.

Az Atlantisz fúvószenekar
és mazsorettcsoport közel
száz tagja minden rangos
hazai és külföldi rendezvé‐
nyen sikeresen szerepel. 

Uzonban az utóbbi évek‐

ben immár hagyománnyá
vált az évenként megren‐
dezett kórus‐ és fúvósze‐
nekari találkozó.

A jelenkor emberei az
ősök emlékét is mindenkor
tiszteletben tartják. 

dr. Nagy Géza tanulmá‐
nyából tudjuk meg, hogy az
évfordulók alkalmával ün‐
nepi keretek között helyezik
el az emlékezés koszorúit
az I. és II. világháborúban
elesett hősök emlékművé‐
nél, az 1848 szabadságharc
hőseinek emlékhelyénél, va‐
lamint a honfoglalás 1100
és a Magyar keresztyénség

1000 évfordulója alkalmával
emelt emlékműveknél.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László műem-
lékvédő építész a saját mun-
kájából és gyűjteményéből
küldte be a szerkesztősé-
günkbe. 

Az Uzoni Református 
Egyházközség lelkipásztorai

l Hilibi Nagy László 1569 – 1582
l Sáfár János 1648 – 1658
l Jancsó Péter 1658 – 1667
l Abalai Márton 1667 – 1672
l Papolczi Miklós 1672 – 1677
l Csabai László 1677 – 1689
l Zágoni András 1689 – 1709
l Koré Tamás ‐ bikfalvi 1709 – 1710
l Lisznyai Intze István 1710 – 1744
l Vásárhelyi János – esperes is 1744 – 1761
l Intze Dávid 1761 – 1798
l Intze Sámuel ‐ a Dávid fia 1798 – 1826
l Egerpataki Basa Mihály 1826 – 1828
l Kisgalambfalvi Vékás József 1829 – 1848
l Sükösd Sámuel 1848 – 1849
l Kisbaczoni Benedek Ignac 1849 – 1867
l Uzoni Pünkösti Ferenc 1867 – 1898
l Uzoni Pünkösti István 1899 – 1948
l Nagyobb Péter 1949 – 1959
l Szabó József 1959 – 1992
l Zsold Béla 1993 ‐ 2002
l Ungvari Barna Andras 2003

Uzoni híres emberek

l Innen származik az uzoni gróf Béldi család, melynek
számos neves tagja született itt.
l Itt született 1871‐ben Erdélyi Lajos nyelvész.
l Itt született 1888‐ban Kováts Benedek magyar pe‐
dagógus és író.
l Itt született 1927‐ben Beke György író, műfordító,
újságíró.
l Itt született 1950‐ben Veres István újságíró, mű‐
fordító.
l Uzoni Jankó Boldizsár, XVIII. századi református
egyházi író;
l Uzoni Fosztó István (1729‐1777) unitárius lelkész,
történetíró;
l Uzoni Béldi Mátyás (1707‐1804) latin nyelvű elé‐
giaszerző;
l D. Veres Jenő (1882‐968) református lelkipásztor,
egyházi író, szerkesztő és műfordító;
l Kovács Benedek (1888‐1975) tanár, író, műfordító;
l Kelemen Lajos (1888‐1968) a Bukaresti Magyarság
című újság társszerkesztője;
l Pünkösti Gergely (1820‐1912), 1848–49 béli őr‐
nagy;
l Pünkösti Pál (1804‐1868) őrnagy a 8. huszárez‐
redben;
l Pünkösti Ferenc (1835–1898), református pap,
személyesen fogadhatta a községbe érkező Jókait és
róla készített fényképfelvételt Orbán Balázs, amikor
Uzonnal és környékével ismerkedett.
l Pünkösti László (1912–1940) mártírhalált halt ve‐
zérkari százados volt.
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Koreába kéne menni...

A POL egyébként már hó‐
napokkal kor(e)ábban fel‐
hívta a figyelmet, hogy az
interneten terjedő informá‐
ciók szerint a „világbékéért
küzdő”  Mennyei kultúra a
Világbéke és a Fény Hely‐
reállítására (HWPL – Hea‐
venly Culture World Peace
Restoration of Light) elne‐
vezésű szervezetet lénye‐
gében egy szektavezér irá‐
nyítja, a már említett Li Man
Hi, aki „a megígért pásztor‐
nak” nevezi magát. A POL‐
osok a marosvásárhelyi egy‐
házakat is megkeresték, ál‐
lásfoglalásra kérvén őket az
együttműködéssel kapcso‐
latosan. „Paul Kim baptista
lelkész több internetes fó‐
rumon is felhívja a figyelmet
Li Man Hire, és ugyanígy
tesznek a dél‐koreai szek‐

tákkal foglalkozó lapok is,
amelyek szerint Li Man Hi
az Élet Fájának és a Meny‐
nyek Királyának nevezi ma‐
gát, azt hirdeti, hogy nélküle
nincs megváltás, sem örök
élet, sem mennyország. Azt
is állítja, hogy a kálvinista
ideológia a Sátán ideológi‐
ája, a felekezetek Jézus ellen
beszélnek, és korruptak let‐
tek” – olvasható a POL által
az egyházi vezetőknek el‐
juttatott körlevélben. Erre
reagálva, Oláh Dénes római
katolikus főesperes felhá‐
borítónak, szégyennek és
gyalázatosnak tartotta, hogy
a magyar tanácsosok és –
nemzetiségtől függetlenül
– a magukat kereszténynek
valló helyi képviselők má‐
jusban megszavazták az
együttműködést a HWPL‐

lel és annak vezetőjével, Li
Man Hi pajtással.

