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Társadalom

213 éve született Bolyai János 

„A vásárhelyiek szerencsések” 
December 15-én, délután Bolyai János 213. születés-
napjára emlékeztek az apjáról, Bolyai Farkasról elne-
vezett elméleti líceum dísztermében. A Schola Particula
és az Öregdiákok Baráti Köre idén 15. éve, hogy a híres
matematikust ünneplik. Az eseményen a Református
Kollégium kórusának adventi hangulatú dalai és a kö-
szöntőbeszédek után, a líceum diákjainak produkcióit
követhettük figyelemmel.

Társadalom

„Változtatni kellene a közösséget
károsító, korrupt politikán” 

Beszélgetés dr. Filep Kálmán Csaba állatorvossal.

Dr. Filep Kálmán Csaba Marosvásárhelyen született
1938. április 29-én. A Református Kollégiumban érett-
ségizett, majd1954–1957 közt az aradi állatorvosi
karon tanult. 1957–1960 között a bukaresti állatorvosi
karra járt, ott is diplomázott. Egyetemi éveinek leg-
szebb emlékeként a lóversenyeket tartja számon.
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Mondom a magunkét 

„A szabad világ kancellárja”                   

Mármint Angela Merkel, akit alig egy hete vá-
lasztott az év emberének a Time magazine
szerkesztősége, mert szerintük „nála erkölcsö-
sebben senki nem vezeti az országát a mai vi-
lágban”. Hogy miként, milyen meggondolások
alapján jutottak erre a következtetésre az em-
lített sajtóorgánumnál, egyelőre nem tudni.
Talán segít helyesen értékelni a díjat, ha rög-
zítjük: „multikulti mutti” az Iszlám Állam ve-
zetőjét, al-Baghdadit előzte meg a sorban. 

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Megszállottság gyümölcse, táncszínház a neved   

„Arra nincs publikum, ami átverés”

>>> 4. oldal

Több mint egy éve nem csak Erdélyben, hanem az egész országban egyedülálló társulat
alakult Marosvásárhelyen. A táncszínház ötletgazdája, alapítója és névadója, András Ló-
ránt koreográfus versenytáncosként kezdte, majd színészként dolgozott, aztán ötvözte
a kettőt: színházi koreográfiákat készített. Jelenleg a Marosvásárhelyi Színművészeti
Egyetem Mozgásművészet szakán is tanít, és vallja, az oktatóknak nem csak tanárként
kell megállniuk a helyüket. Bár a nagyon tehetséges táncosokból álló társulatnak im-
pozáns épület ad otthont, az nincs fűtésrendszerrel ellátva, így kénytelenek az előadá-
saik zömét lemondani. Szabadságukhoz és függetlenségükhöz így is ragaszkodnak, hisz
mint a társulatvezető mondja: hiánypótló művészeti ágban alkotnak. Interjú.

Sport

A jövő kerékpározóbajnoka

Interjú a mezőbergenyei illetőségű Málnási 
József Attilával, a bukaresti BikeXpert Racing
Team Sportklub  újonnan igazolt tehetséges
kerékpározójával, aki eddig számos versenyen
bizonyította képességeit a Mureșul Sportklub
színeiben.
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, 2015. december 20-án,
18 órától, Adventi hangversenyre hívja Önöket, a Kultúrpalota Nagy-
termében. Fellépnek: Eperjes Károly – Kossuth-díjas és Jászai Mari-
díjas színművész, Szalóki Ági – Artisjus-díjas és többszörös
Fonogram-díjas énekesnő, valamint Szamosi Szabolcs – a Pécsi Bazilika
orgonaművésze. Az előadáson részt vesz Böjte Csaba ferences szerze-
tes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A belépés díjtalan a ren-
delkezésre álló szabad helyek függvényében !

Kellemes ünnepeket kíván 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala!

Boldogtalanok – bemutató

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem magyar kara Füst Milán:
Boldogtalanok című előadásának
bemutatójára kerül sor december
17-én, csütörtökön 19 órától a
Stúdió Színházban. Jegyfoglalás
a 0736-350-686-os telefonszá-
mon vagy a jegy@studioszinhaz.ro
e-mail címen.

Nyina – a Spectrum 
Színházban

December 17-én, csütörtökön
este 7 órától a Nyina, avagy a ki-
tömött sirályok törékenységéről
című előadás bemutatójára kerül
sor a Spectrum Színházban. Az
előadást 18-án, pénteken este 7
órától megismétlik.

A budapesti Szépművészeti
Múzeum legszebb rézmet-
szetei Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyre érkeznek
Mantegna, Dürer, Hogarth, a réz-
metszés mestereinek legszebb
munkái a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum gyűjteményéből.
A Maros Megyei Múzeum nagy-
szabású kiállítását  év február 28-

ig tekinthetik meg.

Karamazovok

December  18-án, pénteken
19.30-kor a Karamazovok című
előadásra várják a nagyérdeműt
a Nemzeti Színház kistermébe.

Művészetterápiás 
csoport kiállítása

A marosvécsi Neuropszichiát-
riai Rehabilitációs Központ Para-
helikon nevű művészetterápiás
csoportjának alkotásaiból nyílt ki-
állítás a marosvásárhelyi Gecse
utcai református egyházközség
vendégházában (Stefan cel Mare
utca 26. szám). A kiállítás szer-
vezői a rehabilitációs központ, il-
letve a marosvécsi Alternativa
Szövetség.

VárMűvek

Megnyílt a Téli szalon, a Maros
megyei képzőművészek hagyo-
mányos év végi kiállítása. A szer-
vező, a Romániai Képzőművészek
Szövetségének Marosvásárhelyi
Fiókja új helyszínen, a vár felújí-

tott galériájában, az egykori ka-
tonai pékség emeleti nagytermé-
ben mutatja be a festők, szobrá-
szok, grafikusok, keramikusok,
textilesek és más vizuális művé-
szek VárMűvek cím alatt egybe-
gyűjtött új alkotásait.

Több perc az ünnep – jóté-
konysági est a Sapientián

Ezzel a címmel szerveznek ka-
rácsonyi jótékonysági estet de -
cember 17-én, csütörtökön 18
órától a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem marosvásár-
helyi karán, az egyetemi campus
aulájában. Az esten a Sapientia
kórusa, illetve a Szent Cecília
Egyetemista Kollégium tagjai lép-
nek fel, a szervezők pedig átadják
a Szent Cecília egyetemistakórus-
nak és a Szent Erzsébet Alapít-
ványnak gyűjtött adományokat.

Rendkívüli vokál -
szimfonikus hangverseny

A vallásos zene napjai rendez-
vénysorozat keretében december
17-én, csütörtökön 19 órakor Kö-
zeledik a karácsony címmel rend-

kívüli vokálszimfonikus koncertet
tartanak a Kultúrpalota nagyter-
mében. Vezényel a németországi
Franz Lamprecht karmester, éne-
kel Pataki Adorján tenor, közre-
működik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara. A koncertre
a 11- es számú hangversenybér-
let érvényes.

Szilveszteri Hahota-kabaré

A közkedvelt Hahota színtár-
sulat december 27-én, vasárnap
este 7 órától Marosvásárhelyen,
a Maros Művészegyüttes előadó-
termében bemutatja a Bonyoló-
dik a bonyodalom című vadonatúj
zenés-táncos szilveszteri kabaré-
előadását. További decemberi elő-
adások Marosvásárhelyen: 28-án,
29- én, 30-án este 7 órától és 31-
én este 6 órától. Szereplők: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Ritziu Ilka Krisztina, Cseke
Péter, Gönczy Katalin és Szőllősi
Pénzes Szilárd. Rendező: Kovács
Levente. Jegyek elővételben a
Kultúrpalota és a Maros Művész-
együttes jegypénztárában már
kaphatók.
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December 17. Olimpia, Lázár, Belizár
December 18. Auguszta, Mária, Dezső
December 19. Viola, Urbán, Orbán
December 20. Teofil, Ignác, Krisztián
December 21. Tamás, Izidor, Péter
December 22. Zénó, Anikó, Nina
December 23. Viktória

