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Önsorsrontó vásárhelyi 
tanácstalanság

Újabb szintet lépett – lefele – a vásárhelyi po‐
litikum, legalábbis annak RMDSZ‐es része: ma
már a közösségi médiában üzengetve egy‐
másnak – akárhonnan is nézzük, ez nem más,
mint a másutt szokásos pletykaszint – próbálják
bizonyítani a bizonyíthatatlant. Már régen
nincs szó egyébről, mint arról, hogy kinek
van, lehet igaza, magyarán: ki a kakas a sze‐
métdombon. Hogy mi is a konfliktus oka – vi‐
tának a legnagyobb jóindulattal sem lehet ne‐
vezni –, azt már, akár a viccben, régen elfeledték.
Meglehet, soha nem is tudták. 

3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

Marosvásárhelyi 
(lehetséges) leletek 

A nemrég megszavazott főtér alatti mélygarázs
ásási munkálatai során vélhetően az alábbiak
fognak előkerülni a föld alól:
☻ A Muzsikáló Ezüstkecske szobor vázlatai,

mert Bodor Péter eleinte azt tervezgette,
de aztán ezüsthiány miatt inkább a zenélő
kút mellett döntött

☻ Az Ismeretlen Katona dögcédulája
☻ Egy Neumarkt sörösüveg, még a Habsburg

időkből
☻ Jócka nőgyógyászi diplomája, aki csak azért

nem praktizált, mert a mozijegy‐ és virág‐
árulásból jobban megélt

☻ ... mélygarázst megszavazó vásárhelyi
RMDSZ‐tanácsosok esze tokja! ...

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XIII. évfolyam // 4. szám  // 2019. február –21–március 6. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

„A következetesen végzett
munkának mindig megmu-
tatkozik az eredménye"

Nagy Zsolt neve ma már nem ismeretlen az
erdélyi tudományos élet berkeiben. A fiatal
kutató szakfórumokon tart előadásokat, ku‐
tatási eredményeit szaklapok közlik, tudo‐
mánynépszerűsítő cikkei jelennek meg...

4-5. old. // INTERJÚ

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 szeretetről 
két felvonásban

Farsang farkán, a Házasság Hetének végén
történeteket olvasok. Épp Bruno Ferrero van
soron. Beleolvasztva mindennapjaimba to‐
vábbpörgetem esszenciájukat, és meglepő kö‐
vetkeztetések, tanulságok szűrődnek le belő‐
lük.

4. old. // VÉLEMÉNY

A Mindenszentek 
tiszteletére épített templom

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templom,
vagy más néven a „károlyi nagytemplom” szo‐
rosan összekapcsolódik a város és vidékének
történetével és hitéletével. Az első írásos do‐
kumentum a nagykárolyi katolikus templomról
1264‐ből származik. Később – 1333‐ban – a
plébánia szerepel a pápai tizedjegyzékben.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

ÚJABB KARDIOLÓGIAI 
SIKER Marosvásárhelyen

A legkorszerűbb angiográfiás készüléknek helyet adó egységgel bővült
múlt héten a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai
Klinikája. Az új egység lehetővé teszi, hogy a kétszeresére, akár háromszo-
rosára emelkedjen az sürgősségi életmentő beavatkozások mellett a beü-
temezett terápiás eljárások száma is. Az új részleget dr. prof. Benedek 
Theodora egyetemi tanár és dr. Benedek Imre professzor, a klinika vezetője
mutatta be. A közel hárommillió eurós beruházást a kórház költségvetéséből
fedezték



KOS: Ha bármit is újítást tesz, változtat a párja távol‐
létében, azt visszaérkezése után valószínűleg vissza
kell állítani az eredeti állapotba. Ezen a héten a boly‐
góállások arra figyelmezetik, hogy egy erős feszítő
erővel kell szembenéznie.
BIKA: Amennyiben kezdődő szerelmi kapcsolatban
van, nagyon sok, átmeneti feszültséget tapasztalhat
így az elején. Ez megnyilvánulhat vitákban, félreér‐
tésekben. Épp ezért, ha kellően türelmes tud lenni
partnerével ezen a héten, ez a lefutó feszültségeket
kiváltó bolygóhatás nem fog ki szerelmükön.
IKREK: Tele van energiával és fáradhatatlan. Most
önmagának kell meghoznia a fontos döntéseket. Ne
hagyja magát befolyásolni. Meghallgat sokakat, de a
végső döntés mindig az öné. Amíg ez így van, nagyobb
bajoktól nem kell tartania.
RÁK: Ez a hét kedvezőnek ígérkezik az élet művészi
oldalának tekintetében. Engedjen meg magának né‐
hány olyan apróságot, melyek dekoratívak és illenek
az ön stílusához. Több helyzetben is tapasztalhatja
ezen a héten, hogy a szerencse a kegyeibe vette erre
a hétre.
OROSZLÁN: Most könnyedén köthet új barátságokat.
Népszerűsége ebben az időszakban még önnek is
szokatlan szinten megugrik. Mindenki az ön kegyeit
keresi, sőt, bölcs tanácsai is most nyitott szívekre, fü‐
lekre találnak.
SZŰZ: Ezen a héten a munka meglehetősen nagy
nyomást gyakorol önre. Minden kitartására most
szüksége lesz, sőt a kiváló sasszemére is, hogy időben
felismerje a rejtett hibákat. Ha nem vigyáz, egy rokona,
vagy szomszédja kellemetlen helyzetet teremthet az
ön életében.
MÉRLEG: Környezetében a hét elején egy kicsit fe‐
szültnek mondható a légkör. Viszont ez nem fogja lé‐
nyeges kibillenteni az egyensúlyából. Munkahelyén
változások várhatók, amelyek egyelőre még nem
adnak okot félelmekre, aggodalomra.
SKORPIÓ: Vigyáznia kell a napokban a türelmetlen‐
séggel, mert az átvonuló bolygók egy kicsit ingerlé‐
kenyebbé tehetik az önt eddig megszokottól. Amennyi‐
ben valamilyen vizsga előtt vagy nagy döntések előtt
áll, kövesse belső vezérlését és ne térjen el tőle, mert
az eredmény briliáns lesz.
NYILAS: Egy vitás kérdés felmerülése esetén előbb
győződjön meg a tényleges igazáról, és csak utána
foglaljon állást. Bármilyen írat aláírása előtt alaposan
tanulmányozza át a részleteket, mert erősen érződik
ön körül a csalás aurája. Kellő figyelmességével ezt
könnyedén el tudja hárítani.
BAK: Ha gondolatait vagy esetleg gondjait megosztja
a napokban a partnerével, barátaival, házastársával,
számíthat segítő jó tanácsokra és gyakorlati segítségre
is. Házassága, párkapcsolata boldog és kiegyensúlyozott
ebben a periódusban.
VÍZÖNTŐ: Egy rokon vagy szomszédja okozhat némi
kellemetlen meglepetést önnek a napokban. Amennyi‐
ben új üzleti partnerre tett szert, legyen fokozottan
körültekintő a pénzügyeit érintő döntéseiben, mert
könnyen előfordulhat, hogy valamilyen ármánykodás,
csalás áll a dolgok hátterében.
HALAK: Amennyiben testvérrel, szomszéddal ter‐
veznek valami újat, bátran belevághatnak, mert hosszú
távon jól fog prosperálni. A szerelmi élete most egy
kicsit több törődést igényel, fordítson kellő időt, hogy
holnap is boldog lehessen, ne csak a múlt szép emlékei
éltessék szerelmüket párjával.

A Völgyhíd az Arielben

A Völgyhíd című ifjúsági
előadás látható február 21‐
én, csütörtökön 14 órától a
marosvásárhelyi Ariel Ifjú‐
sági és Gyermekszínházban.
A középiskolás korosztálynak
ajánlott produkciót dráma‐
foglalkozás követi. Az elő‐
adást 23‐án, szombaton 19
órakor megismétlik. Bővebb
tájékoztatás és helyfoglalás
a 0747‐942‐181‐es telefon‐
számon, sms‐ben is.

Szutyok

Február 21‐én, csütörtökön
19 órakor a Szutyok látható
a Stúdió Színházban.

Vokálszimfonikus 
hangverseny

Vokálszimfonikus hang‐
versenyre kerül sor február
21‐én, csütörtökön 19 órakor
a Kultúrpalota nagytermé‐
ben. Vezényel Michal Jura‐
szek lengyel karmester, zon‐
gorán játszik Sántha Huba
németországi művész, énekel
Andreea Cojoc szoprán, köz‐
reműködik a Marosvásárhe‐
lyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zene‐
kara. Műsoron: Sz. Moniusz‐
ko‐, Mozart‐, Mendelssohn‐
Bartholdy‐művek. A hang‐
versenyre a 17‐es számú

bérletek érvényesek. 

Katyi Antal 
fotókiállítása

Itt vagyok címmel nyílik
kiállítás Katyi Antal fotóiból
február 21‐én, csütörtökön
18 órakor a Studium Pros‐
pero Kulturális Központ szék‐
helyén, Marosvásárhelyen, a
Forradalom utca 8. szám
alatt. A tárlat szűk és tágabb
világunkat, egyebek mellett
a tavaszi Nyárádmentét és
a téli Maros‐partot mutatja
be. A kiállítás március 7‐ig
hétköznapokon 10–14 óra
között látogatható. 

Lecke- és 
nevelőhangversenyek

Február 22‐én, pénteken
déli 12 órakor román, 13
órakor magyar nyelvű lec‐
kehangversenyt, 17 órakor
román, 18 órakor magyar
nyelvű nevelőhangversenyt
tartanak a Kultúrpalota nagy‐
termében. Téma: Népek ze‐
néje. Fellép a Tiberius vo‐
nósnégyes: Molnár Tibor –
I. hegedű, Lokodi Károly –
II. hegedű, Molnár József –
brácsa, Zágoni Előd – gor‐
donka, meghívott: Koszorús
Krisztina – ének. A hangver‐
seny témáját bemutatják Car‐
la Gliga és Fülöp Klára ta‐
nárnők.

Februárban 
is Black Jazz

Az András Lóránt Társulat
nemrég bemutatott Black
Jazz című produkciója ma
és február 22‐én, pénteken
19 órakor újra látható a tár‐
sulat marosvásárhelyi, Brăila
utca 10. szám alatti székhe‐
lyén, a régi ortodox zsinagóga
épületében. Rendező‐kore‐
ográfus: András Lóránt. Jegy‐
eket a helyszínen lehet vá‐
sárolni, előzetes jegyfoglalás
a 0754‐782‐216‐os telefon‐
számon. 

Hahota-kabaré

A Hahota Színtársulat to‐
vábbra is várja a nevetni vá‐
gyókat a Hülyeség nem aka‐
dály! című zenés szilveszteri
kabaré‐előadására a Maros
Művészegyüttes előadóter‐
mébe. Legközelebb február
24‐én, vasárnap, majd már‐
cius 2‐án, szombaton és 3‐
án, vasárnap este 7 órától
lehet a nagy sikerű kabarét
megtekinteni. Fellépnek: Pus‐
kás Győző, Székely M. Éva,
Cseke Péter, Gönczi Katalin,
Kelemen Barna, Gáll Ágnes,
Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi
Éva. Énekel Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente.
Műsorrend: www.hahota.ro.
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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
E-mail: kozpont@kozpont.ro
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Újabb szintet lépett –

lefele – a vásárhelyi po‐

litikum, legalábbis an‐

nak RMDSZ‐es része:

ma már a közösségi

médiában üzengetve

egymásnak – akárhonnan

is nézzük, ez nem más,

mint a másutt szokásos

pletykaszint – próbálják bizonyítani a bizonyítha‐

tatlant. Már régen nincs szó egyébről, mint arról,

hogy kinek van, lehet igaza, magyarán: ki a kakas a

szemétdombon. Hogy mi is a konfliktus oka – vitának

a legnagyobb jóindulattal sem lehet nevezni –, azt

már, akár a viccben, régen elfeledték. Meglehet,

soha nem is tudták.  