Fontos előzmény, hogy
tavaly ősszel, az RMDSZ‐ve‐
zetés nemtetszését negli‐
gálva, Makkai Gergely al‐
polgármester elkirándult
Szöulba, a világbékéről szóló
konferenciára, ahol, állítása
szerint, „egy szó nem esett
a vallásról, mindenki, szer‐
vezők és meghívottak, ál‐
lamelnökök és kormányfők
egyaránt a világbéke meg‐
teremtésének fontosságáról
beszélt”.

Ugyanakkor Vass Levente,
az RMDSZ marosvásárhelyi
elnöke szerint most, a val‐
lásszabadság évében nem
a szervezet feladata a dél‐
koreai partnerekről ítélkez‐
ni. „Kisebbségként támo‐
gatnunk kell a másságot,

azonban nem látom, milyen
haszna lehet Marosvásár‐
helynek ebből az egész dél‐
koreai kapcsolatból” –
mondta Vass, majd hozzá‐
tette: elégedett azzal, hogy
az önkormányzatban nem
sikerült elfogadtatni az
újabb koreai kirucc megfi‐
nanszírozását. Lapértesü‐
lések szerint a polgármes‐
teri hivatal még fog tenni
egy próbálkozást: augusztus
kilencedikére rendkívüli ta‐
nácsülést hívnak össze a
kérdés újratárgyalására.

Ha emlékezetünk nem
csal – és ilyen félrövid távon

nem szokott –, a tavalyi ko‐
reázás után Vass felszólí‐
totta alpolgármester urat
egy részletes útibeszámoló
megírására, mivel azt a fél‐
mondatot, hogy „valamilyen
világbékéről volt nagyba'
szó”, még ő is kevesellte.
Amely fogalmazás, legalább‐
is tudtunkkal, azóta se ke‐
rült megírásra, vagy ha még‐
is, akkor kéretik nyilvános‐
ságra hozni: ha már mi nem
jutunk el ilyen távol‐keleti
országokba, legalább olvas‐
sunk róluk izgi élménybe‐
számolókat!

Molnár Tibor

VÁSÁRHELYI MAJDNEM-MEGGAZDAGODÁS NYELVI NEHÉZSÉGEK

- avagy amikor egy vásárhelyi vegyesüzletben
román az eladó, és a nem tökéletes romántudású
székely bácsi próbál vásárolni -

☻ Vă rog doi puținpâine (Kérek két zsemlét)
☻ Dați‐mi trei Adevărat Csíki Sör cu geam cu tot

(Adjon három Igazi Csíki Sört üvegestől)
☻ Aveți praf de spumă de culoarea laptelui? (Tej‐

színhabpor van?)
☻ Vreau cumpărat un pereche cârnați de ață (Egy

pár cérnakolbászt szeretnék venni)
☻ Un flacon de apă de zăcământ nebulată (Egy

flakon buborékmentes ásványvizet)
☻ Cât costă apa curge macaroanele rămân? (Mennyi

a laskaszűrő?)
☻ Hârtie de căcat ai? (Vécepapír van?)
☻ Dați‐mi un muștar care face ca țânțarul (Adjon

egy csípős mustárt)
☻ Vă rog zece deka porc principal din cașcaval

(Kérek tíz deka disznófősajtot)
☻ És végül: un borcan de zacuscă (egy borkán za‐

kuszkát) mt

Habár az RMDSZ-es tanácsosok zöme azt szerette volna, hogy szeptemberben
egy négyfős küldöttség utazzon (újra) Szöulba egy hétre, közpénzen, Vass Levente,
a szervezet városi elnöke jónak tartja, hogy az önkormányzat végül mégsem
fogadta el a javaslatot – írta meg a Székelyhon. A cikkből az is kiderül, hogy
amennyiben az önkormi nem módosítja álláspontját, akkor megtörténhet,
hogy megszakad Marosvásárhely és Dél-Korea kapcsolata, amelyet Li Man Hi
(a.k.a. Man Hee Lee) állítólagos szektavezető miatt amúgy is sokan elleneznek.
Az RMDSZ-tanácsosok többsége igennel voksolt az újabb dél-koreai útra, ám
mivel a Szabad Emberek Pártja (POL) három képviselője ellenezte, valamint a
szociáldemokraták és liberálisok álláspontja megoszlott, nem jött össze a kellő
számú szavazat a határozattervezethez, amely szerint szeptember 14. és 20.
között négyfős küldöttség utazott volna az ázsiai fővárosba.