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Függetlenül attól, hogy magánjellegű útra készül
vagy szakmai ügyben, eléri azt, amit szeretne. Minden-
képpen sikerül a hasznosat a kellemessel összekötnie.
Ez a hét békésebb vizeken való evezést ígér. 
BIKA: A szerencse önre mosolyog ebben a periódusban,
főképp abban az esetben, ha vannak régebbről fenn-
maradt tervei, melyek megvalósulásra vártak. Elérke-
zettnek látszik az idő, hogy most foglalkozzon velük.
IKREK: Fontos, hogy alaposan vizsgálja meg az időigé-
nyét. Szüksége van arra, hogy meg legyen a szabad
mozgása az időgazdálkodásában. Amennyiben nem fi-
gyel erre, türelmetlenné válhat. 
RÁK: Zseniális ötletei támadnak, melyek rövidesen meg
is valósulnak. Anyagi vonatkozásban van egy-két dolog,
melyeket pontra szeretne tenni. Most már elérkezettnek
látszik az idő, hogy a jó szerencse is támogassa ezek
megvalósításában.
OROSZLÁN: Egy váratlan utazás is valószínű a napok-
ban. A közvetlen környezetében egy személynek komoly
problémái vannak, amiben kikéri az ön segítségét.
Amennyiben ez érinti az anyagiakat is, legyen óvatos a
nagylelkűségével.
SZŰZ: A türelmének köszönhetően egyik fontos ügyé-
nek sikeres lesz a kimenetele. Egy régóta húzódó ügye
végére jár ezen a héten. Már itt az idő, hogy fellélegez-
zen. Ennek a hétnek az átvonuló bolygói kedvező hatás-
sal vannak élete több területére.
MÉRLEG: Kiváló formában van a hét során. Barátai se-
gítségére számíthat egy fontos ügye kivitelezésében. Ez
egy olyan időszak, amikor a rövid határidős elképzeléseit
igen nagy sikerrel meg tudja oldani. 
SKORPIÓ: Amennyiben nagyobb kiadást fontolgat
ezekre a napokra, alaposan fontolja meg a pénzügyeit
érintő döntéseit. Készítsen elemzést arról, hogy mit vál-
lalhat és mit nem. Több lehetőséget is vizsgáljon meg
mielőtt döntene. 
NYILAS: Egy régóta húzódó ügyét sikeresen megoldja
és lezárja ezen a héten. A munkahelyén a kollegáival
közös megegyezésre jutnak, de ennek ellenére még egy
darabig érezhető lesz a feszültség 
BAK: Sok lehetőség nyílik meg ön előtt a baráti talál-
kozások során, a közös gondolkodások során, ugyanis
közös projektek születését ígérik a csillagok, melyek
mindenki számára előnyöket tartogatnak és ígéretes si-
kereket.
VÍZÖNTŐ: Párjával egy utazáson vehetnek részt, ahol
olyan emberekkel ismerkedhetnek meg, akikkel a ké-
sőbbiekben együttműködő barátság alakulhat ki. Szel-
lemileg nagyon felpörög ezen a héten. 
HALAK: Ebben az időszakban a családi költekezések lé-
nyegesen megnőhetnek. Ezért megfontoltan kell ter-
vezzen ezen a téren. Rövid időn belül az anyagi
életterülete is lényeges javulásnak indul.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Kár kihagyni



MONDOM A MAGUNKÉT

„A szabad világ
kancellárja” 

Mármint Angela Merkel, akit alig egy hete választott az
év emberének a Time magazine szerkesztősége, mert szerintük
„nála erkölcsösebben senki nem vezeti az országát a mai vi-
lágban”. Hogy miként, milyen meggondolások alapján jutottak
erre a következtetésre az említett sajtóorgánumnál, egyelőre
nem tudni. Talán segít helyesen értékelni a díjat, ha rögzítjük:
„multikulti mutti” az Iszlám Állam vezetőjét, al-Baghdadit
előzte meg a sorban. 

A magazin főszerkesztője szerint Merkel a görög válságra,
illetve a menekültkrízisre adott válaszaival érdemelte ki a cí-
met. Többek között azért, mert „mindvégig erkölcsösen vezette
országát egy olyan világban, ahol az erkölcsösségnek egyre
inkább híja van”. Hát ez utóbbi állítással mélységesen egye-
térthetünk. Egyébként érdemes lenne elgondolkodni azon is,
mennyire lehetett erkölcsös az amerikai titkosszolgálatok
ama eljárása, hogy lehallgassa az egyik legfőbb szövetsége-
sének tekintett ország vezetőjét, a „szabad világ kancellárját”.
Amiként azt is jó volna tudni, van-e összefüggés a politikailag
korábban elvszerűen működő Merkel – a multikulti halálát
is ő állapította meg – viselkedésében bekövetkezett fordulat
és a szintén amerikaiak által kirobbantott Wolkswagen-bot-
rány között. Nem másért, de tudjuk – ha igaz, egykori kül-
ügyminisztere, Henry Kissinger mondta –: az USA-nak érdekei
vannak, nem barátai.

Alig ültek el a díjazás kiváltotta kommentárok, máris ér-
kezett az újabb hír, miszerint a Financial Times gazdasági na-
pilap is az év emberévé választotta a német kancellárt. Az
indoklás szerint „a menekültválság közepette Merkel alig né-
hány hét leforgása alatt átalakult a világ és a németek sze-
mében egyaránt”. Hát ez valóban így van, hisz amióta a wil-
kommenskultur jegyében országa és Európa nyakába
szabadította a muzulmán migránsáradatot, sokan vannak, s
egyre többen lesznek, akik a keresztény Európa sírásóját látják
benne, s nem ok nélkül. 

Miközben egyre nő a szakadék a politikai döntéshozók és
a választópolgárok között, a Der Spiegel által közzétett másik
felmérés szerint a németek többsége úgy érzi, a bevándor-
lókkal terroristák érkezhetnek Németországba – tegyük hozzá:
az egész Európai Unióba – , ezért fél a terrorizmus veszélyének
megnövekedésétől. Az, hogy szakemberek kimutatták, az ed-
dig érkezett mintegy millió migránsnak alig tizede alkalmas
arra, hogy elhelyezkedjen, holott a német gazdaságnak rövid
és középtávon durván hatszázezer munkavállalóra lenne szük-
sége, látszólag senkit sem érdekel.
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Szentgyörgyi László

Dr. Filep Kálmán Csaba Marosvásárhelyen született 1938. április 29-én. A Református Kollégiumban érett-
ségizett, majd1954–1957 közt az aradi állatorvosi karon tanult. 1957–1960 között a bukaresti állatorvosi
karra járt, ott is diplomázott. Egyetemi éveinek legszebb emlékeként a lóversenyeket tartja számon. Az
aradi „Recolta” és a bukaresti „C.S.U.” sportklubok színeiben versenyzett. Végzés után azonban honvágya
erősebb volt a lovas sport iránti szereteténél. Meghívták a román válogatott lovascsapat állatorvosának,
de inkább hazatért szülőföldjére.1960. április 29-én a Gernyeszegi Állami Gazdasághoz nevezték ki állat-
orvosnak, ami egy életre szóló munkalehetőséget teremtett számára. 1972–1973-as tanévben a kolozsvári
állatorvosi egyetemen postuniversitaris képzésen szakosodott Nagyüzemi állategészségügyi, és szapo-
rodásbiológiai tárgykörökben.1992-től a Maros Megyei Tanács tagja volt két ciklusban, ezen belül a me-
zőgazdasági és környezetvédelmi szakbizottság elnöke. Tagja a Székely Nemzeti Tanácsnak, a Magyar
Állatorvosok Világszervezetének, az EME agrártudományi szakosztályának. Filep Kálmán Csabát tevékeny-
ségéről, érdeklődési köréről, környezetünk történéseiről való véleményéről kérdeztük. 

„Változtatni kellene a közösséget 
károsító, korrupt politikán”

„Az amerikai típusú farmer-
gazdálkodás a föld teljes ki-
zsarolását eredményezi”

– Egy szaklapban azt írják,
hogy ön a környezetkímélő állat-
tenyésztés szorgalmazója. Mit is
jelent ez?  

– A környezetkímélő gazdál-
kodás az élet fenntartását és
megtartását jelenti. Az évszáza-
dos önellátó gazdálkodást egy
szép, természetes környezetben,
érzelmi kötődéssel, szövetkezve
a helyi közösséggel, ragaszkodva
szülőföldhöz és annak zavarta-
lan gondozásához. A természet
életet fenntartó energiáinak az
ésszerű kihasználását, a termé-
szet értelmes munkára fogását
jelenti. Ezt az évszázados léte-
zést órák alatt sutba dobták a li-
berális nyugati pénzorientált
spekulációk által vezérelt műve-
letlen, alkalmatlan döntéshozók.
Szorgalmazták az amerikai tí-
pusú farmergazdálkodást, amely
a föld teljes kizsarolását ered-
ményezi. Az állattenyésztés min-
den ágazatában megfelelő kör-
nyezetben, szigorúan
szabályozott létszámmal lehet
állatot tenyészteni, a környezet
megsértése nélkül. 