Most éppen a főtér alá tervezett mélygarázs kap‐

csán balhéztak össze a megyei és a vásárhelyi szer‐

vezet első emberei. Egyelőre képtelenek tisztázni,

kinek az illetékességi körébe tartozik a döntés. A

politika uborkafájára felkapaszkodottak esetében

tapasztalható, akár általánosnak is mondható je‐

lenség, hogy szinte kivétel nélkül magukhoz sze‐

retnének vonni minden döntési jogot. Még a leg ‐

apróbb ügyekben is. Valami hasonlóval van dolgunk

most is. Igaz, a konfliktus oka, a múltat végképp el‐

törölni jól kivehető hátsó szándékával mindenáron

megépíteni akart mélygarázs ügye nem sorolható a

legpitiánerebbek közé. 

Most ott tartunk, hogy a felek feltételezhetően

tudják, sejtik: nincs igazuk – mert nem is lehet! –,

ezért inkább hárítanak, terelnek, egymásra muto‐

gatnak. Hogy esetleg beismerjék, hogy kivételesen,

ebben az egy esetben esetleg hibáztak volna, nos,

ez a lehetőség szóba sem jöhet. Még a gyengeség

jeleként értelmeznék a túloldalon – gondolhatják.

Márpedig a tétovázónak, gyengének mutatkozót a

magukat erősnek tartók kegyetlenül eltapossák. Ez

van, ez a logika érvényesül az olyan „rendszerben”,

amelyben felfele nyalnak, lefele rúgnak. 

Mindensetre égbe kiáltó az az önsorsrontó ta‐

nácstalanság, amiben a vásárhelyi önkormányzati

képviselők – „tanácsosok” – leledzenek. A mélyga‐

rázsra vonatkozó határozat kapcsán pedig, amelyet

az RMDSZ‐frakció egyöntetűen támogatott, szögezzük

le: nincs az a józan ésszel elfogadható érv, amely

mentesítené a megszavazóit a felelősség alól. Minden

döntéseinek következményeivel tisztában levő, azt

vállaló ember előtt világos: ekkora hibát közszereplő

büntetlenül nem követhet el. Az, hogy a hírek szerint

a döntés előtt elmulasztották a szakemberek véle‐

ményének kikérését, csak súlyosbítja a helyzetüket. 

Végezetül: ekkora bakik egyetlen magára valamit

is adó szervezet esetében sem maradhatnak meg‐

torolatlanul. Még akkor sem, ha hozzá szoktunk,

hozzá szoktattak ahhoz, hogy az RMDSZ egy követ‐

kezmények nélküli szervezet. Az állításomat igazoló

példákat bőven sorolhatnám, de nem teszem.
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Szentgyörgyi László

Önsorsrontó vásárhelyi
tanácstalanság

Újabb kardiológiai siker 
Marosvásárhelyen
A legkorszerűbb angiográfiás készüléknek helyet adó egységgel bővült múlt
héten a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai Klinikája. Az új
egység lehetővé teszi, hogy a kétszeresére, akár háromszorosára emelkedjen az
sürgősségi életmentő beavatkozások mellett a beütemezett terápiás eljárások
száma is. Az új részleget dr. prof. Benedek Theodora egyetemi tanár és dr.
Benedek Imre professzor, a klinika vezetője mutatta be. A közel hárommillió
eurós beruházást a kórház költségvetéséből fedezték.

„Az elmúlt évben a kar‐
diológiai klinika egyetlen
helyiségében végeztünk ka‐
téteres beavatkozásokat,
mert a másik termet elő‐
készítettük arra, hogy ez az
ultramodern felszerelést
kapjon helyet. Ez maga után
vonja, hogy kétszer annyi
kardiológiai beteget tudunk
ellátni az elkövetkezendő‐
ben” – mondta el dr. prof.
Benedek Theodora. 

A sürgősségi kórház föld‐
szintjén elhelyezett készülék
minimális sugárterhelés
mellett, nagyméretű digi‐
tális kijelzővel és a legmo‐
dernebb eszközökkel fel‐
szerelve segíti a szívinfark‐
tuson átesett betegek ellá‐
tását, sztentek, defibrillá‐
torok beültetését, aritmiás
és aortabetegségek kezelé‐
sét és egyéb műveletek el‐
végzését. A múlt hét csü‐
törtökén zürichi szakember
meghívottak irányításával
dr. Benedek Imre és csapata
elvégezte az első katéteren
át történő aortabillentyű‐
beültetést. 

2018‐ban a szívkatétere‐
zésekre alkalmas laborató‐
riumban 1100 beavatkozást
végeztek, ám az orvosok az
új egység működésbe he‐
lyezése következtében két‐
háromszor több beteget
tudnak majd ellátni. Bár az
elmúlt években a helyszűke
miatt nehéz volt minden
beteget kellő időben ellátni,
így is folyamatosan nőtt a
beavatkozáson átesett pá‐
ciensek száma. 

Az egyetlen 
kompetenciaközpont 
városunkban van

„Az új egységgel európai
színvonalú életesélyt bizto‐
sítunk a romániai betegek‐
nek” – nyilatkozta Benedek
Imre professzor, és emlé‐
keztetett arra, hogy milyen
nehéz küzdelmek során si‐
került megszervezni az aku‐
tinfarktus‐ügyeletet bizto‐
sító intenzív terápiás osz‐
tályt, amely országos szin‐
ten a szívbetegségekben el‐
halálozó személyek számát
a legkisebbre csökkentette.
„10‐15 évvel ezelőtt a be‐
tegek 15 százaléka nem élte
túl a szívinfarktust, jelenleg
a marosvásárhelyi kardio‐
lógiai klinikán ez az arány
2,5 százalékra csökkent, a
többi súlyos szívbetegséget
is beleszámítva 4,5‐re, míg
az ország legjobb klinikáin
sem tudtak hét‐nyolc szá‐
zalék alá menni. Az alacsony
mortalitás a betegek új kon‐
cepciók szerinti felügyele‐
tének és ellátásának, a jól
képzett szakembereknek
köszönhető, akik a maros‐
vásárhelyi kardiológiai is‐
kolában folyó munka mi‐
nőségét bizonyítják. A nem‐
zetközi megbecsülést jelzi,
hogy az Európai Kardioló‐
giai Társaság Marosvásár‐
helyt ismerte el az egyetlen
kompetenciaközpontként
az intervencionális kardio‐
lógia terén” – hangsúlyozta
Benedek professzor. Véle‐
ménye szerint ami itt, Ma‐
rosvásárhelyen a szívbete‐

gek ellátását illetően meg‐
valósult, olyan erőfeszítésbe
került, mint a Holdra kül‐
deni egy űrhajót.

Marosvásárhely 
jár elől jó példával

A marosvásárhelyi ötlet
alapján országos szinten is
beindult a program az in‐
farktusos betegek gyors ka‐
téteres ellátására. Míg a la‐
kosság számarányának
megfelelően évente 20 000
betegnek lenne erre szük‐
sége, a múlt évben 5 300‐
at láttak el. Bukarestben 2
800‐at, a Marosvásárhelyi
Kardiológiai Klinikán 530‐
at, a szívsebészeti intézet‐
ben több mint 300‐at. Az
adatokból kitűnik, hogy az
ország lakossága mennyire
szenved amiatt, hogy nem
jut hozzá a katéteres bea‐
vatkozáshoz, ami megment‐
hetné az életét. 

Az intervenciós kardio‐
lógia osztályon jelenleg a
nap 24 órájában és a hét
minden napján hét szakor‐
vos áll a sürgősségi esetek‐
ben érkező páciensek ren‐
delkezésére. 

Lapunk is beszámolt ar‐
ról, hogy közel másfél éve
újabb részleggel bővült a
kardiológiai ellátás, a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház
kardiológiai klinikájának ki‐
alakított intenzív osztállyal
(USTACC), ahol a kritikus
helyzetben levő szívbetegek
állandó intenzív terápiás
felügyeletét és ellátását vég‐
zik. P.P.
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Farsang farkán, a Házasság
Hetének végén történeteket
olvasok. Épp *Bruno Ferrero
van soron. Beleolvasztva min-
dennapjaimba továbbpörge-
tem esszenciájukat, és meg-
lepő következtetések, tanul-
ságok szűrődnek le belőlük.
Adva van egy család, két há-
zastárs, vagy egy hivatássze-
rűen „összezárt” közösség,
esetleg „csak” egy sima pár-
kapcsolat, ahol évek telnek el
együtt, egymásra utalva a kö-
zös fedél alatt. Már azt hin-
nénk, ki(meg)ismertük egy-
más rigolyáit, kipuhatoltuk
egymás természetét, hazulról
hozott szokásait ismerjük, és
megtanultunk elnézőnek lenni
iránta. 

A kölcsönös bizalom, a
megbocsátás, az „egyfelé húz-
zuk a szekeret"-elv összecsi-
szolt, mert együtt könnyebb
a család terhét cipelni, így
több az örömünk, a bánat
megosztható, a fájdalom el-
viselhetőbb, szeretni köteles-
ség és egyébként is: így szép
ez az életre szóló kaland. Köz-
ben évek, évtizedek telnek el,
és a (meg)szokás hatalma is
nagy úr lesz, a figyelem is
csökken, kialakul a „nekem
jó így" érzés, rutinossá válnak

a mozdulatok, gesztusok, már
egy pillantásból értjük egy-
mást, minek változtatni, vagy
erőltetni a változást, főleg
magunkon. Hisz a másik így
is elfogad, jó ő úgy is nekünk,
ahogy van. És el kell jönnie
jobb esetben az ezüstlakoda-
lomnak vagy a boldoggáava-
tásnak, nemritkán pedig a
mennykőnek kell belecsapnia,
hogy észrevegyük: a szeretett
társam egy titok. És nekem
eszem ágában sem volt meg-
fejteni őt. Még csak meg sem
próbáltam. Talán egy nem
várt helyzet, fájdalmas élmény
deríti ki: bizony mekkora hős,
szent mellett éltük ki a ma-
gunk laza természetességét,
jottányit sem mozdítva, hogy
talán neki is könnyebb legyen.
Mekkora türelem kellett neki
hozzám, fel sem fogni ép ész-
szel..

Pedig sokszor elég lenne
egy zsebkendőnyi figyelem,
beleérzés, vagy a másik által
nyújtott tükör, hogy észreve-
gyük magunkat, és jobban
szeressünk.

Első felvonás: Jenő és Joli
Jenő és Joli lelkesen beszél-

gettek, amikor Jenő egy pil-
lanatra elhallgatott, elővett
egy fehér zsebkendőt a nad-

rágzsebéből. Kihajtogatta,
majd kifújta az orrát. Joli za-
vartalanul beszélt tovább. Né-
hány erőteljes fújás után, az
élek mentén gondosan vissza-
hajtogatta a zsebkendőt, míg
végül eredeti formájába nem
került, majd visszatette a zse-
bébe.