Még általános iskolások
voltunk a nyolcvanas
években, amikor egy nyári
délutánon a kábelgyár
környékén bicajozva a
szomszéd fiúval azt vettük
észre, hogy az épület mö-
götti szeméttelep-szerű-
ségre nemcsak kábelhán-
talékok és hasznavehe-
tetlen, méteresnél rövi-
debb kábelek vannak ki-
dobva, hanem 3-4-5 mé-
teresek is, vagy még annál
is hosszabbak. Összeszed-
tünk párat, otthon meg-
mostuk, majd vasárnap
eladtuk őket az ócskán,
az üzletihez képest kábé
féláron, de még úgy is jó
„biznisz” volt, nulla be-
fektetéssel. Az eredmé-
nyen felbátorodva a kö-
vetkező héten alaposab-
ban megguberáltuk a he-
lyet, és már egy-egy csö-
veshátizsáknyi kábellel
tértünk haza, amiket meg-
tisztítás után szintén el-
sóztunk az ócskán (fejen-
ként kábé 2-300 lej jött
össze, ami a heti huszon-
ötlejes zsebpénzünkhöz
képest elég szép sum-
mácska volt).

Harmadik alkalommal
már az egész kábel‐szemét‐
dombot feltúrtuk, s miköz‐

ben otthon mosogáltuk a
koszos, sáros kábeleket, zse‐
niális ötletünk támadt: ne
csak úgy „csórén” áruljuk
őket, hanem szereljünk rá‐
juk fali csatlakozókat, úgy
drágábban lehet eladni. Vet‐
tünk is a Luxorban egy cso‐
mó „dugaszt”, ügyesen rájuk
applikáltuk, sőt, még jóné‐
hány elosztós hosszabbítót
is gyártottunk; erre a ko‐
rábban felhalmozott tőkénk
gyakorlatilag rá is ment, de
sebaj, úgyis visszajön majd
legalább a duplája, ha nem
a háromszorosa, gondoltuk.

Rosszul. Ugyanis amikor
következő vasárnap reggel

éppen terítettük a cuccot a
piacon földre rakott Népúj‐
ságokra, izé, Vörös Zászlók‐
ra, hirtelen megjelent két
milicista, elkoboztak min‐
dent, táskástól, és közölték,
hogy nem vennék jó néven,
ha a jövőben még folytat‐
nánk eme tevékenységün‐
ket; egész pontosan imígyen
fogalmazott egyikük: „Dacă
vă mai prind aici cu cabluri,
vă ia mama dracului!”. Nem‐
hogy ellenkezni, de nagy‐
jából megmukkanni se mer‐
tünk, akkoriban nem volt
divat visszapofázni az in‐
tézkedő milicistának, pláné
gyerekként. (Csak így záró‐
jelben: tulajdonképpen nem
követtünk el semmi tör‐
vénytelenséget – se a ká‐
beleket, se a rájuk szerelt
dolgokat nem loptuk, hiszen
előbbieket guberáltuk, utób‐
biakat vettük. Érdekes vi‐
szont, hogy több pofa is
árult anno, minden vasár‐
nap, LED‐diódákat, kondi‐
kat, ellenállásokat, tranzisz‐
torokat, integrált áramkö‐
röket meg egyéb, a számo‐
lógépgyárból kicsórt mü‐
tyüröket, de őket soha nem
vegzálták...)

Na, így nem lettünk ká‐
bel‐milliomosok.

mt
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Nem kétséges, hogy az új‐
kori európai kultúra, amely
eddig a világtörténelemben
a legsikeresebb, jelentős
részben ennek a változásnak
köszönhetően emelkedett a
többi fölé. Ugyanakkor az
sem kétséges, hogy mára –
éppen a tradícióktól való el‐
fordulás, a ráció minden
problémát megoldani képes
voltába vetett hit következ‐
tében olyan jelenségek hal‐
mozódtak fel, amelyek az
európai kultúra puszta fenn‐
tarthatóságát is kétségessé
teszik. Mindenképpen for‐
dulat következik tehát, vagy
általunk, vagy a helyünkbe
lépő mások által.

Ha azt szeretnénk – és
mi mást szerethetnénk –,
hogy velünk, általunk kö‐
vetkezzék be a fordulat, ak‐
kor legfőbb ideje alapos
elemzésnek alávetnünk az
elmúlt háromszáz év euró‐
pai szellemi‐társadalmi‐po‐
litikai örökségét. El kell dön‐
tenünk, hogy mi az, amit
abból foggal‐körömmel meg
kell védenünk, és mi az, amit
alapjaiban kell megváltoz‐
tatnunk.

Minthogy ugyanabba a
folyóba kétszer belelépni
nem lehet, a puszta vissza‐
térés nyilvánvalóan sehova
sem vezet. Salina herceg, a
Párduc szavait idézve: „min‐
dent meg kell változtatni
ahhoz, hogy semmi ne vál‐
tozzon”, azaz hogy Európa
megmaradhasson annak a
szabad, kreatív, demokrati‐
kus, jólétet teremtő föld‐
résznek, amelynek ma is‐
merjük.