– Ön az Erdélyi Gazda szaklap
munkatársa. Milyen jellegű írásait
közli a lap?

– Gyakorlatilag 1990-től, az
Erdélyi Gazda újraindulásától –
amikortól függetlenül lehetett
írni – az állattenyésztési, állat-
egészségügyi rovat vezetője va-
gyok. Szakmai és mező -
gazdaság-történeti, valamint
más alkalmi cikkeket írok. Igyek-
szem az időszerűségnek megfe-
lelni, a témák ismétlése nélkül.

– Milyen témák foglalkoztat-
ják? 

– Magyar mezőgazdasági
történelmi témák, kiemelve a
magyar lovaskultúra történelmi
emlékeit, de nem idegen más
témakör sem, főleg a kisállat-

tartás és az állattenyésztés. A
gasztronómiába is érdemes be-
lekotnyeleskedni, ha szereti az
ember a finomat. Minden érde-
kelt, amit az élet elém tárt. 

Személyi dossziék tele kicsi-
nyes, embert terrorizáló
„disznóságokkal”

– Úgy tudom, a családfaku-
tatás is kedvenc időtöltései közé
tartozik. 

– A származáskutatásra
édesapám vezetett rá, megta-
nította, mit jelent az, hogy „No-
bilitas obligat”. Biás Istvánnal jó
barátságban volt, 1940. után a
levéltárakat bújta. A család és a
rokonok címereit rajzolta, fes-
tette, faragta. Egy életen keresz-
tül az éjszakai foglalkozása bé-
lyeggyűjtés, numizmatika,
könyv, festmény volt. Volt kitől
és mit tanulni. A család hozzám
került írásait fel kellett dolgozni,
ükapám, iklandi vadadi Filep Pé-
ter 90 ívnyi verses önéletírásával
és korabeli jegyzeteivel megta-
nultam régi kéziratokat olvasni
és megjelentetni. A származást
élvezhető új ágazattal lehet bő-
víteni, a „szekus iratcsomók” fel-
dolgozásával. Meg lehet és meg
kell ismerni a közvetlen környe-
zetedet, amelyben éltél. Elké-
pesztő az emberi gyarlóság, a
munkahelyem irattára szemétre
landolt, személyi dossziék tele
kicsinyes, embert terrorizáló
„disznóságokkal”. Élmény volt
ezeket megtalálni és olvasni.

– Ugyancsak egy szaklap írja
önről, hogy érdeklődési köréhez
tartoznak a következők: alternatív
állategészségügyi módszerek, er-
délyi lovaskultúra, lótenyésztés,
erdélyi őshonos háziállatok. 

– Kénytelen-kelletlen meg
kellett határozzam az állatorvosi
helyemet, felfogásomat. Én
„gazda állatorvosnak” képeztem
és tartom magamat. Az állatokat
és azok állományát mint gazda
kellett ismerjem és kezeljem. Az

eredmény nem maradt el, az
egészséget kellett fenntartani
és nem beteget kezelni. Az al-
ternatív állategészségügyi mód-
szerek az egészséges állattartá-
sában és az egészség
megőrzésében jelentősek, ter-
mészetes készítmények haszná-
latával a takarmányozásban és
a gyógyszerhasználat szinten
tartásában. A természeti erőfor-
rások a mai napig is kiaknázat-
lanok. Talán ez kellene legyen a
jövő útja. De a környezetszeny-
nyezés mára már ezek tisztasá-
gát is megkérdőjelezi. 

Erdély volt a román lóte-
nyésztés egyik meghatározó böl-
csője. Sajnos az utolsó 100 év
után romjaiból kell újraterem-
teni egy éltethető lovas kultúrát,
amelynek az alapja a hatékony
lótenyésztés. Az újgazdagok ma-
jomkodása ideig-óráig divatos
lófajtákkal nem a legjárhatóbb
út. A használt lóállomány, a
munkaló sport és „parádézásra”
nem alkalmas. A nagyobb hát-
rány, hogy hatékony lovas okta-
tást sem lehet szervezni egy erre
alkalmas lóállomány és ember
nélkül. Az őshonos magyar ló-
fajták viszont megfelelnek min-
den célnak, tehát ebben az
irányba kell keresni a megoldá-
sokat.

Sajnos elenyészően foglal-
koznak a román és erdélyi ősho-
nos háziállatok problémáival. Az
őshonos erdélyi háziállatok el-
tűntek vagy figyelmen kívül lé-

tezhetnek. Próbálkozások van-
nak, de konkrét állományokról
nincs tudomásom. A helyi vál-
tozatok tartották fenn ezeket a
fajtákat, amíg gazdálkodtak is
minden faluban. Sorolom a je-
lentősebbeket: szalontai disznó,
báznai disznó, erdélyi csóré-
nyakú, cigája változatok, gyimesi
curkán juh. A kérdés: kinek éri
meg bajlódni ezekkel? Itt elakad
minden.

– Önnek határozott vélemé-
nye van a világ, de főleg a szű-
kebb térség történéseiről, amit
hallatni is szokott. 

– Az embereket nem szabad
félrevezetni, a média vastagon
benne van az érdektelenség el-
uralkodásában. A maiak csak
megélhetési politikusok, olya-
nok, akiknek semmi sem drága,
ha előnyhöz juthatnak általa.
Néhány példa: csak szűkebb ha-
zánkban nem próbálták meg-
akadályozni azt a példátlan er-
dőpusztítást, ami a végletekig
folytatódik.

A Maros völgyének a tönkre-
tétele, a ma már sehol meg nem
engedhető kavics kitermelésé-
vel, aminek a közvetlen követ-
kezménye a környező területek,
a Maros völgye vízgazdálkodá-
sának a tönkretétele. A Szováta
melletti Cserepes-tető lerombo-
lása – csak holdbéli táj maradt
utána. Mindezek történnek a
magyar környezetvédelmi mi-
niszterek regnálása alatt. Ennyit

– Beszélgetés dr. Filep Kálmán Csaba állatorvossal –

a szakmaiságról. A Nyárád szak-
maiatlan felturkálása. A híres vá-
sárhelyi állatkert állatszobrainak
a leggiccsesebb kipingálása. Saj-
nos mindezekben a magyarság
képviselete is benne van. A sor-
sunk féltése mondatja velem:
ideje lenne változtatni ezen a
közösséget állandóan károsító
alkalmazkodó korrupt politikai
viselkedésmódon. 

Politikai díszletként 
használt huszárkodás…

– Mi a véleménye a hagyo-
mányőrzésről? Szükség rá? 

– A hagyomány csak tiszta
és eredeti forrásból származhat,
a nemzeti jelképek tisztaságá-
nak és méltóságának a megőr-
zésével. Ez eléggé összetett do-
log. A népieskedő,
nem zetieskedő üzleti érdek a

„hagyományteremtéssel”, kap-
kodó érdekhagyomány-terem-
téssel minden értéktelenné vá-
lik. Giccsé silányult kereskedelmi,
piaci célra készült népművészeti
termék. Politikai díszletként
használt huszárkodás, népies-
kedő lajbiskodás, szalagvagdo-
sás, ez nem hagyomány, ez napi
politikai haszonszerzés céljából
elkövetett idétlenkedés, tömény
nép butítással. A média hatása
máris megtette a magáét, az
egész létet a pénzen vásárolt
szolgáltatásokra alapozzák. A
hagyományt teremtő minden-
napi életvitel eltűnik, és tarta-
lom nélkülivé válnak a minden-
napok, maradt a rohanás a
szükséges pénz után. Ha sikerül
egyáltalán munkát találni vala-
hol...

Nemes Gyula



– Milyen indíttatásból alakult
az András Lóránt Társulat?