Mikor ismét Jolira nézett,
az asszony elnémult. Tátott
szájjal nézett Jenőre. Nem
hitt a szemének, s ezt tekintete
is elárulta.

– Valami baj van? – pil-
lantott oda kérdőn Jenő.

– Mindig ugyanígy vissza-
hajtod a zsebkendődet, mi-
után kifújtad az orrod?

– Igen, de mi a baj ezzel?
– Hát csak az, hogy hu-

szonöt éve vagyok a feleséged,
de sosem vettem észre, hogy
orrfújás után visszahajtoga-
tod a zsebkendődet.

– És?
– Csak annyi, hogy mikor

ruhát mosok, és megtalálom
a zsebedben a szépen hajto-
gatott zsebkendőt, azt hiszem
nem is használtad, ezért mo-
sás nélkül visszateszem a fi-
ókba.

Erre Jenőnek esett le az
álla. Néhány perc múlva fel-
kiáltott:

– Most már értem, miért
kellett annyit vesződnöm a
szemüvegem törölgetésével!...

Második felvonás: Kis Szent
Teréz „boldogsága”

Kis Szent Teréz nagyon el-
lenszenvesnek találta egyik
nővértársát, akit anélkül, hogy
megnevezett volna, ekképpen
írt le: „Van a közösségben egy
nővér, akinek megvan az az
adottsága, hogy mindenben
visszatetszik nekem; a szo-
kásai, a szava, egész lénye
nagyon kellemetlen hatással
vannak rám.” Ahelyett, hogy
kerülte volna, Teréz állandóan
kereste őt, és úgy bánt vele,
mintha ő lenne az, akit a leg-
jobban szeret. Ez olyan jól si-
került, hogy a nővér egy nap
megkérdezte: „Lenne olyan
szíves, és mondaná meg, hogy
mi az, ami annyira vonzza
énfelém? Valahányszor csak
rám néz, mindig mosolyogni
látom."

Teréz halála után, mikor
a boldoggáavatási eljárás so-
rán tanúskodni hívták az el-
lenszenves nővért, ő elége-
detten így szólt: „Ami engem
illet, annyit elmondhatok,
hogy élete során igazán bol-
doggá tettem.”

Csak tizenhárom évvel ké-

sőbb tudta meg, hogy ő volt
az a legkevésbé rokonszenves
nővér, akit Teréz az írásaiban
megemlít. 

A káplán vallotta be neki
az igazságot, végső elkese-
redettségében...

***
Mennyi titok van még a

másikban: testvér, rokon, ba-
rát, házastárs, munkatárs, –
amire nem leltünk rá. Le-
gyünk kíváncsiak, mi rejtőzik
még benne. Ne szokjuk meg
a jót. Legyen az inkább aján-
dék. Legyen bennünk készség
a gyermeki rácsodálkozásra,
a folytonos meglepődésre.
Megfordíthatjuk az ellenér-
zések irányát is: még jobban
szerethetjük őt. Tehetünk
azért, hogy előcsalogassuk
belőle a rejtett jót. Feltörve a
héjat, meg fogunk lepődni.
Magunkon is. Érdemes hát
keresni, megnyílni előtte, le-
hetőleg még most, mielőtt
sírba vinné titkait. Hálásab-
bak leszünk.

Szent az, aki átengedi ma-
gán a fényt...

Sebestyén Péter

*In. Bruno Ferrero: 
ELÉRKEZETT A HAJNAL,

Don Bosco Kiadó, Bp. 2015.

Azt hittem, hogy, pedig: dehogy!

A szeretetről két felvonásban

„A következetesen végzett munkának
– Interjú Nagy Zsolt néprajzkutató, kertészmérnökkel –
Nagy Zsolt neve ma már nem ismeretlen az erdélyi tudományos élet berkeiben.
A fiatal kutató szakfórumokon tart előadásokat, kutatási eredményeit szaklapok
közlik, tudománynépszerűsítő cikkei jelennek meg különböző kiadványokban.
Nagy Zsoltot pályája kibontakozásáról, munkásságáról kérdeztük.

– Hogyan indult az életed,
a pályafutásod?

– 1991 tavaszán szület‐
tem Gyergyószentmiklóson,
és egész gyerekkoromat
meghatározta az általam is‐
mert világnak az a furcsa,
lassú, de folyamatos átala‐
kulása és kitágulása, ami a
kilencvenes évek legelejé‐
nek egész Romániáját jel‐
lemezte. Már egész kisgye‐
rekként hozzászokott
ugyanis az ember, hogy új
dolgok jelennek meg, újabb
és újabb ismereteket kell
elsajátítani, naprakésznek,
nyitottnak és alkalmazko‐
dásra képesnek kell lenni,
hogy tanulni érdemes, és
ha a teljes világ nem is, de
annak egy szelete megis‐
merhető, kutatható, illetve
megérthető, mert megnyílt
az emberek előtt. Ezen az
úton azóta is haladva az ele‐
mi és általános iskoláimat
szülővárosomban végeztem,

majd Székelyudvarhelyen
jártam a középiskolát. A fel‐
sőfokú tanulmányaim Ko‐
lozsváron, a Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen és
Marosvásárhelyen, a Sapi‐
entia Erdélyi Magyar Tudo‐
mányegyetemen végeztem.
Végzettségemet tekintve
bölcsész diplomával ren‐
delkező kultúrakutató és
mérnöki oklevéllel rendel‐
kező kertész vagyok. Jelen‐
leg a feleségemmel Maros‐
vásárhely mellett, Udvar‐
falván élünk, a Studium–
Prospero Alapítványnál és
annak orvosi szakkönyvki‐
adójánál dolgozom, s emel‐
lett több erdélyi könyvkia‐
dóval is tartom a kapcsola‐
tot külsős munkatársként.
Mindeközben a Sapientia
egyetemen utolsó éves mes‐
teris hallgató vagyok, s az
ottani szakmai, kutatási te‐
vékenységekből is igyek‐
szem minél jobban kivenni

a részem.
– Miért választottad a

néprajzot? Hát a kertész-
mérnökséget?

– Gyerekkoromban a nya‐
raim nagy részét a nagy‐
szüleimnél töltöttem a Ma‐
ros megyei Gegesen. Itt két
dolog volt erőteljes hatással
rám: az egyik az akkor még
viszonylag zárt, kis falukö‐
zösség és annak hagyomá‐
nyai, a másik meg a táj és
ember sokrétű, akkor még
harmonikusnak mondható
kapcsolata, a kertészkedő,
gazdálkodó létforma. Talán
emiatt döntöttem a néprajz
és a kertészet mellett, de
nyilván sokkal összetettebb,
tudatosabb döntés volt ez
részemről. Az életemnek
mindkét szakterület fontos
része, s ezeket a hivatásokat
nem külön‐külön, hanem
egyben művelem, egy olyan
ágazatot képviselve, amit
etnobotanikának neveznek.
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mindig megmutatkozik az eredménye"

„Szemlélet- és tudatfor-
málásra törekszem”

– Könyveid, tanulmányaid
jelennek meg...

– Alapvetően a főbb ku‐
tatási területeim az etnobo‐
tanika tárgykörébe tartoz‐
nak, tehát mind a néprajzos,
mind pedig a kertészmér‐
nöki ismereteimet haszno‐
sítani tudom a munkám so‐
rán. Népi gyümölcsfajta is‐
meretet és ‐használatot, il‐
letve gyógynövényismeret
és ‐használatot kutatok el‐
sősorban. Ugyanakkor tu‐
domány‐ és kutatástörténeti
publikációim, recenzióim is
folyamatosan jelennek meg.
A kisebb tanulmányaim a
sepsiszentgyörgyi és csík‐
szeredai múzeumi évköny‐
vekben, a Kriza János Nép‐
rajzi Társaság tanulmány‐
köteteiben, a Művelődés, a
Korunk, az Erdélyi Múzeum,
a Belvedere Meridionale pe‐
riodikákban, a marosvásár‐
helyi orvosi egyetem szak‐
lapjaiban és egyéb helyeken,
például konferenciakötetek‐
ben, forráskiadványokban
jelentek meg. Az általam
szerkesztett, tördelt vagy

korrektúrázott kötetek nagy
része a vásárhelyi Kreatív
Könyvkiadó gondozásában
láttak napvilágot. Itt jelent
meg magyar és román nyel‐
ven egy általam írt, a Föl‐
dünk növényzetét, élőhelyeit,
az ezekhez kapcsolódó is‐
mereteket bemutató növé‐
nyatlaszom is. A tudományos
jellegű írások mellett fon‐
tosnak tartom a tudomány‐
népszerűsítést, ismeretter‐
jesztést is, ezért folyamato‐
san publikálok, főként gyer‐
mekeknek. Élővilágról, nö‐
vényekről szóló cikkeket írok
a magyar nyelvű Kukucska,
illetve a román nyelvű Șteffy
és Șteffy Grădi lapoknak. Ál‐
landó rovataim vannak to‐
vábbá több gyerekfolyóirat‐
ban. A Sziporkában Fókusz‐
ban az élőhely címmel, a ko‐
lozsvári Napsugárban Mes‐
terek a természetben, az
óvodásoknak szóló Szivár‐
vány lapban pedig Kiskertész
kalandok címmel indítottam
sorozatokat. Valamennyi
ezek közül kertpedagógiai,
környezetnevelési céllal író‐
dik, a szemlélet‐ és tudat‐
formálásra törekszem álta‐
luk.

A tudomány művelése
nem lehet öncélú

– Több helyen tartottál
már előadást. Mik a fő té-
máid?

– Elsősorban szakmai
rendezvényeken, konferen‐
ciákon és ülésszakokon, fó‐
rumokon szoktam részt
venni, ahol megoszthatom
a kutatási eredményeimet,
tapasztalataimat a szakmát
művelőkkel. Ezek olyan fó‐
rumok, ahol lehetőség adó‐
dik új információk szerzé‐
sére, vitákra, más nézőpon‐
tok megismerésére. Decem‐
berben például a Teleki Té‐
kában tartottam előadást
történészek előtt a maros‐
széki gyümölcstermesztés
történetéről. Emellett tu‐
dománynépszerűsítő elő‐
adások megtartására is
gyakran elhívnak, táborok‐
ban, templomokban, fesz‐
tiválokon és egyéb helyeken,
alkalmakon adtam elő. Itt
általában gyümölcsészetről,
gyógynövényekről, a kuta‐
tási eredményeim „fogyaszt‐
hatóbb” részéről, könnye‐
debb nyelvezeten, közért‐
hető módon adódik lehető‐

ség beszélni. Tartottam már
előadást az erdélyi gyü‐
mölcsfesztiválokról, a 19.
századi pálinkafogyasztás
társadalmi és gazdasági hát‐
teréről és egyebekről is. A
már említett ismeretterjesz‐
tő írásokhoz hasonlóan a
tudománynépszerűsítő elő‐
adások tartását is fontosnak
tartom, hiszen a tudomány
művelése  –legyen az bár‐
mely tudományé – nem le‐
het öncélú.

– Tavaly Kopp Elemér-díj-
jal tüntetett ki az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvos-
és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya. Miért?

– A díszoklevélen az áll,
hogy a díjat „a gyógynö‐
vénykutatás területén vég‐
zett tudományos munka el‐
ismeréséül” kaptam. Való‐
jában egy közel három éves
Nyárád és Kis‐Küküllő menti
terepkutatással, valamint a
Kárpát‐medencében fellel‐
hető gyógynövények által
szolgáltatott drogok és
drogpreparátumok adatbá‐
zisának a megszerkeszté‐
sével érdemeltem ki ezt a
díjat. 