Egy egész civilizációnak
kell megváltoznia, így hát
rendkívül nehéz még a kér‐
désfeltevéseket is előre ki‐

jelölni. Gondolatkísérletként
mégis próbáljuk meg felvá‐
zolni, hogy többek között
milyen összefüggéseket kell
végiggondolnunk. Három el‐
lentétpár kínálkozik:

– struktúra kontra de‐
konstrukció;

– szakralitás kontra rea‐
litás;

– tradíció kontra ráció.
A struktúra ebben az ösz‐

szefüggésben azt jelenti,
hogy elődeinktől készen ka‐
pott meghatározottságok
között élünk, ezek segítenek
otthon éreznünk magunkat
a világban, és megoldanunk
az elénk kerülő problémá‐
kat. A dekonstrukció gon‐
dolata szerint viszont min‐
den kötöttség szabadságel‐
lenes, tehát megszünteten‐
dő, az egyén nem korlátoz‐
ható ön‐azonossága és az
elé kerülő problémákra
adott válaszok megválasz‐
tásában.

A szakralitás fogalma sze‐
rint a Mindenség létező, tu‐
lajdonságokkal rendelkező
entitás, és ezzel az entitással
az egyén kapcsolatba léphet.
Az ember (a lélek) veleszü‐
letett tulajdonsága, hogy e
kapcsolat megismerésére
törekedjék. A realitás meg‐
közelítése ezzel ellentétesen
azt mondatja velünk, hogy
az ésszel megismerhetőn
túl nincs semmi, ugyanakkor
az ész minden létezőnek a
megismerésére alkalmas.

A tradíciókövető felfogás
lényege szerint a világ túl
bonyolult ahhoz, hogy az
egyén minden kérdésre ön‐
maga választ találjon, ezért
tisztelettel tekint azokra a
civilizációs fejleményekre,
amelyek hosszú idő óta mű‐
ködőképesnek mutatkoz‐

nak, kiállták az idő próbáját.
Ezzel szemben a ráció alap‐
ján csak az érvényes, amit
az ész érvényesnek igazol.
Az egyénnek szabadságában
áll, hogy minden kérdésre
maga keressen választ, és
bármely civilizációs fejle‐
ményt elvessen, amelynek
a helyességéről nincs meg‐
győződve.

Három évszázaddal ez‐
előtt az európai civilizáció
abba az irányba fordult,
hogy mindhárom fenti kér‐
désre a második választ adja,
és a XX. század második fel‐
ére úgy tűnt, hogy a dolog
el is dőlt. Mára viszont ki‐
derült, hogy semmi sem dőlt
el, a kérdéseket újra fel lehet
és fel is kell tenni. A vála‐
szokon földrészünk sorsa
múlik.

Ne legyenek illúzióink: a
játszma két¬esélyes, veszít‐
hetünk is, ahogy a
(nyugat)római kultúra is ve‐
szített ezerötszáz évvel ez‐
előtt, és a győztesek majd
hasonló érzésekkel tekinte‐
nek vissza ránk, mint ami‐
lyenekkel mi visszatekin‐
tünk a Római Birodalomra.

Arnold Toynbee angol tör‐
ténetfilozófus zseniális meg‐
látása szerint az egyes civi‐
lizációk akkor tudnak fej‐
lődni, ha ismételten opti‐
mális erejű kihívás elé ke‐
rülnek. Ha ugyanis a kihívás
túl gyenge, akkor nem váltja
ki az alkalmazkodás erőfe‐
szítését, ha viszont túl erős,
megroppantja, akár le is
rombolja a próba elé állított
civilizációt. Az Európát most
érő kihívás túl gyengének
aligha mondható, de hogy
optimális‐e, azt majd az
eredmény mutatja meg.

Bencsik Gábor

Európa újratervezése
Egyre többször vetődik fel a XVIII. századi felvilágosodás szellemi, társadalmi
és politikai öröksége újraértékelésének a gondolata. Ebben a teljesen jogos tö-
rekvésben valójában nem onnan kellene indítani a gondolkodást, hanem a XVII.
századtól, amikor, szemben az isteni akaratnak való alávetettség koncepciójával,
megszületett az emberiség önmagáért való felelősségének, egyúttal cselekvésre
való szabadságának gondolata. A felvilágosodás ebből sarjadt.
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Helyileg lesz megoldva
az iskoláztatásuk, étke-
zésük és az elszállásolá-
suk

– A felkészülési központ
egy régi álom megvalósítása
tulajdonképpen, a tervért egy
éve lobbizok. A Román Bir‐
kózó Szövetség tagjai az ötlet
megszületése óta támogatták,
de volt néhány kritérium,
amit be kellett tartani. Eddig
több edző, vezető próbálta
ezt megvalósítani Vásárhe‐
lyen, de nem sikerült, ezért
is vagyok büszke és mi, ma‐
rosvásárhelyiek is büszkék
kell legyünk. Sokat nyomott
a latban az is, hogy Maros SK
birkózó szakosztálya a legsi‐
keresebb a nemzetközi szin‐
ten nagynevű Steaua után,
sőt hazánkban az evezés után
a legsikeresebb sportág a bir‐
kózás. Ez az olimpiai központ
a komolyságra, becsületre is
alapoz, habár több hazai vá‐
rosban is volt eddig, de sehol
nem vált be.  