– A kényszer és a kötelesség
szülte. Ha az állam nem érzi kö-
telességének, hogy intézmé-
nyes formát teremtsen a fiatal
pályakezdőknek, akkor valaki-
nek feladata ezt megtenni. Ter-
mészetes dolognak kellene len-
nie, hogy amikor a diákok
elvégzik az egyetemet, kitanul-
nak egy szakmát, akkor gyako-
rolhassák azt, illetőleg azért fi-
zetést is kapjanak. Ez pontosan
így van a koreográfiával is. Az
országban számos színház léte-
zik – de leszámítva néhány népi
együttest és a sepsiszentgyör-
gyi, a Tamási Áron Színház ré-
szeként működő M Stúdiót –,
táncszínház nincs Romániában.
Így a mozgásművészetet végző
diákok számára nincs államilag
finanszírozott munkahely biz-
tosítva, ahol leszerződhetnének.
Nekem sem, de egyetlen más
tanárnak sem csak az a feladata,
hogy tanítson, hanem arra is
gondolnunk kell, hogy mi lesz
a diákjainkkal a tanintézmény-
ből való kilépésük után. Bár a
21. században sokaknak roman-
tikusnak tűnhet ez a megköze-
lítés, számomra ez kötelező ér-
vényű. Ami pedig a kényszert
illeti: az együtt eltöltött egye-
temi évekből szükségszerűen
következett, hogy ennek a te-
hetséges, ütőképes társaságnak,
amely együtt nőtt fel
és tanult, vala-
mint hasonló
szakmai irányt
képvisel, közö-
sen kell foly-
tatnia az útját. 

– Hány személyből áll a tár-
sulat?

– Vannak társulati tagok és
bedolgozók, de gyakran össze-
mosódnak a határok. Jelen pil-
lanatban öt alaptag van – jó-
magamat beleértve –, és ehhez
hozzájön még plusz tíz beugró
táncos, akik közül néhányan
még egyetemisták, de olyanok
is vannak, akik már lediplomáz-
tak, ám más munkahelyük is
van. Amúgy a társulat tagjai
igen magas színvonalon játsza-
nak, annyira tehetségesek, hogy
kevés idő kell ahhoz, hogy nem-
zetközileg ismert nevek legye-
nek. Mindemellett nem szeret-
ném, ha szétszóródnának, mert
ilyen kapacitású dolgokat itt és
közösen tudnak létrehozni.
Meggyőződésem: együtt na-
gyon nagy dolgokra képesek.

– Miből finanszírozzák a
táncszínházat?

– Ez a táncszínház magán-
vállalkozás, cégalapon működik,
azaz: abból él meg, amit keres,
tehát a támogatásaink mellett
az előadásainkból kell előterem-
tenünk az önfenntartáshoz
szükséges anyagiakat. Küzdünk
azért, hogy egyik napról a má-
sikra éljünk: az embereknek fi-
zetést kell adni, a számlákat ki
kell fizetni, előadásokat kell le-
gyártani, amelynek díszlete, jel-

meze van. Ezek mind pénzbe
kerülnek. Egyelőre

kö l t s é g h até ko ny
meggondolásból
mindent magunk
csinálunk: sofőrök,

könyvelők, tánco-
sok, koreográfusok,

adminisztrátorok és pályázatí-
rók vagyunk mindannyian. Ily
módon elkerülhetetlenül lassú
a tempó, de egy év alatt két stú-
diónk készült el saját anyagi for-
rásból, programunk van, és fenn
tudjuk tartani magunkat. A
megpróbáltatások ellenére úgy
vélem, egy színháznak akkor
van helye, valamint akkor ma-
radhat talpon, ha életképessé-
gét tudja bizonyítani, ha közön-
séget tud toborozni a munkája
által. Ha ez csak egy vágyálom,
akkor az előbb-utóbb megmu-
tatkozik.

– Hogyan lehet sikeresen mű-
ködtetni Erdélyben, Vásárhelyen
független társulatot? Az anyagi
nehézségek mellett milyen aka-
dályokba ütköznek?

– Romániában szinte öngyil-
kosság független társulatot in-
dítani, sőt, enyhén bolondnak
kell lenni ehhez. De megszál-
lottnak mindenképp. Őszintén
bevallom: ha elölről kezdhet-
ném, nem biztos, hogy újra be-
levágnék, de hát
senki nem 

állította,
hogy ez köny-

nyű dolog. A
mindennapjaim

része lett a stressz, amely abból
adódik, hogy azon agyalok: ho-

gyan tudnám élet-
ben tar-

tani ezt
a kez-

deményezést, és hogy miként bíz-
tassam magam körül az embe -
reket, hogy ne adják fel. Bár nin-
csenek szakmán belüli
munkalehetőségek bővében, na-
gyon tehetségesek, emiatt hívják
őket máshova szerződni, nekem
pedig nehéz felvenni a versenyt
az államilag finanszírozott szín-
házak által kínált fizetésekkel. Ám
minden nehézség ellenére a nap
végén rájövök, hogy érdemes ezt
csinálni. 

– A terem fűtésével is gond
van. Mi a helyzet pontosan? 

– Tavaly nyáron indult a Tánc-
és kortársművészetek háza nevet
viselő projekt – amelynek része
a működő táncszínház –, és eh-
hez megkaptuk a Braila utcai zsi-
nagógát, amely óriási ingatlan,
hatalmas potenciállal. A terv
megvalósítása nem csak Vásár-
helynek, de az egész országnak
hírnevet hozna, és tagadhatatlan
nemzetközi lehetőségeket rejt
magában. Az épület – jellegéből
adódóan – tökéletes a célra, de
amikor beköltöztünk, nem volt
sem áram, sem fűtés bevezetve.
Az előbbit megoldottuk, de je-
lenleg nincs melegítés a terem-
ben, emiatt az előadások zömét
le kell fújnunk. Ennek okán bele-
kezdtünk egy nagy kampányba,
amely révén finanszírozást gyűj-
tünk a fűtés bevezetéséhez. Bár
nem túl receptívek erre az em-
berek, valami elindult, kaptunk
már szponzorokat, és érkeznek a
kisebb-nagyobb összegek, és el-
kezdtük a munkálatokat. Támo-
gatóink zöme azokból áll össze,
akik látták már valamelyik elő-
adásunkat, és ki merem jelenteni,

hogy közülük tíz emberből kilenc
úgy véli, érdemes mellénk állni,
ők már meg vannak győzve. Vi-
szont a jelenlegi körülmények mi-
att, a fűtés bevezetéséig csak any-
nyit játszhatunk, amivel jelezzük:
nem adtuk fel!

– Nem gondoltak arra, hogy
más intézményhez csatlakozza-
nak?

– Tudatosan nem szeretnénk
más színházak termeit használni.
Nem nagyképűségből, hanem
elvi megfontolásból. Mi független
társulatot hoztunk létre, és ennek
éppen az lényege, hogy különál-
lóak vagyunk. Nem akarok felso-
rakozni X-ediknek, aki állami tá-
mogatást remélve létrehozza az
N-edik színházat Vásárhelyen,
nem akarok egyetlen önkor-
mányzat alárendeltségébe sem
tartozni. A mi kezdeményezé-
sünkhöz hasonló nincs az ország-
ban, emiatt is érdemes arra, hogy
független maradjon. Önmagunk
intézménye szeretnénk lenni,
amely végső soron a vásárhelyi
közösségé.

– Mennyire fogékony a lakos-
ság erre a fajta művészetre?

– Nagyonis. Bár sokan gon-
dolják, hogy a táncszínház elvont,
holott nem így van. A tánc alap-
vetően közel áll az emberhez,
emotív és zsigeri szinten hat,
ugyanakkor sokkal mélyebben
érinti meg a nézőt, mint a klasszi-
kus értelemben vett színház.
Egyébként minden művészeti
ágra érvényes: ha kifogástalanul,
szakmaian, minőségileg van az
megcsinálva, akkor van rá közön-
ség. Arra nincs publikum, ami át-

verés. 

– Hogyan lehet a verbalitás-
ban kifejeződő drámákat, irodalmi
műveket mozgással, a testtel „elő-
adni”? Mennyivel nehezebb vagy
könnyebb ez?

– Nagyon leegyszerűsítve:
pontosan úgy, ahogyan azt tesz-
szük a hétköznapjainkban. Amiért
az ember nem beszél, attól még
létezik. Az egyszerű kommuniká-
cióban a közlés legnagyobb része
nem verbálisan történik, hanem
azon kívül. Ennek a szakmának
pedig a nehézségi foka, a kihí-
vása, hogy a művészek rengeteg
olyan közlési móddal tanulnak
meg bánni, és használnak tuda-
tosan, ami a testen keresztül tör-
ténik. Ahogy a szavaknak értel-
met tudunk adni mondatokká
fogalmazva azokat, a központo-
zás révén, a testtel is lehet kom-
munikálni. Ez nem értelmi, ha-
nem érzelmi szinten történik, és
a testbeszéddel szerencsére ne-
hezebb hazudni is. 