„Szerencsésnek tarta-
nak, hogy a munkám
egyben a hobbim is”

– Hogy érzed, megtaláltad
a helyed az életben, a szak-
mában?

– Ismerőseim szerencsés‐
nek tartanak, hogy a mun‐
kám egyben a hobbim is.
Meggyőződésem, hogy a kö‐
vetkezetesen végzett, tuda‐
tos munkának az eredmé‐
nye, haszna mindig megmu‐
tatkozik, még akkor is, ha
sokszor nehéz itthon meg‐
élni, vagy sok keserűség gyűl
fel időnként az emberben.
Az életemben eddig elért
szakmai eredmények nem
az én érdemeim, s nem a
szerencsének, hanem a jó
Isten kegyelmének köszön‐
hetőek. Ugyanakkor sokan
segítenek a munkámban. Az
alapítvány, ahol jelenleg fő‐
állásban dolgozom, fontos
háttérintézménye a maros‐
vásárhelyi magyar orvos‐
képzésnek. Szakkönyvtárat
működtet, kiadót tart fenn,
ösztöndíj és lakhatási lehe‐
tőségeket biztosít. Olyan
szerteágazó, hasznos tevé‐
kenységet folytat, amelyben
megtalálhatom a helyem ku‐
tató szakemberként és ma‐
gánszemélyként egyaránt.

Kérdezett: Nemes Gyula

Előadás a Székely Nemzeti Múzeumban
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(folytatás előző lapszámunkból)

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templom, vagy
más néven a „károlyi nagytemplom” szorosan össze-
kapcsolódik a város és vidékének történetével és hi-
téletével. Az első írásos dokumentum a nagykárolyi
katolikus templomról 1264-ből származik. Később –
1333-ban – a plébánia szerepel a pápai tizedjegyzék-
ben. A középkori templom a török dúlások idején el-
pusztult; helyébe új templom épült „Mindenszentek”
tiszteletére. A város ura, Károlyi Mihály nagyon rövid
időre áttért a református vallásra, ezért a „Minden-
szentek” templomot átadta a protestánsoknak. Miután
Károlyi Mihály visszatért a katolikus egyházba, meg-
kísérelte a templom visszavételét, de nem sikerült
neki, ezért a várban rendezett be kápolnát. Itt függött
egy szimbolikus kép, amely báró Károlyi Lászlót áb-
rázolja, aki szentáldozáshoz járul egész családjával:
nejével és húsz gyermekével. Ezzel a festménnyel
akarták kifejezni, hogy miközben a vallásháborúk
viharaiban szinte az egész vármegye református
vallású lett, báró Károlyi László családjával együtt hű
maradt ősei hitéhez. Ez a kép ma is látható a templom
oratóriumában.

\ 6. \ | ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

Emlékeztető

A Károlyi‐kastély a XV‐
XVI. századi vár helyén, Jo‐
seph Bitthauser tervei alap‐
ján 1794‐ben, késő barokk
stílusban épült. 1847‐ben
Ybl Miklós végzett benne
átalakításokat, 1893‐1896
között a szászországi Meinig
Arthur tervei alapján, néhol
neogótikus stílusú héttor‐
nyos, árokkal körülvett lo‐
vagvárrá építik át. Elrende‐
zésében és térszervezésé‐
ben a historizmus repre‐
zentatív tereit követi. 

A négyzetes belső udvar
lefedésével létrejött a mai
átrium, ami szintén a his‐
torizmus jellegzetessége‐
ként, kétszintes központi
hallként jelenik meg. Ma
városi múzeum, kiállítóte‐
rem, 80 ezer kötetes könyv‐
tár és kultúrház működik
benne. 

A nikolsburgi 
béketárgyalás helyszíne

Nagykárolyt 1598‐ban
még kétszázhetvenhat adó‐
fizető család lakta, de a XVII.
században a császári kato‐
naság többszöri pusztítása
nyomán népessége meg‐
csappant. 

1615‐ben II. Mátyás és
Bethlen Gábor követei ta‐
nácskoztak a várban a Szat‐
már vidéki ellenségeskedé‐
sek megszüntetéséről. 

1622‐ben ugyancsak a
várban kezdte meg II. Fer‐
dinánd és Bethlen Gábor a
nikolsburgi béke tárgyalá‐
sát. 

Miután a Károlyiak a ka‐
tolikus hitre tértek, hosszú
pereskedések kezdődtek kö‐
zöttük és a város református

többségű iparos és nemes
lakossága között. 1649‐ben
jezsuiták telepedtek le a vá‐
rosban. 

A svábok betelepítésé-
nek elsősorban 
gazdasági okai voltak

Gróf Károlyi Sándor
1712‐től kezdve sváb tele‐
peseket költöztet Nagyká‐
rolyba és a környező fal‐
vakba, ezzel jelentősen meg‐
növelve a város és a vidék
katolikus lakosságának lét‐
számát. 

A svábok betelepítésének
elsősorban gazdasági okai
voltak, de a grófot az a szán‐
dék is vezérelte, hogy bir‐
tokain a katolikus vallást
megerősítse. 

A sváb betelepítés kez‐
detén így ír feleségének,
Barkóczy Krisztinának:
„Meglátod, szívem, mint inp‐
lantálom ezen praetextussal
az religiót azon földre.”.

1723‐ban gróf Károlyi
Sándor magához hívatta
Nagykároly református la‐
kosait, hogy a „Mindenszen‐
tek” templomát visszaváltsa
tőlük. 

Ősei e templom kriptá‐
jában nyugodtak. 

A gróf ígéretet tett, hogy
viszonzásul a „Mindenszen‐
tek” templomért új temp‐
lomot, paplakot, iskolát, ta‐
nítói lakást épít a reformá‐
tus hitközségnek, akik el‐
fogadták az ajánlatot. 

A „Mindenszentek” temp‐
lomát átalakították, és nagy
fényes ünnepség keretében
szentelték fel.

A felszentelt templomot
a gróf a kaplonyi ference‐
sekre bízta.

1724‐ben tették le a

templom szomszédságában
a piarista rendház alapkö‐
vét.

A fogadalmi templom

A jelenlegi piarista temp‐
lom 1769 és 1779 között
fogadalmi templomként
épült. Ezt tanúsítja az 1769.
május tizenegyedikén lera‐
kott alapkő mellé elhelye‐
zett, aranyozott réztáblára
vésett latin emléktábla fel‐
irata is, amelyből kiderül,
hogy Károlyi Antal a temp‐
lom építtetésével Kalazanci
Szent József iránti háláját
akarta kifejezni, mivel a
szent közbejárásának tulaj‐
donította azt, hogy Harruc‐
kern Jozefával kötött tíz évi
gyermektelen házassága
után 1768‐ban fia született. 

Az új, nagyobb templom
építéséhez a katolikus la‐
kosság jelentős számbeli
növekedése is hozzájárul‐
hatott.

Az elhelyezkedés 
és a forma

A nagykárolyi Kalazanci
Szent József piarista temp‐
lom és plébánia épülete a
város keleti részén, az Kos‐
suth‐tér közvetlen közelé‐
ben, a Mezőfényi‐, a Kaplo‐
nyi‐, az Állomás‐, a Iuliu
Maniu‐ és a Petőfi utca által
határolt telken helyezkedik
el, úgy hogy a templom nyu‐
gati homlokzata a Petőfi ut‐
cával, déli homlokzata pe‐
dig, akárcsak a hozzákap‐
csolódó L‐alaprajzú rendház
főhomlokzata a Iuliu Maniu
utcával párhuzamos.

Alaprajzát tekintve a
templom kelet‐nyugat tá‐
jolású, centrális elrendezé‐

sű, hajója oválisba írható
nyolcszög alaprajzon emel‐
kedik. 

A nyolcszög déli és északi
oldalán egy‐egy szélesebb
kápolnafülke található, eze‐
ket két‐két keskenyebb, a
templom falába mélyülő ká‐
polnafülke fogja közre. 

A templom hajója a köz‐
ponti kápolnák között a leg‐
szélesebb, a szentély, illetve
az orgonakarzat felé össze‐
szűkül.

A templom hajója keleten
apszisban végződik. 

Az apszis két oldalán egy‐
egy téglány alaprajzú sek‐
restye található, emeletükön
egy‐egy oratóriummal. Eze‐
ket egy kétszintes szentély‐
körüljáró kapcsolja össze. 

Az oratóriumokba felve‐
zető lépcsők a szentélykö‐
rüljáróban találhatóak, a
sekrestyék szomszédságá‐
ban, ezek keleti oldalán.

A körüljáró eredetileg
nem állott kapcsolatban
a rendház épületével

Mai formáját az Ybl Mik‐
lós által vezetett felújítási‐
restaurálási munkálatok so‐
rán nyerte el. Ekkor a szen‐
tély, pontosabban a főoltár
mögött egy ajtót nyitottak,
melyen keresztül az újraé‐
pített rendház folyosójára
lehetett jutni. 

Az Adatbank közléséből
tudni meg, hogy a templom
homlokzatain későbarokk,
enyhén klasszicista jellegű
stílusjegyek jelennek meg. 

A nyugati homlokzat
meghatározó eleme az erő‐
teljes koronázó párkány fölé
emelkedő, szobrokkal, ur‐
nákkal, volutákkal, valamint
a Károlyi család grófi címe‐

rével díszített, díszes kiala‐
kítású, egyenes záródású
nyílászárókkal és ión feje‐
zetű pilaszterekkel tagolt
torony, mely a hajóhoz az
orgonakarzat által megha‐
tározott keskeny térrésszel
kapcsolódik, ezért kívülről
szinte teljesen elrejti a mö‐
götte húzódó templomot.

A mesterek egy része
Bécsből érkezik

A templom belső díszí‐
tésében fontos szerepük
volt az itt dolgozó asztalos‐
, műmárványozó‐, stukkó‐,
festő‐ és aranyozási mun‐
kálatokat végző mesterek‐
nek, akiknek egy része Bécs‐
ből érkezett. 

A templom oltárképei
ugyancsak Bécsből szár‐
maznak, Johann Ignaz Cim‐
bal festőművész alkotásai.

Külön figyelmet érdemel
a főoltárkép, amely a pia‐
rista rend alapítóját ábrá‐
zolja. Kalazanci Szent József
jobb karjával a felhők között
megjelenő Istenanyára mu‐
tat, míg balját a mellette
álló, kezeit imára kulcsoló
kisfiú vállán pihenteti, aki‐
ben az oltárkép készítésekor
körülbelül tízéves gróf Ká‐
rolyi Józsefet azonosíthat‐
juk. 

Mögötte egy felnőtt férfi
jelenik meg nyakában sza‐
lagra fűzött katonai érdem‐
renddel, kezében széthajtott
papírtekerccsel. Ő gróf Ká‐
rolyi Antal, a templom épít‐
tetője. 

Alig látható a két másik
rendtag alakja, egyikük áhí‐
tattal figyeli a rendalapító
tanítását, a másik pedig, a
kép hátterében, a nézőnek
hátat fordítva olvas.

A Mindenszentek tiszteletére épített templom
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Oltárok, értékek 
és emlékek

A szentélyhez legközelebb
eső, déli kápolnafülkében
Nepomuki Szent János ol‐
tára foglal helyet. A szent
egy vörös drapériás asztalon
elhelyezett kereszt előtt
imádkozik. A kereszt mellett
egy koponya tűnik fel. 