Ballai kifejtette: a sportolók
az év 365 napjából 300 napon
keresztül a felkészüléssel, a
versenyekkel lesznek elfog‐
lalva, a központ teljes finan‐
szírozását a Román Olimpiai
Bizottság fogja biztosítani.
Azért indítják szeptember
17‐én, az iskolakezdéskor,
mert addig a szülők belee‐
gyezésére is szükség van, hi‐
szen még kiskorú sportolók‐
ról van szó, sőt a szerződések
megkötésére is idő kell. El‐
mondta, hogy 18 sportoló, 3
edző (az edzők neve még is‐
meretlen, arról a hazai bir‐
kózó szövetség dönt), egy
erőnléti edző és egy orvos
fogja alkotni a technikai stá‐
bot, a birkózók a Szász Albert
Sportlíceum diákjai lesznek,
étkezésük és a szállásolásuk
is helyi szinten lesz megoldva
– említette Ballai, aki 1979‐
ben lett a Maros SK igazolt
birkózója, majd 1982‐ben a
Steaua Sportklubhoz szerző‐
dött. 

Nagy esély előtt a Maros
megyei birkózók

A kisifjúsági birkózó olim‐
pia központ előnyeiről a sza‐
kág alelnöke ezt említette:

– Mint köztudott, Maros‐
vásárhelyen a hazai birkózás

fellegvára, mármint ami a
sportág múltját illeti, de a
Maros megyei tehetséges
birkózóknak van egy plusz
esélyük, hogy együtt edze‐
nek ezekkel az elit sporto‐
lókkal, így ők is tudnak elő‐
relépni, mert van felkészülési
partnerük. Emellett nem‐
zetközi szintű edzőkkel dol‐
goznak majd, akik kellőkép‐
pen készítik fel őket a rangos
nemzetközi versenyekre.
Nem mindegy, hogy egy
klubnál van 30‐40 gyerek
és egy edző, aki alig tud fog‐
lalkozni velük és felügyelni
őket. 

Ballai azt is elmondta,
hogy minden verseny előtt
szelekció lesz a versenyzők‐
nek, így a legjobbak, a leg‐
jobb formában lévő birkózók
fognak menni a megméret‐
tetésekre. Aki komolyan, el‐
szántan edz, az felső szinten
űzheti a birkózást, dicsősé‐
gesen képviselheti Romániát
a nemzetközi megmérette‐
téseken, így marad a válo‐
gatott tagja is, viszont aki
nem veszi komolyan a fel‐
készülést, az kihull a keret‐
ből, és visszatér nevelő egye‐
sületéhez. Sajnos sok, tehet‐
séges birkózó volt az évek
során a Maros SK‐nál, de 18
életévük betöltése után, vagy
az érettségi után elmentek
dolgozni, vagy elkallódtak.

Ballai – aki nemrég végleg
befejezte sportolói karrierjét,
és a fiatal, tehetséges hazai
birkózók felkutatásával, fel‐
karolásával szeretne foglal‐
kozni ezután – , megerősí‐
tette, hogy ezt a lehetőséget
kell ők megértsék, reméli,
hogy a felkészülési központ‐
tal párhuzamosan fellendül‐
het a sportág városunkban. 

A hazai birkózók 
távol a világ elitjétől

Végül a hazai birkózás m
últjáról, jelenéről és jövő‐

jéről is beszélt:
– Nagyon nagy a különb‐

ség a hazai és nemzetközi,
13–16 éves birkózók felké‐
szülése és sikerei között, itt
a mentalitásra, az adottsá‐
gokra, a felkészülési szintre
gondolok elsősorban. 

A hazai edzők többsége a
régi felkészülési módszerek
szerint tanítja a birkózást,

azóta már többször változott
a pontozási rendszer is, a
menetek közt is 2X3 perc
lett a szünet, a mérkőzés
előtti felkészülés sem kell
mintegy óra legyen, hiszen
nyugaton mindez fél óra.
Egy edzés tartama is maxi‐
mum egy óra húsz perc kell
legyen (nyugaton ez egy
óra), de nálunk még mindig
két és félóra stb. 

Kellőképpen fel kell ké‐
szítsük a sportolóinkat fizi‐
kálisan és lélektanilag, hogy
több önbizalmuk legyen, ak‐
kor majd az eredmények
sem maradnak el. A mi spor‐
tolóink rengeteg versenyen
vettek részt, de a nagy vi‐
lágversenyeken alig szerez‐
tek pontokat, ami mind a
felkészülésükhöz vezet visz‐
sza. Már olyan európai or‐
szágok versenyzői is meg‐
verik a román birkózókat,
mint például a csehek, akiket
egykoron mi simán vertünk,
a mieink egy technikai pon‐
tot sem érnek el a nemzet‐
közi porondon, ahol egy perc
alatt 10‐0‐ra kapnak ki, ami
olyan, mint az ökölvívásban
a technikai KO (példa erre
a 2012‐es szerbiai EB). 