– Milyen a koreográfia szak
utánpótlása?

– Pontosan olyan, amilyenre
neveljük őket. Ez többek között
rajtam is múlik, és igyekszem tar-
tani a színvonalat, hiszen a diák
pontosan annyi, amennyit a tanár
csinál belőle. Minden másféle el-
képzelés erre vonatkozóan hamis.

– Mire számíthatunk a jövőben
az András Lóránt Társulattól?

– Arra, hogy létezni fog, és al-
kot majd számos és változatos
előadást.

Pál Piroska
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Több mint egy éve nem csak Erdélyben, hanem az egész országban egyedülálló társulat alakult Marosvá-
sárhelyen. A táncszínház ötletgazdája, alapítója és névadója, András Lóránt koreográfus versenytáncosként
kezdte, majd színészként dolgozott, aztán ötvözte a kettőt: színházi koreográfiákat készített. Jelenleg a
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Mozgásművészet szakán is tanít, és vallja, az oktatóknak nem
csak tanárként kell megállniuk a helyüket. Bár a nagyon tehetséges táncosokból álló társulatnak impozáns
épület ad otthont, az nincs fűtésrendszerrel ellátva, így kénytelenek az előadásaik zömét lemondani.
Szabadságukhoz és függetlenségükhöz így is ragaszkodnak, hisz mint a társulatvezető mondja: hiánypótló
művészeti ágban alkotnak. Interjú.

Megszállottság gyümölcse, táncszínház a neved

„Arra nincs publikum, ami átverés”

Aki támogatni szeretné a társulatot az következő bankszámla-
számra utalhatja az összeget: RO06RNCB 0188 1407 9953 0001,
BCR Târgu-Mureş, ASOCIAŢIA VOX NOVUM, vagy ha személyesen,
nyugta ellenében szeretné átadni támogatását, a 0745-404171-
es telefonszámon, és a lorantandras@yahoo.com elektronikus
postacímen.
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A Szászrégentől keletre, a Görgény-patak partján elterülő község mellett emel-
kedik a kúp alakú Várhegy. Tetején, ahova szerpentines út vezet fel, látható a
vár alapfalának néhány részlete és egy pince dongaboltozata. 
A vár keletkezésének idejét nem ismerjük, de feltűnése óta királyi vár volt, és
mint ilyen, mindenkor az erdélyi vajdának, illetve a székelyek ispánjának irá-
nyítása alá tartozott. Fontos tudni, hogy e két tisztséget legtöbb esetben
ugyanaz a személy töltötte be.  Ezen a héten a görgényszentimrei várról írunk.

Az elpusztult királyi vár

Az örökösödési szerződés

A vár első okleveles említése
1364-ből való Gurgen alakban,
amikor a királyi várban az erdélyi
vajda és várnagya lakott.

Kiss Gábor az Erdélyi várak és
várkastélyok című munkájában
tesz említést arról, hogy 1443-ban
I. Ulászló a várat Hunyadi János
erdélyi vajdának adományozta.
Ennek ellenére, amikor 1445-ben
Cillei Frigyes és fia, Ulrik kölcsönös
örökösödési szerződést kötöttek
Újlaki Miklós erdélyi vajdával –
ugyanakkor Hunyadi János is er-
délyi vajda volt – ez utóbbinak
birtokai között sorolták fel Cast-
rum Gergint is.

Izabella királyné 
jegyajándéka

A vár a mohácsi csata után
Szapolyai János birtoka lett, és
kedvenc vadászóhelye volt az ifjú
János Zsigmondnak, akit halálos
betegen innen szállítottak Gyula-
fehérvárra, ahol 1571. március 14-

én elhunyt.
Izabella királyné jegyajándékul

kapta az uradalmat János királytól,
akinek címerét 1652-ben a vár lel-
tározói még látták (erre a későb-
biekben még visszatérünk). 

A várban 1572-1573 között
Báthori István folytatott építke-
zéseket, de erről nincsenek rész-
letesebb adataink. 

A vár a kincstár 
kezébe kerül

Görgényt 1585-ben Hagymási
Kristóf kancellár szerezte meg, fele
részét pedig Kovacsószy Farkas
vette zálogba. 

Hagymásiról azt kell tudni,
hogy részt vett a fejedelem elleni
lázadásban, ezért Báthori Zsig-
mond az ellenzéki nemesekkel
együtt 1594-ben elfogatta, és kö-
zülük tízet, köztük Hagymásit és
Kovacsószyt is kivégeztette. 

Báthori a várat 1595-ben
nagybátyjának, Bocskai Istvánnak
ajándékozta, akinek halála után
az épület a kincstár kezére került.

A hűségért 
visszaszerzett birtok

A fent már említett Kiss Gábor
még arról is tud, hogy Kovacsószy
Farkas fia, István, Bethlen Gábor
fejedelem titkára lett, így több íz-
ben járt követként külföldön, majd
kancellárrá nevezték ki. A fejede-
lem iránti hűségéért visszakapja
apja görgényi birtokait, amiket
1634-ben, halálakor felesége, Te-
legdy Zsófia és Kata nevű leánya,
Petki Istvánné örökölt.

A vár másik felét ez időben Bar-
csay Zsigmond bírhatta, mert I.
Rákóczi György 1638-ban azzal a
kikötéssel adta 29 ezer forintért
Allia Sámuelnek és feleségének,
Lórántffy Katának, hogy 12 ezer
forintot fizessenek meg Barcsay-
nak. 

Úgy látszik, időközben két részt
egyesítettek, mert a fejedelem
1643. szeptember 25-én Kova-
csószy Kata, ekkor már mint Bá-
lintit Györgyné halála esetére, saját
kisebbik fiának, Rákóczi Zsigmond-
nak kötötte le 40 ezer forintban.

Az építő Rákóczi

Görgény I. Rákóczi György ked-
velt tartózkodási helye volt, ahova
nem csak vadászni járt, de sokat is
épített és változtatott a váron.

Erről Szalárdi így ír: 
„…Görgény várának, hogy

csak az éjszakrul való szőlőhegyről
állíthatnék lövéssel való ártalma,
az ellen egy igen-igen erős kőra-
kású, kétszárnyú öreg kazamatás
bástyát indíttatott vala…, … az
város Görgényszentimre felől a vár
hegye alatt fejedelmi friss házakat
fundamentumábul építtetett, azon
vár hegyének napkelet felől való
részén egy igen nagy cserepes-ga-
zos erdőt kiírtván, a vár nagy al-
kalmatosságával szép kaszálókká
tetette vala…”.

A tatárjárást követően a föld-
várak helyett kőerődítések
és kővárak épülnek

A görgényi vár tehát, mint sok
más korabeli társa, romjaiban áll
a magaslaton. 

Kővári László erről így ír:
„…volt idő a haza felett, mi-

dőn alig nézhetett szét a honfi,
hogy tekintete ne találkozott volna
a folyamok felett elvonuló hegy-
láncok csúcsain álló lovagárakkal,
a falukból kiemelkedő erődített
kastélyokkal…”. 

Okleveleink és a hiteles törté-
neti adataink a honfoglalás korától
kezdve beszélnek a királyi várakról.
Keresztes Gyula, Maros megyei
kastélyok és udvarházak című
könyvében rávilágít arra, hogy
Szent István a vármegyék szerve-
zése után kezdeményezte a várak
építését. Ezt az építőtevékenységet
az 1241-es tatárjárás szakította
félbe, de utána már a földvárak
helyett kőerődítések és kővárak
épültek. 

Erdély végvárai

II. Béla idejében Erdélyben több
várat emeltek. Mint például: Bál-
ványosvár, Hátszeg, Torockó, Csicsó,
Mentő és még sorolhatnánk. 

A XIV. században a hadászati
követelményeknek megfelelően
végvárak épülnek. Az ismertek kö-
zül Küküllővár (1335), Gyalu

(1373), és az 1364 előtt épült, a
Görgény vize felett kiemelkedő
dombon, Görgényszentimre várát
soroljuk fel. 

Valamennyi királyi, fejedelmi
várként, az erdélyi történelem ne-
vezetes eseményeinek színhelye-
iként ismeretes. Azokat a történe-
lem vihara és az emberek
kapzsisága romba döntötte, és
anyagát elhordták új építkezések-
hez. Létezésüket és helyüket romos
falmaradványok igazolják, illetve
jelzik. 