A Nepomuki Szent János‐
oltár mellett található a
Szentháromság‐oltár és
festmény. A kép középten‐
gelyében a földgolyón ülő
Atya és a felhőkön trónoló
Fiú, fejük fölött pedig a
Szentlélekre utaló galamb
jelenik meg. Alakjukat an‐
gyalok és puttók serege ve‐
szi körül, egyikük kezében
keresztet tart.

A Szentháromság‐oltár
bal oldalán a Magyar Szent
Királyok‐oltár kapott helyet.
Az oltárkép felső részében
Szűz Mária felhők között
trónoló alakja látható. Kar‐
ján a gyermek Jézust tartja,
aki kezét áldásra emelve, a
kép alsó részében ábrázolt
magyar szent királyokra, Ist‐
vánra és Lászlóra, valamint
szent Imre hercegre tekint. 

A kép jobb sarkában, egy
kereszt tövében összekul‐
csolt kezekkel imádkozó női
alakokat látunk, előtte pedig
egy férfit, aki a kezében tar‐

tott kalapáccsal szétzúzza
a talapzaton álló, a pogány
bálványimádást jelképező
Pán‐szobrot, utalva ezzel a
kereszténység győzelmére.

Az Avellinói Szent And‐
rás‐oltár azt a pillanatot
örökíti meg, amikor a szent
szélütés következtében hol‐
tan esik össze szentmise
közben. Az eszméletét el‐
veszítő Andrást két rend‐
társa támogatja. 

A háttérben kivehető két
felnőtt és egy gyermek alak‐
ja, arcukon aggodalom és
sajnálat tükröződik. A jele‐
netet felhők között megje‐
lenő angyalok csoportja ko‐
ronázza.

A következő oltár képe Szent
Józsefet ábrázolja ölében az ál‐
dást osztó kis Jézussal. Szent
József a kép középtengelyében,
lépcsőn áll. A lépcsőfokokon
két puttó ül, egyikük kezében
liliomot tart, és a középső cso‐
portra mutat. Fölöttük felhők
között angyalok láthatók. 

Padovai Szent Antalt áb‐
rázolja a következő oltárkép.
A kép alsó részében Szent
Antalt látjuk, amint térdre
ereszkedve megcsókolja a
ragyogó fényözönben ábrá‐
zolt kisded Jézus bal kezét,
jobbjával pedig a lábainál
ülő, liliomot és könyvet tartó
angyalra mutat. 

Assisi Szent Ferenc stig‐

matizációjának jelenete a
festmény bal felső részében
látható: egy szeráf száll Fe‐
renc felé, aki térden állva,
széttárt karokkal fogadja
Krisztus sebeit.

A nagykárolyi piarista
templom első jelentős fel‐
újítására az 1834‐es ún. ér‐
melléki földrengést köve‐
tően került sor. 

A károk kijavításával gróf
Károlyi György Ybl Miklóst
bízta meg. A felújítás 1857‐
1860 között történt. A le‐
omlott toronysisak helyére
egy újabb, egyszerű síkfö‐
démmel lezárt szint került.

A templom méretei 
monumentálisak

A XIX. század végéig a
rendháznak csak a keleti és
a nyugati szárnya volt eme‐
letes, míg a déli épület‐
szárny földszintes volt. 

1889‐ben Nonn Gyula
nagykárolyi építész tervei
alapján a rendház déli szár‐
nya egy emelettel bővült.

A templom méretei mo‐
numentálisak: hosszúsága
negyvenhat, szélessége ti‐
zennyolc, külső magassága
huszonöt méter. 

Legutóbb 2013‐2014‐ben
volt a templom külseje rész‐
ben felújítva. 

A plébánia búcsú ünnepét

– a kirbályt – augusztus hu‐
szonötödikén tartják. 

Szentháromság vasár‐
napján is tartanak búcsút. 

A Nagykárolyi Kalazanci
Szent József Római Katoli‐
kus Plébánia honlapján ol‐
vasható többek között az
is, hogy a Gencs felé vezető
úton, az ún. „Lyukas hal‐
mon” épült a XVIII. század‐
ban a Szentháromság tisz‐
teletére egy kápolna. Itt az
ünnepen, ill. Nagyboldog‐
asszony napján ünnepi
szentmise van, melyen a
nagykárolyi hívek és a
szomszédos falvak katolikus
hívei szép számban vesznek
részt.

A torony

A homlokzat alsó szintjét
egy gazdag profilozású pár‐
kány zárja le, efölött emel‐
kedik a tömör, vízszintes ta‐
golású torony, amelyet ívelt
vonalú díszítőelemek, volu‐
ták, urnák, szobrok, ablakok
és a tornyot három szintre
tagoló párkányok tesznek
mozgalmassá. 

Különös figyelmet érde‐
mel a tornyot díszítő nyolc
szobor. Közülük négy a fő‐
párkány fölötti voluták te‐
tején található, négy pedig
a torony első emeletének
párkányán. 

Rosenstingl tervei alapján
készült a Károlyi család cí‐
mere, amelyet a nyugati
homlokzaton a torony kö‐
zépső szintjét tagoló félkö‐
ríves záródású ablak könyök‐
lőpárkánya alá helyeztek el.

A torony díszítése, tago‐
lása, a nyílászárók kiképzése
– a torony legfelső szintjének
kivételével – a XVIII. század‐
ban lett kialakítva, és egy‐
séges képet mutat, az itt
megjelenő barokk, enyhén
klasszicizáló jellegű tagoló
elemekkel, amelyek a temp‐
lom külső falainak egészén
megtalálhatók.

A nagykárolyi piarista
templom és a szomszédos
rendház jelenleg plébánia‐
templomként, illetve plébá‐
niaként működik. 

A templomban a szem‐
bemiséző márványoltárt Gui
Demeter készítette 1988‐
ban.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.
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A nemrég megszavazott
főtér alatti mélygarázs
ásási munkálatai során
vélhetően az alábbiak fog-
nak előkerülni a föld alól: 
☻ A Muzsikáló Ezüst‐

kecske szobor vázlatai, mert
Bodor Péter eleinte azt ter‐
vezgette, de aztán ezüsthi‐
ány miatt inkább a zenélő
kút mellett döntött
☻ Basta német‐római

császári hadvezér műfog‐
sora, amely akkor esett ki
a szájából, amikor a várvédő
Bögyös Gizi melltartó nélkül
könyökölt ki egy szétbom‐
bázott lőrésen, majd a fejére
zúdított egy tál izzó para‐
zsat, harminc forró miccset
és egy vödör mustárt

☻ Az Ismeretlen Katona
dögcédulája
☻M. Béla Szarkatelefon

2 – a madár visszahív című,
irredenta gyerekverses kéz‐
irata, amit majdnem kiadtak
nyolcvankilenc decemberé‐
ben hajdúgyőző előszavával,
de aztán jött a forradalom
☻Egy Neumarkt sörösüveg,

még a Habsburg időkből
☻ Egy furcsa Borsos Ta‐

más‐szobrocska, amelyen a
sarkán áll egy házikó
☻ Jócka nőgyógyászi dip‐

lomája, aki csak azért nem
praktizált, mert a mozijegy‐
és virágárulásból jobban
megélt
☻ Bolyai János naplójá‐

nak egy laprészlete, ahol

arról ír, hogy ő szeretne
majd ülni a szobron
☻Bernády kávés csészé‐

je, Kultúrpalota‐formájú,
megkövesedett zaccal az al‐
ján
☻ Egy üveg Novum Fo‐

rum Siculorum latin rum
☻ Egy háromlábú ütött‐

kopott marosszék
☻ Bethlen Gábor szolá‐

riumbérlete
☻ Horthy lovának rozs‐

daette patkója
☻ Fodor Imre szemüveg‐

tokja
☻ És végül: a mélyga‐

rázst megszavazó vásárhelyi
RMDSZ‐tanácsosok esze
tokja!

Molnár Tibor

Marosvásárhelyi (lehetséges) leletek

A konzervatív ellenzék
egyik vezetője, Xavier Bre‐
ton tiltakozott a törvény el‐
len; az LR (Köztársaságiak
– Nicolas Sarkozy egykori
pártja) képviselője azt
mondta, hogy a politikai
korrektség legyőzte a való‐
ságot. A hagyományos, em‐
beri elnevezést (anya, apa)
a meleg szülők érdekeinek
védelmében törlik például
az osztálynaplókból is, ha‐
bár a Le Parisien szerint
Franciaországban a hivata‐
losan párkapcsolatban élő
emberek 97%‐a heterosze‐
xuális, és a maradék három
százalékból is igen kevesen
nevelnek együtt gyereket –
azaz elenyészően csekély
számú embert érint pozití‐
van az új törvény.

Remélhetőleg hozzánk

nem fog begyűrűzni ez a
marhaság – vagy ha igen,
akkor minél később –, kü‐
lönben sok minden meg‐
változna miatta. Elsősorban
az anyás‐apás dalszövege‐
ink:

☻ Édesszülőegyem ró‐
zsafája, én voltam a legszebb
ága...
☻ Szülőkettőm hitte az

otthon melegét, szülőket‐
tőm hitte az ünnep örömét,
szülőkettőm hitte a szülő‐
kettője örökét...
☻ Az én szülőegyemnek

nincs selyemruhája...
☻ Húsz éve már több is

talán, hogy nap nap után,
mindennap délután eljött a
dédszülőkettőm...
☻ Szülőegyem, ha sze‐

retsz egy kicsit, vegyél egy
csónakot...

☻Kendőbe zárta ősz ha‐
ját, ahogy a régi nagyszü‐
lőegyek, s ha látta, szülő‐
kettőnk nem figyel, estén‐
ként súgva kezdte el...
☻ Kegyes Földszülőegy,

kegyes Napszülőegy, kegyes
Holdszülőegy, kegyes Víz‐
szülőegy, kegyes Ősszülő‐
kettők, kegyes Ősszülőe‐
gyek, kegyes Istenek, kegyes
Szellemek...
☻ Ha végre itt a nyár, és

meleg az idő, az ember
strandra jár, mert azért van
itt ő, s míg szülőegy öltözik,
szülőkettő ideges, mert
olyan lassan készül el, hogy
addigra este lesz...
☻ Szülőkettőink útján

járunk még, őseink táncát
járjuk rég...
☻ Szülőegyem nem ka‐

pott virágot, szülőkettőm
keze odavágott...