A volt szovjet államok
sportolói és a japánok 
a legjobbak

Azzal kapcsolatosan, hogy
mely országok birkózói tartoz‐
nak a világelitbe, a volt kiváló
sportoló így összegezett:

– Az 1992‐es olimpián
mindössze egy orosz birkózó
állhatott fel a pódiumra,
most már több mint 10 olim‐
piai bajnokuk van a Szovje‐
tunióból levált orosz álla‐
moknak. Én rengeteg oroszt
vertem meg sportpályafu‐
tásom során – bár nekik is
két kezük és két lábuk van
– , de ezért is kell a mentali‐
táson javítsunk, hogy ne pá‐
nikoljanak be birkózóink a
nagy, nemzetközi versenyek
előtt. A japánok egykoron

jók voltak két kisebb súly‐
csoportban, jelenleg a nyolc
olimpiai súlycsoportból hét‐
ben diadalmaskodtak. Húsz
évvel korábban ők is hoztak
orosz edzőket – bár akkor
mindenki nevetett rajtuk –,
de sikerült egy olyan gene‐
rációt kineveljenek, akik zsi‐
nórban diadalmaskodnak a
nagy világversenyeken az
amerikaiak mellett. Nekem
egykoron, amikor birkóztam
egy amerikai ellen, egy
,,könnyű” meccsem volt,
most elgondolkoznék az ösz‐
szecsapás előtt... Azt szeret‐
ném, hogy a hazai verseny‐
zők ne legyenek aranyér‐
mesek az országos bajnok‐
ságon, de inkább bronzér‐
met szerezzenek az Euró‐
pa‐bajnokságon, vagy világ‐
bajnokságon, mint például
a vásárhelyi néhai Simon
László, aki világbajnok volt
1974‐ben Isztambulban, de
csak országos második volt
Romániában a súlycsoport‐
jában, miután Enache Panait
őt megverte – fejezte be a
hazai birkózó föderáció al‐
elnöke, aki 14 országos baj‐
noki cím tulajdonosa, ugyan‐
akkor öt veterán világbajnoki
aranyérmet nyert 19 év alatt
(5 arany‐, 5 ezüst‐ és egy
bronzérmet).

Rajtuk múlik, 
hogy sikeres 
birkózók legyenek

Arra a kérdésre, hogy kik
azok a tehetséges marosvá‐
sárhelyi kisifjúsági szabad‐
fogású birkózók, akik tagjai
lesznek a helyi olimpiai köz‐
pontnak, Fazakas Csaba, a
marosvásárhelyi ISK edzője
a következőket mondta el a
Központnak:

– Marosvásárhelyt öt or‐
szágos bajnok fogja képvi‐
selni: Csiki Ervin, Gombos
Erik (a hajdani többszörös
kung‐fu világbajnok, Gombos
Attila fia), Cristian Biro, Alex
Matea (ők mind az ISK‐ver‐
senyzői), ugyanakkor Böjthe
Benjámin, a Maros SK‐tól,
akit Márton József edz.

Biro ötszörös román baj‐
nok, emellett első, Gombos
második, Csiki harmadik he‐
lyezett volt a Balkán‐baj‐
nokságon, ahol a 17 évesek
korcsoportjában szerepeltek,
és még csak 16 évesek! Én
közülük Birot és Mateát ké‐
szítem fel, Gombost és Csikit
Dragoș Olar edzi. Szép jövőt
jósolok nekik, mert a lehe‐
tőségek adottak számukra:
komoly, tehetséges birkózók,
rajtuk múlik, hogy minél
hosszabb ideig maradjanak
a keretben, hogy idővel fen‐
nebb kerüljenek a következő
korosztályos keretbe.

C.F.A.

Kisifjúsági birkózó olimpiai központ indul Marosvásárhelyen
Szeptember 17-től kezdődően kisifjúsági (13–16 éves
korosztályúak) birkózó olimpiai központ lesz váro-
sunkban, amely az ország legtehetségesebb és legsi-
keresebb 18 birkózójának biztosít felkészülési lehe-
tőséget a nemzetközi megmérettetésekre – mondta
el a Központnak Ballai Sándor, a Román Birkózó Szö-
vetség alelnöke, a Maros SK birkózó szakosztályának
elnöke, majd a helyi birkózó olimpiai központról így
vélekedett:

A helyi tehetséges birkózók egy csoportja 
Fotó: Fazakas Csaba

Ballai Sándor / Fotó: punctul.ro
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Nézd meg a napi horoszkópodat! Nekem úgy tűnik, jobb, ha ma fel sem kelsz! 

Kétszer is járt Marosvá-
sárhelyen Szepesi

A világhírű londoni mér‐
kőzésről 1998‐ban film ké‐
szült 6:3 avagy, Játszd újra
Tutti címmel, amelyet 1999‐
ben mutattak be Budapes‐
ten, sőt azon év május 7‐én
a marosvásárhelyi Művész‐
moziban is bemutatásra ke‐
rült, amelyen jelen volt Ti‐
már Péter, a film rendezője,
Grosics Gyula és Buzánszky
Jenő, az Aranycsapat tagjai
és nem utolsó sorban Sze‐
pesi György, a mérkőzés le‐
gendás riportere. A film
megtekintése után mint kez‐
dő, amatőr sportújságírónak
alkalmam volt a fent említett
személyekkel beszélgetni,
interjút készíteni az akkori
helyi magyar sajtó számára. 