A castellumok 
építkezésének aranykora

A XVI. és XVII. század fordulóján
és később is, a vár és várkastély
építkezés fellendül, Bethlen Gábor,
I. Rákóczy György és mások építő-
tevékenysége jelenti Erdély építő-
művészetének fénykorát. Ebben az
időben épült a legtöbb castellum.
A fejedelmek, vajdák építőkedvét
átveszik azok főtanácsurai, a vezető
családok, és építtetik kastélyaikat
Erdély területein. 

Hogy még csak néhány nevet
soroljunk fel: Bánffyak, Hallerek,
Bornemiszák, Lázárok, Telekiek épí-
tenek szebbnél szebb kastélyokat. 

A görgényi vár 
egykori különlegességei 

Azonban kanyarodjunk vissza
a görgényszentimrei várhoz. Ez
azért is fontos, mert az 1652-ben
kelt részletes leírásból megtudjuk,
hogy a vár kapuja előtt „kőszik-
lából ásott mély árkon egy desz-
kahíd” vezetett át a bejárathoz,

az árokszélen pedig „jobb kéz felől
egy újonnan kezdett, üszögében
álló bástya” volt.

A belső, régi kapu „előtt való
árkon által egy kis emelcsős híd”
vezetett, és a „kapuközi pogon-
bolthajtásra” készült. A kapuköz
után „bal kézre van egy kűfal, an-
nak oldalán az kút lélekző lyuka,
száján hat vasból álló pántok”-kal. 

Innen lehetett feljutni a „kapu
felett való házba”, mely előtt „tor-
nác” volt. Ebben a helyiségben
tartották a használaton kívüli
fegyvereket, a bányászfelszerelé-
seket, és egyéb gazdasági eszkö-
zöket. 

Az épület „szegleteiben va-
gyon egy eleven kút, tizenöt ága-
sokon álló, négyszegre csinált”
volt, melynek közelében a „tár-
ház”, majd az „ebédlőlalota”, ezek
alatt pedig a pincét találták. Az
egyik „ajtaja felett kopjatartó”, és
a falban „kűbűl kifaragva Kova-
csóczy István czimere” volt látható.
Innen „huszonöt fogú grádics” ve-
zetett fel a „Horgasház hújára”,
onnan kőfal a „Harcsafark-bás-
tyáig”, melynek „ajtaja felett van
Izabella királyné czimere”. 

A különböző rendeltetésű épü-
leteken kívül a leltár megemlíti a
Veresbástyát, egy kör alaprajzú kis
bástyát, „Az vár közepén a töm-
löc”-öt, a Pataki-bástyát: „idvezült
urunk írása rajta” kazamatájával,
a gyümölcsös kerteket és külön-
féle gazdasági épületeket. 

(folytatás a következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103
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Orbán Noémi pszichoterapeuta Belfastban praktizál, kint élő magyarokat gyógyít. A közvélekedéssel el-
lentétben úgy látja, a kivándorlás pszichés hátterében elsősorban traumák állnak. Azt mondja, ezekre
végre jut idő és energia, és a kinti lét szembesít minket azzal, hogy a múltunk elől nincs hová menekülni.

Régi idők humora 
Az alábbi két jegyzék valódi kortörténeti dokumentum
– tartalmilag nem, csupán helyesírásilag változtattunk
rajtuk. Külön érdekességük, hogy szerzőik – egy temp-
lomrestaurátor és egy katonatiszt – egyáltalán nem po-
énnak szánták, mégis sokkal viccesebbek, mint például
Farkasházy Tivadar bármelyik humoreszkje. 

Valamikor az 1930-as években felújítottak egy nyárádmenti
templomot; a munkálatok befejeztével a templomfestő vállal-
kozó az alábbi részletes számlát nyújtotta be:

1. Szent Péter botját bearanyoztam – 3 lej
2. Szent Pál lábáról a leesett bütyköt visszaenyveztem – 3 lej
3. Az utolsó vacsorán a kenyérről a pékség vignettáját levakartam – 5,50 lej
4. Annak a nyavalyás Júdásnak a pofáját vörösre festettem és a térdéről

a koszt lemostam – 6 lej
5. Szent Borbálának egy új gyereket csináltam – 24 lej
6. A betlehemi jászolban a tehén arcát barátságosra festettem – 8 lej
7. Salamon hárfájára egy új G-húrt festettem – 8 lej
8. A mennyországot kiklancoltam és két új angyalkát odacsináltam – 7 lej
9. A Putifárné asszonyság mindkét keblét megigazítottam – 16 lej
10. Szent Orsolyának a nagy hátsó repedését begipszeltem – 4 lej
11. Jákob lajtorjájára egy új fokot csináltam – 12 lej
12. A bűnbánó Magdolnának új frizurát festettem – 5 lej
13. Szent József gatyáját újrafestettem – 13 lej
14. Szűz Mária arcán a mosolygást boldogabbra festettem – 11 lej
15. Lázárnak a lábán a visszereket jobban kispitzoltam – 18 lej
16. Az Ádám csutkáját beárnyékoltam és a kígyó nyelvit kihegyeztem – 3 lej
17. Évának a fügefalevelét nagyobbra csináltam (ez a költségvetésben

nem volt benne, de muszáj volt megtenni, mert a misén a kölykök
mindig oda vigyorogtak) – 3 lej

18. Az utolsó ítélet képén a nyomorultaknak rendesebb arckifeje-
zést adtam – 28 lej

19. Pilátus orráról a sok légypiszkot lemostam – 9 lej
20. Szent Cecília hasát laposra satíroztam – 12 lej
21. Az égbolton az összes csillagot kiszidoloztam – 45 lej

Összesen: 252,50 lej
Tisztelettel, Ritzpazl Tóbiás templomfestőmester

Kivonat a Honvédelmi Minisztérium
0015/1972-es számú parancsából

Tárgy: A hivatásos és sorállomány beszédkultúrájának javítása

Tudomásomra jutott, hogy néphadseregi szinten a hivatásos
és sorállomány körében rendkívüli módon elharapódzott a mos-
datlan szavak használata. Mivel a kulturálatlan beszéd honvéd-
személyeinkhez méltatlan dolog, a kulturált beszéd javítása
érdekében az alábbiakat rendelem el:

Egységeknél (seregtesteknél, tanintézeteknél) a politikai he-
lyettesek, illetve politikai szervek feladatává teszem a megfelelő
felvilágosító munkát, az agitáció és propaganda eszközeinek szé-
les körű bevonásával. A mosdatlan szavak kulturálatlan haszná-
lóival szemben a következő árjegyzék alapján pénzbüntetést
foganatosítok, melynek behajtásával a fenti személyeket bízom
meg.

Árjegyzék:

Bélsár említése 1 Ft
Ugyanez híg állapotban 1,50 Ft
Kéjnő egy jelzővel 2 Ft
Kéjnő két jelzővel (pl. rohadt büdös kurva) 3,50 Ft
Ülő testrész felkínálása búvóhely céljából 4 Ft
Ülő testrész felkínálása nyelvvel való tisztítás céljából 5 Ft
Kéjnő említése parancsnok nőrokonaival kapcsolatban 8 Ft

Restaurálta, átdolgozta (képről szöveggé) és kijavította:
Molnár Tibor

„A múltunk elől nem menekülhetünk”

Gyógyulni megyünk külföldre a szakember szerint

December 15-én, délután
Bolyai János 213. születés-
napjára emlékeztek az ap-
járól, Bolyai Farkasról elne-
vezett elméleti líceum
dísztermében. A Schola Par-
ticula és az Öregdiákok Ba-
ráti Köre idén 15. éve, hogy
a híres matematikust ün-
neplik. Az eseményen a Re-
formátus Kollégium kórusá-
nak adventi hangulatú dalai
és a köszöntőbeszédek
után, a líceum diákjainak
produkcióit követhettük fi-
gyelemmel, de a legered-
ményesebb nebulókat díjaz-
tak is.

Az Öregdiákok Baráti Köré-
nek elnöke, Kirsch Attila beszé-
dében elmondta: nem véletlen,
hogy a fiatalabb Bolyai születé-
sének és halálának napja egya-
ránt téli időszakra esik, hisz
ilyenkor látható a legfényesebb

csillag az égen, a Szíriusz. „Találó
évszak ez, mert Bolyai János Szí-
riuszként világít a tudomány ég-
boltján, és miatta is büszkék le-
hetünk arra, hogy magyarok
vagyunk” – mondta el Kirsch
Attila, aki néhány anekdotát is
megosztott a matematikusról.