SZÉKELY LÉGITÁRSASÁG

☻ A becsekkolásnál nem azt kérdezik, hogy ab‐
lakhoz vagy folyosóra ülnél‐e, hanem hogy az ud‐
varhelyi vagy a csíki szektorban kívánsz‐e utazni
☻ Beszállásnál előre mehetnek azok, akiknél ho‐

kibot van, vagy medvével utaznak
☻ A beszállókártyák rovásírásosak;  aki nem

ismeri a jeleket, az a rovásos‐ábécés szuvenír karperec
segítségével könnyen megfejtheti
☻ Induláskor nem azt hallod, hogy: „Ladies and

gentlemen, this is your captain speaking", hanem
azt, hogy: „No, kicsi barátaim, ejisze kapaszkoggyatok,
eregelünk felfelé...”
☻ A zsidó utasoknak kóser kosztot, a budapesti‐

eknek tápot szolgálnak fel; mindenki más rágcsálni‐
valónak töpörtyűt, szalonnabőrt, kibédi hagymát,
kávé helyett oroszhegyi szilvalevet, desszertnek
pedig kürtőskalácsot kap
☻Útipoggyásznak katonabőrönd vagy ugyanolyan

méretű faláda is megteszi
☻ A Királyhágónál negyedóra pihenő; az utasok

pisilnek, ki a toalettbe, ki a Körösbe, míg a pilóták
csorbö de burtát és miccset fogyasztanak. Újraindu‐
láskor az alábbi (sose hallott) poénnal oldják a han‐
gulatot: „Mindenki itt van? Aki nincs, az szóljon!
Höhö!”
☻ Nehezebb leszállásnál nem megtapsolják a pi‐

lótát, hanem megverik
☻Kiszállásnál a székelyruhás fehérnép ekképpen

köszön el: "Áldja meg kendeket a csíksomlyói Szűz
Mária!"
☻ A fekete doboz tulipánmintás, a csempész áfo‐

nyapálinka tárolására szolgál!

(internetes anyag alapján)

A RÉGI FIX BUTATELEFON ELŐNYEI 
A MAI HORDOZHATÓ OKOSTELEFONNAL SZEMBEN:
► Soha nem merült le
► Azt is fel tudtad hívni,

aki nem akart veled beszélni
(ellenségek, adósok, exbarát‐
nők/exbarátok satöbbi), mert
nem látta, hogy ki hívja
► Akkor is lehetett vele

telefonálni, ha billentyűzár
(lakat) volt rajta, a „tónusvilla”
ütögetésével
► Nem tudtad magaddal

vinni, viszont így ellopni se
tudták
► Nem volt rajta GPS, de

nem is hiányzott, mert hasz‐
nálata közben mindig tudtad,

hol vagy
►Nem lehetett vele szel‐

fizni, de nem is zavart, mert
úgyse lett volna hova kitenni,
legfeljebb pár nap múlva a
konyhaablakba, miután a Lu‐
xor mellett előhívták a filmet
és kinyomtatták a képet
► Bármelyik rokonodat,

barátodat, iemerősödet fel
tudtad hívni vele, mert fejből
tudtad a számukat; ma ha el‐
veszítenéd az okostelódat,
max az 112‐t tudnád felhív‐
ni
► Nem volt benne rádió,

de ha kioperáltad belőle a
„hallgatót”, és forrasztottál rá
egy kristálydiódát, a csator‐
nához érintve vasárnap dél‐
előtt bejött rajta halkan a fo‐
cimeccses körkapcsolás
► Nem lehetett vele se

SMS‐t, se e‐mailt küldeni, há‐
listennek, mert a válaszért
be kellett volna menni a pos‐
tára
►És végül: amikor valaki

nagyon felidegesített telefon‐
beszélgetés közben, egészsé‐
gesen le tudtad b*szni a kagy‐
lót! mt

SZÜLŐ 1, SZÜLŐ 2
A bevándorláspárti francia elnök, Emmanuel Macron egyik képviselője, Valérie
Petit terjesztette a Nemzetgyűlés elé ama törvényt a minap – és Macron képviselői
(zömében egykori szocialista politikusok) el is fogadták, mivel ők vannak több-
ségben a francia parlamentben –, mely szerint ezentúl nem lehet az iskolákban
csak úgy anyának és apának hívni a szülőket Franciaországban. Az új hivatalos
elnevezés: Szülő 1 és Szülő 2! Az indoklás szerint a homoszexuális párokra
akarnak így tekintettel lenni (anélkül hogy tekintettel lennének a heteroszexuális
párokra, illetve családokra).



De végül is miért vagyunk
maximalisták? Mert hát
itt van például a Bangóné.
Van neki érettségije, sőt
a Budapesti Gazdasági Fő-
iskolán még valami dip-
lomát is szerzett magá-
nak.

Aztán itt a Kunhalmi. Róla
ezt írja az elektronikus le‐
xikon: „1998‐tól 2002‐ig a
budapesti Vörösmarty Mi‐
hály Gimnázium drámata‐
gozatos tanulója volt. (…)
2004–2009 között a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsé‐
szettudományi Karán kom‐
munikáció szakos hallgató
volt. 2005–2011 között az
Eötvös Loránd Tudomány‐
egyetem Állam és Jogtudo‐

mányi Karának politológia
szakát végezte el.” És ők
ketten például azonnal le
tudták írni helyesen azt,
hogy „illendő”. Kicsit této‐
váztak, előbb leírták egy l‐
lel, de végül a jó megoldást
választották. Ez a koncent‐
ráció viszont annyira fel‐
emésztette erejüket, hogy
a „fojt” már nem sikerült,
csak „folyt”‐ra.

Mi azonban örvendjünk
az apró sikereknek is. És
tegyük mindjárt hozzá, hogy
az a kis papírlap a nevezetes
felirattal az MSZP kollektív
munkájának gyümölcse. A
remekül sikerült tiltakozó
akcióról készült felvételek
tanúsága szerint ott moso‐
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• Belgyógyászat-Ultrahang
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• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

OJAN BÁLYOSAK
lyog a háttérben Harangozó
Tamás is, ő pedig egyenesen
doktor, jogi doktor, és látta
a „folytot”, és tetszett neki.
– Jó lesz ez, lányok! – mond‐
ta dr. Harangozó, és oda‐
settenkedett, hogy rá is süs‐
sön egy kevés az ellenzéki
napocskából.

Ők így együtt ilyen hülyék
(bocs, hüjék). De mondom
még egyszer: ne legyünk
igazságtalanok. Sok‐sok toll‐
bamondás, gyakorlás: gólya,
bagoly, viszont fürj – fog ez
menni.

Amúgy Kunhalmi az
MSZP oktatáspolitikusa is
egyben, ebből következően
van egy másik járható út:
meg kell reformálni az is‐
kolát! Innentől kezdve
mindjárt jobban érthető,
miért olyan elszánt ellen‐
ségei a Bangónék meg a
Kunhalmik ennek a „poro‐
szos” oktatásnak meg a túl
sok tananyagnak.

Hát ki a fene tud ennyi
szót helyesen leírni, mi a
fenéért van szükség j‐re meg
ly‐ra, amikor ugyanúgy kell
kimondani? Sőt a leszt is
két esszel mondjuk, de csak

eggyel írjuk, szegény gye‐
rekek. Szegény Bangóné,
szegény Kunhalmi. Rejtő is
érezte már ezt, amikor meg‐
írta a Tizennégy karátos au‐
tóban ezt a párbeszédet: –
Uram, miért nem vette fi‐
gyelembe az elsőbbségadás
kötelező táblát? – Uram, én
vezetés közben nem érek
rá hieroglifákat megfejte‐
ni…

Na ugye. Hát hogy érne
rá két ilyen elszánt amazon
tiltakozás közben holmi j
betűkkel foglalkozni?
Amúgy, ha mégis elszomo‐
rodhatunk kissé, az azért
van, mert hajdan ebben a
parlamentben mégiscsak
Mikszáth Kálmánok, Tiszák
és Bethlenek ültek. És on‐
nan nézvést mégiscsak elég
szembetűnő a hanyatlás.
Mikszáthtól Bangónéig – ez
azért nem egy sikertörténet,
még kevésbé diadalmenet.

Bár az ilyen felvetés va‐
lószínűleg nem illendő. De
azért reménykedjünk, hogy
a sok‐sok „folytás” meg a
Tordai Bence mégsem fog
elvezetni mondjuk az uk‐
rajnai állapotokig, ahol az

úri közönség verekedni szo‐
kott a parlamentben, csak‐
úgy, mint Rejtő Szilvakék
Paradicsomában.

Akkor már inkább te‐
gyünk ki angol mintára egy
asztalt az ülésterem köze‐
pére, és azt lehessen ütni a
Tordai helyett. S ha már ott
egy asztal, a szünetekben
annál is lehetne tollba mon‐
dani. – Bangóné, Kunhalmi!
Vegyetek elő papírt, ceruzát!
Írjátok: bagoly, gólya, hajó…

Azt lesz még érdekes
megfigyelni, milyen vissz‐
hangja lesz a két agysebész‐
nő produkciójának. Én az
örkényi megoldásra tippe‐
lek, tudják, amikor az őr‐
nagy ároknak nézi az ár‐
nyékot, és átugorja. Attól
kezdve pedig mindenki át‐
ugorja. Igen, kicsit félek,
hogy most majd elkezdődik
egy vita, miszerint a „folyt”
így is jó.

Mindenesetre, ha ezek
egyszer nyernének, biztosan
nem fogják felkérni köztár‐
sasági elnöknek Grétsy
Lászlót.

Bayer Zsolt
Com.nr. 161
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Szellemjárta főhadiszállás c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Hadnagy úrnak jelentem! Az éjszakai kaparászót sikeresen elfogtuk! 
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A Gálára meghívást kap‐
tak a kategóriák legjobb há‐
rom‐három helyezettjei, míg
a nyerteseket az eseményen
hirdették ki, amelyen a ren‐
dezvény díjátadói korábbi
bajnokok, országos vagy
nemzetközi hírű sportolók,
befolyásos sportvezetők vol‐
tak. 

Hírességek a színpadon
és a nézőtéren

Sztárok, előadóművészek
produkciói

A főszereplők természe‐
tesen a kitüntetett sporto‐
lók, az egyes kategóriák há‐
rom‐három meghívott‐je‐
löltje volt, ám rajtuk kívül
neves előadóművészek, dí‐
játadó hírességek, szupersz‐
tár díszvendégek, fontos kö‐
zéleti személyiségek is részt
vettek az eseményen. 

Az interjúkat az esemény‐
re felvezetően Kovács
,,Kokó” István egykori olim‐
piai, világ‐ és Európa‐bajnok
profi ökölvívó készítette,
míg az est házigazdája Mo‐
hay Bence, az M4 Sport nép‐
szerű műsorvezető‐ripor‐
tere volt. A Gála nyitánya‐
ként a színpadra lépett Lo‐
vász Tamás, a lajosmizsei
Jász‐Kun Hagyományőrző
Íjász Egyesület íjásza, há‐

romszoros pályaíjász, egy‐
szeres vadászíjász bajnok,
de időközben fellépett Pus‐
kás Peti és zenekara (The
Biebers), ugyanakkor a le‐
gendás, Kossuth‐ és Liszt
Ferenc‐díjas énekesnő, Ko‐
vács Kati és a Budaörsi Vi‐
vace Táncegyesület közös,
száztagú cheerleader‐csa‐
pata is. 

Mellettük még színpadra
lépett Caramel, a Magyar
Nemzeti Társegyüttes is,
majd a Himnusz előadásá‐
ban Puskás Peti, Kovács
Kati, Caramel, Rúzsa Magdi
és Bakos‐Kiss Gábor, a Nem‐
zeti Színház színművésze,

valamint a művészeti pro‐
dukciók részeként láthattuk
a 2000‐es olimpiai bajnok
tornászt, Csollány Szilvesz‐
tert is. 

Világhírű díszmeghívot‐
tak, egykori kiválóságok

Az eseményre a Magyar
Sportújságírók Szövetsége
ezúttal is meghívott külföldi
világsztár‐díszvendégeket,
így jelen volt az egykori vi‐
lághírű atlétázó, Carl Lewis,
aki Tarlós István, Budapest
főpolgármesterével együtt
a legjobb férfi sportolónak,
Liu Shaolin Sándornak adta
át a díjat. Az 57 éves sport‐
legenda minden idők egyik

leghíresebb sportolója, hi‐
szen kilencszeres olimpiai
bajnok, nyolcszoros világ‐
bajnok távolugró és sprinter,
akit az IAAF választásán a
XX. század legjobb atlétá‐
jának, a Nemzetközi Olim‐
piai Bizottságnál pedig az
előző évszázad legjobb
sportolójának választották.