Azon kérdésre, hogy mi
volt az Aranycsapat titka,
Szepesi 1999‐ben így nyi‐

latkozott:
,,Ritkán jön össze egy csa‐

patban több világklasszis,
akkor a magyar válogatott‐
ban Puskás, Kocsis, Hideg‐
kuti, Bozsik, Grosics és Czi‐
bor személyében is kiváló
labdarúgók játszottak. Ezek‐
nek a játékosoknak nagyon
sok utasítást nem kellett
adni, hiszen mindenki ját‐
szotta a maga játékát a saját
együttesében és a váloga‐
tottban is, így rendkívül fel‐
készült futballisták alkották
az Aranycsapatot, akik tech‐
nikailag és taktikailag is je‐
lest alkottak. 

Hiába figyelt Puskásra
mindenki, megfeledkeztek
a jobbfedezet Bozsikról, aki
a háttérből az egész táma‐
dójátékot dirigálta, és tak‐
tikailag is nagyszerű volt,
mellette a másik, aki irá‐
nyított, az Hidegkuti volt.
Nagyon jól összeszoktak

ezek a játékosok, idővel Ko‐
csis is melléjük került.”

Dr. Kincses Előd maros‐
vásárhelyi ügyvéd szerint
Szepesi először 1972 má‐
jusában járt Marosvásárhe‐
lyen a budapesti magyar–
román Eb‐selejtező (1–1)
után. Akkor Szepesi többek
közt a néhai Tamás Frerenc
helyi színésszel és Kincses‐
sel a Maros vendéglőben és
a Vártemplomban is jártak. 

Ki volt Szepesi György?

Szepesi György 1922. feb‐
ruár 5‐én született Buda‐
pesten.

1945‐ben lett rádiós, s
az oldalvonal mellett állva
közvetítette a mérkőzéseket.

Az olimpiáról először 1948‐
ban tudósított, s sorozatban
tizenöt ötkarikás nyári já‐
tékról közvetített egyedi stí‐
lusban. Negyvenkilenc ma‐
gyar olimpiai aranyérem
megszületésénél lehetett
ott, emellett tizennégy lab‐
darúgó‐világbajnokságnak
is a kommentátora volt, s
bekerült a Guinness rekor‐
dok könyvébe. Ő ugyanis a
világ leghosszabb időn át
tevékenykedő sportripor‐
tere, a 2005‐ös Magyaror‐
szág–Argentína barátságos
labdarúgó‐találkozónak
szinte napra pontosan hat‐
van évvel azután lehetett
rádiós szakkommentátor,
hogy az 1945‐ös magyar–
osztrákon bemutatkozott

sportriporterként.
A sport mellett a politikai

újságírásba is belekóstolt:
1975 és 1978 között a rádió
bonni tudósítója volt, 1981‐
től 1992‐es nyugdíjba vo‐
nulásáig a Magyar Rádió
Szórakoztató és Sportfőosz‐
tályának volt a vezetője.

1979 és 1986 között a
Magyar Labdarúgó‐szövet‐
ség elnökeként tevékeny‐
kedett, elnöksége idején
szerepelt utoljára a magyar
labdarúgó‐válogatott világ‐
bajnokságon, a szerencsét‐
len kimenetelű 1986‐os me‐
xikói tornán. Szepesit 1982‐
ben beválasztották a FIFA
végrehajtó bizottságába, s
tagja volt a Magyar Olimpiai
Bizottságnak is. C.F.A.

Emlékezve Szepesi Györgyre
Az elmúlt héten bejárta a hír a világsajtót, hogy ki-
lencvenhat éves korában elhunyt Szepesi György, a
legendás rádiós sportriporter, akinek a leghíresebb
közvetítése az 1953-as londoni 6-3 volt, amikor az
„évszázad mérkőzésén” a Puskás–Czibor–Hidegkúti
által fémjelezett magyar Aranycsapat a Wembley
Stadionban legyőzte a 90 éve veretlen Angliát. A rá-
dióközvetítést milliók hallgatták Magyarországon,
Szepesire pedig ráragadt az elismerő minősítés: ő
az Aranycsapat 12. játékosa. 

fotó: nepszava.hu
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Botrányos angol legénybúcsú: bagó-
ért rávettek egy hajléktalant a hom-
loktetoválásra
Áll a bál Spanyolország-
ban, ahol egy legénybú-
csúra érkezett angol tár-
saság azt találta halálo-
san viccesnek, hogy 100
euróért rávegyen egy
hajléktalant egy tetová-
lásra. A lengyel szárma-
zású férfire el is kezdték
felvarrni a vőlegény ne-
vét, de nem végeztek,
akkora fájdalmat oko-
zott a tetoválás.