Az eseményen Flender
Gyöngyi, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának képvi-
seletében tolmácsolta Zsig-
mond Barna Pál főkonzul
üzenetét. Emellett hangsú-
lyozta, hogy Bolyai János a ma-
gyarság géniusza, s mint min-
den zseni, kissé megfoghatatlan
marad számunkra.

Peti András alpolgármester,
volt bolyais diák úgy vélte, a vá-
sárhelyiek nagyon szerencsések,
hogy olyan példaképük lehet,
mint Bolyai János, de minderre
vigyázni felelősséggel és köte-
lezettséggel jár. 

Az emlékünnepségen rövid
köszöntőt mondott Bálint Ist-
ván, az intézmény igazgatója és
Benedek Zsolt, a Református
Kollégium vezetője, Bolyai Já-
nosról pedig rövid értekezést
tartott Máthé Márta matema-
tika szakos tanárnő.

Az ünnepségen jelképes
pénzösszeggel járó családi ala-
pítványi díjakat adtak át a leg-
eredményesebb bolyais diákok-
nak, így a matematika
elismerést Sütő Ágoston, a bio-

lógia díjat Somai Zoltán Flórián
vette át. Sportban, ezen belül is
kosárlabdázásban nyújtott kie-
melkedő teljesítményért Fehér
Delinke és Barabási Csongor ré-
szesült elismerésben.

A rendezvény hangulatát a
líceum diákjai biztosították: a
Kájoni János furulyaegyüttes
produkcióját és a Bolyai zenekör
dalait kísérhettük figyelemmel.
Az emlékünnepség himnusza-
ink eléneklésével zárult.

Pál Piroska

213 éve született Bolyai János

„A vásárhelyiek szerencsések” 

– Mennyire összeegyeztethető
a magyar lelki alkat a szigetor-
szági kultúrákkal? El lehet kerülni
a magányt?  

– A magány kérdése szerin-
tem nem kultúrafüggő, hanem
személyfüggő. Természetesen
izolálódhat az az ember, akinek
a közelében nincsenek barátok,
rokonok, vagy ha külföldre köl-
tözik, nem találkozik földiekkel.
De elmagányosodhat bárki a szü-
lőföldjén is. A magányt el lehet
kerülni, csak akarni kell. Kivételt
csak az képez, ha olyan mentális
vagy lelki betegségben szenved
az egyén, ami miatt nem képes
elkerülni a magányt, de ez nem
a külföldön éléssel kapcsolható
össze, hanem a személyiségével.

– Megúszható nagyobb lelki
törés, identitássérülés nélkül a tar-
tós kintlét?

– A belfasti terápiás praxi-
somból, ahol csak magyarokkal
foglalkozom az anyaországból,
Erdélyből és Felvidékről, azt a kö-
vetkeztetést tudom levonni, hogy
sokan elsősorban, és nem kizárva
a rengeteg többi okot, gyógyulni
és nem meggazdagodni jönnek
ide ki. Sebeket cipelnek otthon-
ról, eleve sérülve, lelkileg meg-
törten érkeznek ide. Itt pedig új
életet akarnak kezdeni. Változást
szeretnének az életükben, és
akarva-akaratlanul rádöbben-
nek, hogy előbb a múltjukat kell

rendezzék. A múlt elől sehova az
égvilágon nem menekülhet az
ember. Mivel anyagilag is meg-
engedhetik maguknak, rászánják
az időt, energiát, pénzt a terápi-
ára, amit otthon nem csak nem
engedhettek meg maguknak, de
föl sem merült bennük ennek a
lehetősége. Nem találkoztam
olyannal, aki lelkileg a kiköltözés
miatt tört volna meg. De olyan-
nal igen, aki meggazdagodva ha-
zaköltözött.

– Van embertípus, aki jobban
boldogul a külföldi léttel?

– Igen. Nagyon sok múlik
azon, hogy milyen alkatból gyúr-
ták az embert. Ki milyen szemé-
lyiség, mennyire képes a nehéz-
ségekkel megbirkózni, milyen
védekezési mechanizmusokkal
tud érvényesülni a mindennapi
megpróbáltatásokkal szemben.
Mennyire érzékeny, hogyan ol-
dódik, szocializálódik, min sér-
tődik meg, mi esik rosszul, mi éri
kellemetlen meglepetésként
vagy hideg zuhanyként, és sorol-
hatnám. Az élet itt sem köny-
nyebb, mint otthon, de sokat
nyom a latban, hogy mit hoz ma-
gával a lelki hátizsákjában, mi-
lyen értékeket, elveket, attitűdö-
ket, szokásokat, hagyományokat
hordoz, amellyel túlélhet külföl-
dön dolgokat. A túlélés alatt itt
nem a honvágyat értem, hanem
ennél sokkal nehezebb és sze-

mélyesebb problémákat.

– Te magánemberként ho-
gyan látod a helyzeted? 

– Bár irtó nehéz sokunknak
itt az érvényesülés és mindenki
nagyon lentről kezdi, kitartó
küzdelemmel, kemény munká-
val el lehet messzire jutni, akár
álmok valósulhatnak meg. El-
kerülhetetlen az itteni kultúrába
való beolvadás, mert ha nem
haladsz a rendszerrel, akkor egy
idő után a rendszer dob ki téged.
Ez nem jelenti azt, hogy felad-
tad a magyarságodat, az érté-

keidet, az identitásodat. Azok
megmaradnak. Éppen ezért az
összefogás elég erős. Átértéke-
lődnek dolgok az itt élőkben,
kinccsé válnak az otthon annyira
megszokott dolgok, mint az
anyanyelv, ízvilág, család stb.
Hála Istennek sok a kezdemé-
nyezés itt, van magyar bolt, lét-
rehoztak táncházat is. Nem
szenvedünk hiányt. Azok, akik
nem akarnak elmagányosodni,
megtalálják a számukra meg-
felelő lehetőségeket, s élnek ve-
lük. 

BE
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Interjú a mezőbergenyei illetőségű Málnási József Attilával, a bukaresti BikeXpert
Racing Team Sportklub újonnan igazolt tehetséges kerékpározójával, aki eddig
számos versenyen bizonyította képességeit a Mureșul Sportklub színeiben.

A jövő kerékpározóbajnoka

– Attila, mikor, hol kezdtél el
sportolni?

– Tíz évvel korábban kezdtem
el futballozni, aztán nyolc éven
keresztül a Maros megyei 6., majd
5. ligában szereplő Mezőbergenye,
aztán az időközben megszűnt Me-
zőbánd junior együtteseinél ját-
szottam középhátvédként, végül
a Marosvásárhelyi Szász Albert
Sportlíceumnál folytattam, de vol-
tak némi technikai hiányossá-
gaim, amik visszahúztak a labda-
rúgói pályafutásom folytatásában.

– Hogy tértél át mégis a kerék-
pározásra? 

– Vannak unokatestvéreim
édesapám részéről, akik szerettek
kerékpározni már gyerekkoruk óta,
és jelenleg hasonló szaküzletek-
ben dolgoznak. Ők motiváltak en-
gem, hogy próbáljak versenysze-
rűen kerékpározni. Berekméri
Csongor, a Mureșul Sportklub ed-
zője, későbbi oktatóm véletlen-
szerűen lépett be a szaküzlet szék-
helyére, ahol megkérdezte, nem
ismernek-e valaki fiatal, tehetsé-
ges kerékpárost, aki a jövő bajnoka
lehet, mivel neki nincs ifisportolója
a kategóriában? Így ajánlottak be
engem...

– Berekméri Csongornak mi-
lyen véleménye volt rólad az első
edzések után?

– Az edző nagyon meg volt
elégedve velem, azt mondta, lát
fantáziát és tehetséget bennem,
ami motiválólag hatott rám. Ne-
kem az volt a fontos, hogy vala-
milyen sportágban érvényesüljek. 