A Gála másik díszmeghí‐
vottja, a korábbi világhírű
gyorskorcsolyázó, Hunyadi
Emese Svájcból érkezett a
gálára. Ő 1994‐ben osztrák
színekben versenyezve
nyert olimpiai aranyérmet
1500 méteren, de 1984‐ben
még Magyarországot kép‐

Liu Shaolin Sándor és Kozák Danuta az Év sportolója 2018-ban Magyarországon
A 2018-as év legjobb

magyar sportolóit, edzőit,
csapatait színpompás ün-
nepségen, az M4 Sport –
Év Sportolója Gálán díjaz-
ták 2019. február 14-én
Budapesten, a Nemzeti
Színházban. A házigazda
Magyar Sportújságírók
Szövetségének zöme in-
ternetes szavazás útján
döntötte el, hogy ki kapta
meg az egyes díjakat a gá-
lán, így a legjobb anyaor-
szági sportolóira sorrend-
ben már az 61. alkalom-
mal szavaztak. A rendez-
vényen részt vett többek
közt Marosvásárhelyről
két sportújságíró, Kádár
Zoltán (Marosvásárhelyi
Rádió) és lapunk sport-
szerkesztője, Czimbalmos
Ferenc Attila is, mellettük
Sepsiszentgyörgyről Mis-
ka Brigitta (Háromszék)
és Csíkszeredából Aczél
Péter Lászó (az egykori
csíkszeredai Új Sport ala-
pítója, főszerkesztője, je-
lenleg szabadúszó újsá-
gíró) is jelen volt az ese-
ményen, előbbi kettő
2016-tól tagja a Magyar
Sportújságírók Szövetsé-
gének (MSÚSZ). 

A díjazottak. /  Fotó: MSUSZ - Cseh Péter
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viselte a szarajevói téli olim‐
pián, ő egyébként az olim‐
piai bajnok férfi rövid pályás
gyorskorcsolya‐váltónak
adta át a díjat. 

A magyar futball külföl‐
dön élő legendái közé tar‐
tozik a 92‐szeres válogatott,
1968‐as olimpiai bajnok,
európai ezüstcipős, kilenc‐
szeres magyar bajnok Fa‐
zekas László, aki Belgiumból
érkezett haza Magyaror‐
szágra, a sportrendezvény‐
re. Fazekas jó barátjával,
volt csapattársával, Dunai
II. Antallal közösen adott
át díjat a gálán. 

Szintén díszmeghívott‐
ként vett részt a rendezvé‐
nyen és díjat adott át Nadine
Kessler (ő az Év legjobb lab‐
darúgóját, Gulácsi Péter dí‐
jazta), korábbi német válo‐
gatott labdarúgó, akit 2014‐
ben a világ legjobb női lab‐
darúgójának választottak,
és aki jelenleg az Európai
Labdarúgó‐szövetség női‐
futball‐szakágvezetője. A
Wolfsburgban éveken át Ja‐
kabfi Zsanett klubtársa volt,
ugyanakkor nagyon jó vé‐
leménnyel van minden idők
legsikeresebb magyar női
futballistájáról.

Külföldi és magyarországi
meghívottak, díjátadók, a
Nemzet Sportolói

A fent említett díszmeg‐
hívottakon kívül még díjat
adott át Hamid el‐Auni, az
Afrikai Paralimpiai Bizott‐
ság alelnöke, a Nemzetközi
Kerekesszékes Kosárlabda‐
szövetség afrikai kontinen‐
tális elnöke; Szabó László,
a Magyar Paralimpiai Bi‐
zottság elnöke; Dr. Szabó
Tünde, az Emmi sportért
felelős államtitkára, Dr.
Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ
első alelnöke; Novotny Zol‐
tán rádiós legenda, az
MSÚSZ tiszteletbeli elnöke;
Tarlós István, Budapest fő‐
polgármestere;  Kamuti
Jenő, a nemzet sportolója,
kétszeres olimpiai ezüstér‐
mes tőrvívó, a Nemzetközi
Fair Play Bizottság elnöke;
Kulcsár Krisztián, a MOB
elnöke, kétszeres olimpiai
ezüstérmes párbajtőrvívó,
1998‐ban az év csapatának
tagja; Kőbán Rita, kétszeres
olimpiai bajnok kajakozó;
Vörös Zsuzsanna és Mizsér
Attila öttusázó olimpiai baj‐
nokok; Besenyei Péter ko‐
rábbi műrepülő világkupa‐
győztes; Vereczkei Zsolt, há‐
romszoros paralimpiai baj‐
nok úszó; Vági Márton, a
Magyar Labdarúgó‐szövet‐
ség főtitkára; Gera Zoltán,
97‐szeres válogatott, Euró‐
pa‐liga‐döntős labdarúgó,
a 2020‐as Eb budapesti
nagykövete; Király Gábor,

108‐szoros, rekorder ma‐
gyar válogatott futballkapus,
aki háromszor volt az év
magyar labdarúgója; Kósz
Zoltán és Kiss Gergely olim‐
piai bajnok vízilabdázók;
Rátgéber László Euroliga‐
győztes, kétszeres európai
Szuperkupa‐győztes kosár‐
labda‐mesteredző; Polgár
Judit kétszeres női sakko‐
limpiai bajnok, minden idők
legjobb női sakkozóinak
egyike. 

A Nemzeti Sport infor‐
mációja alapján meghívott‐
ként jelen volt még a sport‐
eseményen többek közt
Schmitt Pál volt köztársa‐
sági elnök és MOB‐elnök,
olimpiai bajnok párbajtőr‐
vívó, aki háromszor volt az
év csapatának tagja; De‐
utsch Tamás MTK‐elnök,
európai parlamenti képvi‐
selő; Kubatov Gábor FTC‐
és Markovits László Vasas‐
elnök; Szalay‐Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester‐
helyettes; Fürjes Balázs Bu‐
dapest fejlesztési államtit‐
kára; Berki Krisztián olim‐
piai bajnok tornász; Marco
Rossi, a magyar labdarúgó‐
válogatott olasz szövetségi
kapitánya; Kökény‐Szalay
Vivien, a Tv2 hírigazgatója;
Temesvári Andrea párosban
Grand Slam‐győztes teni‐
szező, az 1983‐as év női
sportolója; Vizer László Má‐
riusz, a Nemzetközi Csel‐
gáncsszövetség elnöke; Kas‐
sai Viktor FIFA‐játékvezető;
Kemény Dénes háromszo‐
ros olimpiai bajnok vízilab‐
daedző; Kovács Katalin – a
korábbi „kajakkirálynő”, aki
háromszoros olimpiai baj‐
nok, 31‐szeres világbajnok
volt, aki 2002‐ben és 2003‐
ban is kiérdemelte az év
női sportolója díjat – ; az
1985‐ben az év csapatának
választott futballválogatot‐
tat képviselő Nagy Antal (ex
Bp. Honvéd);  valamint a
Nemzet Sportolói közül a
98 éves Keleti Ágnes ötszö‐
rös olimpiai bajnok magyar
tornász – aki Tarics Sándor
2016. május 21‐i halála után
ő lett a legidősebb még élő
magyar olimpiai bajnok,
2018. február 24‐én Dur‐
ward Knowles halála után
ő lett a világ legidősebb
olimpiai bajnoka, aki nyári
olimpiai‐játékokon nyert
aranyérmet – , és Kárpáti
György háromszoros olim‐
piai bajnok vízilabdázó –
minden idők legfiatalabb
olimpiai bajnok vízilabdá‐
zója – , valamint sportági
szövetségi elnökök, nem‐
zetközi sportdiplomaták.

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Külön rangot adott az elismerésnek,
hogy az év sportos kiválóságait 61. alka‐
lommal köszöntő esemény előtt érkezett
a legtöbb szavazat a tizenegy kategóriában
(az év góljáról a közönség voksolt), össze‐
sen 439 sportújságíró adta le saját hármas
listáit, közülük kerültek ki a kategóriák
legjobbjai:

FÉRFIAK 
Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyors‐
korcsolyázó) 
NŐK
Kozák Danuta (kajakos) 
Labdarúgás (férfiak)
Gulácsi Páter (RB Leipzig)
Labdarúgás (nők)
Jakabfi Zsanett (VfL Wolfsburg) 
EDZŐK
Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina (férfi
és női rövid pályás gyorskorcsolyaváltó)
Csapat (hagyományos csapatsportokban)
Győri Audi ETO KC (női kézilabda)
Csapat (egyéni sportágak csapatversenye)
Férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó
(Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch
Viktor, Burján Csaba, tartalék: Oláh Bence). 
ÉV GÓLJA
Sigér Dávid (Ferencváros) az MTK elleni

gólja nyert a közönség szavazata alapján.

AZ ÉV FOGYATÉKOS SPORTOLÓI
FÉRFIAK
Gelencsér Róbert (szervátültetett atélta)
NŐK
Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)
Fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők 
Beliczay Sándor (kerekesszékes vívás,
Hajmási, Osváth)
CSAPAT
Női kerekesszékes vívóválogatott (Ma‐
darászné dr.Mező Boglárka, Hajmási Éva,
Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla)
MSÚSZ‐ és MOB‐életműdíj meg MLSZ‐
életműdíj
Az egykori asztaliteniszező Jónyer István,
Klampár Tibor, Gergely Gábor trió kapta
a sportújságírók és a Magyar Olimpiai
Bizottság életműdíját.
A Ferencvárossal négy bajnoki címet és
Vásárvárosok Kupáját is nyerő 41‐szeres
válogatott Rákosi Gyula kapta az MLSZ‐
életműdíjat, aki a válogatottal az 1960‐
as római olimpián és az 1964‐es Euró‐
pa‐bajnokságon is bronzérmet szerzett.
A 80 éves Rákosi egész pályafutása alatt
csak a Fradi játékosa volt (322 mérkőzés),
neki a 97‐szeres korábbi magyar váloga‐
tott‐labdarúgó, Gera Zoltán adta át a díjat. 

C.F.A.

A 61. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála díjazottjai

BUDAPEST LESZ EURÓPA SPORTFŐVÁROSA 2019-BEN 

A 2019‐es esztendő Budapest sportélete szempontjából kiemelt lesz, hiszen a
magyar főváros elnyerte az Európa Sportfővárosa kitüntető címet.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője az idei
Sportgálán hangsúlyozta, hogy 2019‐ben a sportújságírók szakmai testülete a
110. évfordulóját ünnepli, amely – az idézett korabeli sajtócikk alapján – a Magyar
Sporthírlapírók Szindikátusa néven kezdte el működését 1909‐ben.

,,Kötelességünk tehát a legjobb tudásunk szerint megörökíteni a pályákon tör‐
ténteket, s mi is rangsoroljuk a legjobb magyar sportolókat már 61. éve az Év
sportolója –választás révén. Az újításból hagyomány lett, a hajdani családias kö‐
szöntésből látványos televíziós, színházi gálaműsor. Méltó a magyar sporthoz”–
olvasható az idézet Szöllősi Györgytől – akit a minap a Nemzetközi Sportújságíró
Szövetség (AIPS) lausanne‐i kongresszusán az európai szekció alelnökévé választották
–, a gála hivatalos műsorfüzetében. 