"Jamie Blake, North Shi‐
elds, NE28" – ezért a fel‐
iratért fizetett 100 eurót
Blake a haverjaival, ha a
34 éves Tomek a homlo‐
kára tetováltatja, írja a
brit Guardian. Az ügy
előbb az érintett vőlegény
Facebook‐oldalán kavart
vihart, de a botrány nem
ért véget a tetoválás köz‐
ben készült fénykép eltá‐
volításával.

Az eset Benidorm
strandján történt, ahol egy
brit vállalkozásokat segítő
cég is működik. A szerve‐

zet elnöke, Karen Maling
Cowles találta meg a fotó
alapján az érintett hajlék‐
talant. A Guardiannek el‐
mondta, nem csak ő un‐
dorodik a történtektől, de
a helyi közösség és sok
turista is. "Szörnyű, ami‐
kor egy kiszolgáltatott em‐
ber helyzetével visszaélve
kevés pénzért a kárára
viccelődünk" – mondta.

Tomek szakítása után
Lengyelországból gyalo‐
golt el a spanyol tenger‐

partig. Sárgaság gyötri és
alkoholista. Egyébként a
tetoválásért kapott pénz
egy részét elköltötte, ám
utána a többit elrabolták
tőle. Maling Cowles nem
pusztán a felirat eltávolí‐
tására gyűjt pénzt, de
hosszabb távon is segíteni
akar a férfin.

Benidorm egyébként
évek óta küzd a partitu‐
risták ellen. A jelek szerint
mindhiába.

forrás: hvg.hu

Többen lesznek öngyilkosok, ha folytatódik a globális felmelegedés

A melegebb éghajlat tí‐
zezrekkel több öngyilkos‐
ságot eredményezhet 2050‐
re Mexikóban és az Egyesült
Államokban, ha a globális
felmelegedést nem sikerül
megfékezni ‐ következtettek
a kutatók, akik több évtized
hőmérsékleti adatait vetet‐
ték össze amerikai és me‐
xikói megyék öngyilkossági
rátáival. Azt állapították
meg, hogy a melegebb idő
és az öngyilkossági ráták
emelkedése összefügg.

"A melegebb idő nyilván‐
valóan nem az egyetlen, de
nem is legfontosabb kocká‐
zati tényezője az öngyilkos‐
ságnak. Kutatásunk azon‐
ban arra utal, hogy a fel‐
melegedésnek meglepően
nagy a hatása az öngyilkos‐
ság kockázatára, ez pedig
fontos a mentális betegsé‐
gek jobb megértése szem‐
pontjából és azért is, hogy
megtudjuk, mi várható, ha
a hőmérséklet tovább nő" ‐
írta közleményében Mars‐
hall Burke, a Stanford Egye‐
tem közgazdásza.

Az adatok elemzése alap‐
ján a havi átlaghőmérséklet
egy Celsius‐fokos emelke‐
dése 0,7 százalékos növe‐

kedést mutatott az öngyil‐
kosságok arányában az
Egyesült Államokban és 2,1
százalékos növekedést Me‐
xikóban. A Nature Climate
Change című szaklapban
megjelent tanulmány szer‐
zői megvizsgálták továbbá
több mint félmilliárd Twit‐
ter‐bejegyzés nyelvezetét,
és azt állapították meg, hogy
a depressziós hangvétel is
gyakoribbá vált a forró na‐
pokon.

A kutatók azt jelezték,
hogy ha nem sikerül meg‐
fékezni a globális felmele‐
gedést 2050‐re, további 21
ezer öngyilkosság következ‐
het be a két országban
együttvéve.

Az Egyesült Államok szin‐
te minden államában nőtt
az öngyilkosságok aránya
1999 óta, az országok felé‐
ben több mint 30 százalék‐
kal is ‐ jelentette az országos
járványügyi és betegségme‐
gelőzési központ (CDC) jú‐
niusban. Majdnem 45 ezer
ember követett el öngyil‐
kosságot 2016‐ban az Egye‐
sült Államokban, ezzel az
öngyilkosság bekerült az
első három (a másik kettő
az Alzheimer‐kór és a ká‐

bítószer‐túladagolás) halá‐
lok közé.

"Amikor klímaváltozásról
beszélünk, sokszor elvont
dolgok jutnak az emberek
eszébe. A megállítatlan me‐
legedéssel összefüggésben
valószínűleg bekövetkező

öngyilkosságok ezrei azon‐
ban nem puszta számok,
hanem tragédiák a családok
számára" ‐ mondta Burke.

Az ENSZ Meteorológiai
Világszervezete márciusi je‐
lentése alapján az utóbbi
három év volt a legmele‐

gebb a rendszeres mérések
kezdete óta. Az ENSZ Egész‐
ségügyi Világszervezete sze‐
rint a klímaváltozáshoz köt‐
hető hőstressz valószínűleg
évente mintegy 38 000 ha‐
lálozást okoz 2030 és 2050
között. forrás: MTI

Összefügghet a globális felmelegedés és az öngyil-
kosságok arányának növekedése Mexikóban és az
Egyesült Államokban egy friss kutatás szerint.