– Milyen fontosabb versenye-

ken vettél részt az idén?
– 2015. május 10-én Buka-

restben tartották meg a Prima
evadare elnevezésű cross maraton
kerékpárversenyt, amely Kelet-
Európa legnagyobb számú ver-
senyzőt felvonultató és legjobban
megrendezett kerékpáros esemé-
nye, ahol mintegy 4000 sportoló
startolt. Én negyedik lettem
01:56:42-es idővel az összetettben
és az eliteknél is, az elit ifi kate-
góriában (14-19 év) első lettem
két marosvásárhelyivel, Csergedi
Istvánnal (30-39 évesek korosz-
tálya) és György Leventével (40 év
feletti kategória) mindamellett,
hogy nekem a legjobb 10 közé ju-
tás volt a cél.A 9. Székelyföld Ke-
rékpáros Körversenyén augusztus
10-én az U18-as Elite kategóriá-
ban is első lettem.

– Mint értesültem róla, novem-
ber 14–15. között a magyarországi
Veszprémben megtartott Cross ver-
senyt is megnyerted a junior kate-
góriában. Az milyen volt?

– A Magyar Kupa- és egyben
a Super Cross-sorozat terepkerék-
pár-verseny második állomása
volt. Ez az egyetlen téli kerékpáros
szakág, amelyben 1950 óta világ-
bajnokságot is rendeznek. A ver-
senyre a magyar kerékpározók
mellett osztrák, szlovák és román
résztvevők is érkeztek.Most, hogy
lejárt a szezon, a cyclocrossnak
hódolok, amik CX-versenyek, azaz
mountain bike és országúti ver-
senyek ötvözete.Romániában
nem nagyon adnak helyet ezek-
nek a versenyeknek, hiszen az em-
berek kevésbé ismerik, viszont
Magyarországon népszerű, ott

több futamot szerveznek évente,
majd a végső sorrend alapján dön-
tik el az országos bajnokaikat.

– Milyen a cyclocross-verseny,
mit kell tudni róla?

– Tulajdonképpen a cyclo -
cross-versenyek kettő-négy kilo-
méter hosszú körpályán, földes,
füves réteken haladnak, amit ter-
mészetes és épített akadályok –
lépcső, palánk, homokágy – tesz-
nek technikássá és a nézők szá-
mára is látványossá. A rövid és in-
tenzív versenyeket országúti
kerékpárhoz hasonló, de terepgu-
mival ellátott sporteszközzel űzik.
A verseny érdekessége, hogy az
első befejezett kör ideje határozza
meg, hogy hány kört kell majd
teljesíteni.

– Melyik volt az eddig legne-
hezebb verseny, amelyen részt vet-
tél?

– A Dâmbovița megyei Pucio-
asan tartott országos maraton-
bajnokság szédületes volt, hiszen
a 80 km szakaszon 3000 méteres
szintkülönbség volt, mi mountain
bike-kal versenyeztünk, felmász-
tunk a Leoata csúcsra is. Az utolsó
3 kilométeren már nem is tudtunk
közlekedni biciklivel, vittük a há-
tunkon, ott óriási volt a lelki nyo-
más, hiszen jött a holtpont is,
amelyen valahogy túl kell len-
dülni. Ezért is nagyon fontos a
mentális felkészülés.

– Hogyan készülsz fel a verse-
nyekre?

– Edzéseken mindig megnéz-
zük, milyen fajta versenyekre ké-
szülünk, ezért attól függ, hogy or-

szágúti, vagy mountain bike ver-
senyek azok, így annak függvé-
nyében szoktuk elemezni, milyen
távokon vagyok érdekelt, ezért
vannak témaedzéseink is.

– Már véget ért az idei szezon?
– Igen, most próbálok minél

hosszabb szünetet tartani, mivel
nagyon hosszú volt az idény, hi-
szen több mint 40 versenyen star-
toltam, ami nagyon fárasztó volt.
Most kevesebb és könnyebb ed-
zéseket tartok, ami nem az erőn
és a nagy pulzuson, hanem főleg
a pihenésen alapszik.

– Kik a példaképeid a kerékpá-
rozás terén, mi a távolabbi célod?

– Berekméri Csongor a nagy
példaképem, hiszen a kezei közül
sok tehetséges és sikeres kerék-
pározó kikerült az évek során, na
meg Luci Logigan, aki az első Ma-
ros megyei sportoló, aki részt vett
az Európai Játékokon. Nekem is az
az álmom, hogy egy Nyári Olim-
pián vehessek részt, erre, remé-
lem, rövidesen sor kerülhet, mivel
most, december 10-én egy erős
bukaresti csapathoz igazoltam át,
amely nagyon jó anyagi hátteret
tud biztosítani. A csapat neve Bi-
keXpert Racing Team, ahol több
lehetőségem lesz a fejlődésre.  

– Mivel töltöd el a szabadidőd?
– A családdal, barátnőmmel

és a barátaimmal, akik mindig
mellettem állnak és motiválnak,
ami sokat jelent számomra. Az
edzőmnek és a szüleimnek kö-
szönhetem az eddigi karrierem
során szerzett eredményeim, ők
megértenek és támogatnak min-

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Néhány mondatban, röviden 

Labdarúgás, 1. liga 
Az 1. liga 22. fordulójában, a felsőházi rájátszásba jutásért

vívott mérkőzésen, az ASA 1–1-es döntetlenre játszott a Sziget
utcában a Jászvásári CSMS ellen. 

Golubovics már a 45. percben vezetéshez juttatta a moldvai
együttest, majd Balaur egyenlített a 88. percben. 

A döntetlen az ASA-nak kedvez, mivel megtartotta a ráját-
szást biztosító 6. helyét a ranglistán, és továbbra is három ponttal
vezet a Jászvásári CSMS előtt. 

Kosárlabda, Nemzeti Liga
Goran Martinics és Ousmane Barro jó játékának köszönhetően

90–81 (17–22, 20–24, 31–12, 22–23) arányban győzött a
Maros KK a Medgyesi Gaz Metan otthonában, a férfi kosárlabda
Nemzeti Liga 12. fordulójában.

Maros KK pontszerzői: Martinics 26 (3x3), Barro 16, Alhaji 14
(1x3), Ivanovics 13 (2x3), Lázár 9, Polyák 7, Gajovics 5. Játszott
még: Jurevicius, Frasenyuk és Barabási. Edző: Audrius Prakuraitis.
Legközelebb a Maros KK hazai pályán játszik december 16-án,
szerdán 19 órától a ligeti Sportcsarnokban. Ellenfele a Bukaresti
Dinamo lesz.

Női kosárlabda, 1. liga, A csoport
Megőrizte százszázalékos teljesítményét a Marosvásárhelyi

Sirius KK női együttese, miután küzdelmes találkozón tizenkét
ponttal győzte le a Nagyváradi VSK-t az 5. fordulóban.  A Sirius
KK pontszerzői: Radu 17, Simioncă 13, Parajdi 12, Bartha 9, Pálfi
8, Pop 6, Balogh 2, Gherendi, Feiseș

A bajnokság alapszakasza januárban folytatódik, a 6. fordu-
lóban a Sirius szintén hazai pályán játszik az Aradi ICIM II. ellen

denben, de van, aki nem érti, mit
is jelent országos bajnoknak
lenni...

– Egyelőre még középiskolás
vagy, aztán hogyan tovább?

– A Szász Albert Sportlíceum-
nál focizom, mivel nincsen külön
kerékpár szakág, így az osztályfő-
nökömmel és a volt edzőmmel
való közös megegyezés alapján
nem kell eljárnom a labdarúgó-
edzésekre, hiszen teljesen más
izomcsoportokat kell megdolgoz-
tassak a kerékpározás során. Az
eredményeimnek köszönhetően
nagyon sok ajánlatot kaptam (klu-
bok, szponzorok) Romániából és
külföldről egyaránt, ezért is vál-
tottam klubot.

– Mezőbergenyei születésű
vagy. Volt még hasonló tehetséges
és ismert sportolója a falunak?

– Azt mondják, hogy Mező-
bergenyéből nem került ki híre-
sebb és tehetségesebb sportoló,
mint én, ezért büszke vagyok erre.
De van egy lakos, aki egykoron te-
hetséges megyei labdarúgó volt
abban az időben. Ez nagy dolog
volt az emberek körében, de a szü-
lei nyomására nem került feljebb.
Eddigi jó eredményeimnek kö-
szönhetően most én kerültem a
falu érdeklődésének homlokte-
rébe, hiszen kerékpárban országos
tehetségnek tartanak, ezért is re-
mélem, hogy tovább viszem Me-
zőbergenye hírnevét a nagyvilág-
ban...



8. oldal >> Rejtvény / Reklám 2015. december 17–23.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Azt meri nekem ajánlani, hogy fogyasszak csak prágait meg ementálit?
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