Szöllősi a magyar rendezésű világeseményekre is rávilágított, amelyek az idén
Magyarországon kerülnek megrendezésre: Liebherr Asztalitenisz Világbajnokság
Budapest (2019. április 21–28.), UEFA Női Bajnokok Ligája‐döntő (2019. május
18. 18:00, Ferencváros Stadion), Ülőröplabda Európa‐bajnokság Budapest (2019.
július 15–22, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), FIE Vívó Világbajnokság Budapest
(2019. július 15–23., BOK Csarnok), ICF Kajak‐Kenu Világbajnokság Szeged (2019.
augusztus 21–25.), Öttusa és Laser Run Világbajnokság Budapest (2019. szeptember
3–9., Margitsziget), de emellett a 2023‐as budapesti atlétikai világbajnokság
rendezési jogát is megemlítette, sőt azt is megerősítette, hogy szintén 2019‐ben
kerül sor a Puskás Ferenc Stadion (2002‐ig Népstadion) felújítási munkálatainak
befejezésére is.  C.F.A

Liu Shaolin és Kádar Zoltán /   Fotó: MSUSZ - Cseh Péter
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Már rég nem az idő pénz.
A szokás pénz!

„Azok vagyunk, amit rend‐
szeresen teszünk. A kiválóság
tehát nem tett, hanem szokás”
– mondta egykor Arisztote‐
lész, de az elmúlt néhány ezer
évben senki sem hallgatott
rá. Jobban szerettük azt hinni,
hogy a sikeres emberek te‐
hetségesek, okosak, kreatívak.
Arisztotelész kortársai úgy
képzelték, hogy a rendkívüli
ember azért rendkívüli, mert
kreatív és segítőkész kísérő‐
szellemek állnak a szolgála‐
tában, és időnként zseniális
bölcsességeket súgnak neki.
Ezeket a kísérőszellemeket
démonoknak hívták. A róma‐
iak ugyanezt a testetlen al‐
kotótársat géniusznak nevez‐
ték. Egyszóval senki sem nyag‐
gatta motivációs tréningekkel
a közönséges halandókat, akik
boldog középszerűségükben
élhették az életüket, arra hi‐
vatkozva, hogy nekik nincse‐
nek démonaik.

Mindegy, hogy démonok‐
nak, múzsának, géniusznak
vagy genetikának nevezzük
– a bosszantóan sikeres em‐

bertársainkat elintézzük azzal,
hogy könnyű nekik. Elképzel‐
jük a művészeket, feltalálókat,
pénzügyi zseniket valamiféle
transzban, amint kipattan a
fejükből az isteni szikra. És
belenyugszunk, hogy a mi fe‐
jünk nem szikrázik.

Csakhogy az elmúlt évek‐
ben olyan hírek keltek szárny‐
ra, miszerint az isteni szikrát
valójában csiholják. Rengeteg
melóval. És erre a melóra ál‐
lítólag bárki képes. Bárki, aki
elhiszi magáról, hogy valaki.
És ezt leginkább akkor hiszi
el, ha hozzászoktatja magát
a gondolathoz.

Az évek során a siker ren‐
geteg mutatóját vizsgálták, de
csupán egyetlen olyan adott‐
ságot találtak, amely minden
sikeres embernél egyezett.
Nem, nem az IQ, nem is az
érzelmi intelligencia, nem a
szerencsés külső, nem a te‐
hetség, vagy a családi háttér
– ezek a mutatók mind nagyon
eltérőek voltak a kutatás részt‐
vevőinél. Az egyetlen tulaj‐
donság, amely az élet bármely
területén kiemelkedő ember‐
eket egyformán jellemezte, a

kitartás volt. De mit jelent
pontosan a kitartás? Szenve‐
dély, szívósság és...szokások?

Az utolsó cigi 
és a Golf-áramlat

Diana Nyad New York‐i új‐
ságírónő hatvanéves lett né‐
hány éve, és utált hatvanéves
lenni. Afféle egzisztenciális
válságba került: Mi a fenét
kezdett az életével? Egy sor
olyan pillanat jutott eszébe,
amikor elégedetlen volt. Tönk‐
rement a házassága. Gyerek‐
korában szexuálisan zaklatták,
rengeteg mindent elszúrt.
Nem sokkal később elveszí‐
tette édesanyját, és gyászában
arra gondolt: ennyi az élet.
Úgy döntött, muszáj valami‐
lyen magasztos célt találnia.
Eszébe jutott, hogy huszon‐
évesen, aktív sportolóként el‐
bukott egy nagy álmot: hogy
átússzon Kubából Floridába.
Sovány vigasz, hogy az elmúlt
évtizedek alatt ez senkinek
sem sikerült. A távolság száz‐
nyolcvan kilométer, ez a Golf‐
áramlat felett nagyjából hat‐
van‐hetven óra folyamatos
úszást jelent. Diana akkor már

harmincegy éve nem úszott.
Nekiállt hát edzeni. De most
hagyjuk magára Dianát az ed‐
zéseivel, és térjünk át Lisára,
aki kocogni indult, és sokáig
az amerikai Nemzeti Egész‐
ségügyi Intézet kutatóinak
kedvenc kísérleti alanya volt.

Lisa nem éppen a szeren‐
cse lánya. Zaklatott gyermek‐
kora eredményeként már ti‐
zenévesen masszívan ivott,
láncdohányos volt, és túlsúly‐
lyal küszködött. Harmincas
éveire elég ramaty állapotba
került, a férje is elhagyta. Vég‐
ső kétségbeesésében esztelen
lépésre szánta el magát. Úgy
döntött, hogy a maradék hi‐
telkeretéből valóra váltja gyer‐
mekkori álmát: elutazik Egyip‐
tomba, és átkel a sivatagon. 

Közben Dianá, aki még
mindig csak rója a hosszokat,
trenírozza magát arra, hogy
napokon át elviselje szerve‐
zete a sós vizet, hogy képes
legyen a vízben enni, kicsit
megpihenni, a szabályok
ugyanis nem teszik lehetővé,
hogy kiszálljon az őt kísérő
csónakból. És ott áll 2010.
szeptember 23‐án az óceán
partján egy szűk úszósapká‐
ban, ami őrzi a hőt, viszont
amiben nem hall semmit. Csu‐
pán érzékeli, hogy mögötte
áll a stáb. Egyedül marad a
gondolataival. Ahogyan Lisa
a túlsúlyos, elhagyott lány is
egymaga állt a cél előtt, ami‐
kor pakolni kezdett. Arra a
következtetésre jutott, hogy
Egyiptomban egy dologra biz‐
tos nem lesz pénze: cigire.
Így, mielőtt a reptérre indult,
ünnepélyesen elszívta az utol‐
só szálat. Nem is sejtette, hogy
ezzel milyen nagy szolgálatot
tesz majd a tudománynak és
minden életmódváltónak.

Az elme átprogramozása
Mindennapi tevékenysé‐

günk negyven százaléka nem
tudatos döntéseken, hanem
szokásokon alapul. Életünk
csaknem a fele rutin, és a mi‐
nősége napi rutinunk minő‐
ségén múlik. Ha főleg jó szo‐
kásaink vannak, sikeresek le‐
szünk. A szokások, ha egyszer
már rögzültek soha nem tör‐
lődnek ki az agyból, viszont
felülírhatóak. Vagyis elménk
átprogramozható.

A szokás hasznos dolog,
amint a rutin működésbe lép,
a szürkeállományunk megpi‐
henhet. Ha előáll egy éles
helyzet, agyunk ismét éber.
Agyunk egész álló nap azt
lesi, hogyan takarékoskod‐
hatna az energiával. Csak az
a bökkenő, hogy abszolút nem
érdekli, hogy ez a szokás szá‐
munkra kedvező‐e vagy sem.
Világ körömrágói, örökös ké‐
sői, elalvói, zugevői, zugivói,
minden szokások rabjai, tud‐
ják meg, hogy az elme támo‐
gatja őket. Amit gyakran tesz‐

nek, azt rögzíti, és legközelebb
már automatikus program‐
ként felkínálja. Az Egyiptomba
tartó Liza tizenhat éves kora
óta automatikusan rágyújtott,
de amikor úgy döntött, hogy
élete mélypontjáról megcé‐
lozza gyerekkori álmát, rájött,
hogy a dohányzás csak hát‐
ráltatni fogja. Amikor néhány
évvel később felvették a ku‐
tatás alanyai közé, már túl
volt néhány maratonon, leg‐
alább tíz évvel látszott fiata‐
labbnak az életkoránál, és be‐
fejezte az egyetemet. Ez a lát‐
ványos életmódváltás egy
apró mozzanattal indult: azzal,
hogy eldobta a cigit. Elég
egyetlen apró szokás meg‐
változtatására koncentrálni –
és az élet minden területén
kedvező átalakulások indul‐
nak el.

A választás hatalma
Térjünk vissza Dianához,

akik hihetetlen szívóssággal
szeli a vizet, miközben ked‐
venc dalait dúdolja. Diána
mindenre fel volt készülve:
hányingerre, ájulásra, a kihű‐
lésre. A kockamedúzára vi‐
szont nem, aki több százezer
apró horoggal támadja meg
az áldozatát, és méreganyagot
juttat a szervezetébe. Diana
úgy érezte, mintha forró olaj‐
ban sütögetnék. „Tűz van!” –
kiabálta az óceán közepén, a
fiatal orvost, aki a mentőcsó‐
nakról beugrott, szintén meg‐
támadta. A hatvanéves nő
azonban fájdalomcsillapító
injekciókkal, félig bénultan
úszott tovább. Diana rekord‐
kísérletet harmadik napján
újabb medúzacsípéseket szen‐
vedett, ezért a cél előtt nem
sokkal feladni készült a ver‐
senyt. A kísérletről motivációs
tréningeket tartott, majd
2011‐ben újra megpróbálta.
Ezúttal a válla nem bírta to‐
vább, egy évvel később pedig
a szélsőséges időjárás miatt
fújták le a versenyt. Ötödik
nekifutásra, hatvannégy éve‐
sen sikerült átúsznia. Írt egy
bestsellert, motivációs tré‐
ningeket tart, és botlábúként
részt vett a Szombat esti láz
amerikai változatában, ahol
utolsó helyen végzett. És, hogy
mi lett Lisával? Lisa, a csaló‐
dott szerelmes, újra férjhez
ment, ma egy reklámügynök‐
ségnél dolgozik, embereket
próbál rávenni arra, hogy ala‐
kítsanak ki új szokásokat. 
Az akaraterő nem állandó
adottság, hanem fejleszthető
készség, amelyet ugyanúgy
lehet tanítani, mint a vers‐
elemzést vagy a matematikát.
Az a cég, az a sportoló, az az
életmódváltó nyer, akinek az
állhatatosságát, az önmagába
vetett hitét és az eredmény
iránti sóvárgását egyaránt si‐
kerül fejleszteni.

Timár Tímea

EDZÉSTERV a kitartásnak
„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, mindenképp igazad lesz” –
mondta egykor Henry Ford. Amire a sikeres feltaláló, a modern tömeggyártás
úttörője ösztönösen ráérzett, azt ma már tudományos kutatások sora igazolja.
De vajon mi a közös a multinacionális cégek, világhírű sportolók és a csalódott
szerelmesek túlélési stratégiáiban?


