
A sízés kedvelői bosszúságára az idei síszezon eddig nem volt
kedvező, mert kevés hó hullott, az enyhe időjárás miatt in-
kább eső esett. Ezért Szovátán, a Bucsin-tetőn nem tudták
elindítani a felvonókat, pénteken még a meteorológusok
által beígért havat várták. Pénteken a közelben levő sípályák
üzemeltetőit kerestük meg, hogy képet kapjunk arról, hol
nyitották meg a pályákat, hol vannak síelésre megfelelő kö-
rülmények. 

Szovátán zárva, a bucsinon előkészítették a pályát
Szovátán a Répás panzió és sípálya üzemeltetője, Hârşan Anamaria

elmondta, hogy a felvonó nem üzemel, mert nem hullt elég hó, nem lehet
sízni. Nagy kiesést jelent ez nekik, mert a vakációban egyáltalán nem
volt forgalom. Hasonló a helyzet a Bogdánon, a hó hiánya miatt egyelőre
állnak a felvonók, a Facebook-oldaluk szerint január 15-én nyitják a sí-
szezont. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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hogy a téli ünnepek lejártával ismét
jelentősen emelkedni fog az új koro-
navírusos megbetegedések száma.
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____________3.
Rembrandt egyik
ritka bibliai festmé-
nyét árverezik el
New Yorkban
A 16 centiméter magas és 21 centi-
méter széles képet Rembrandt van
Rijn 1646-ban festette. Az Ábrahám
és az angyalok a művész két, még
magánkézben lévő ótestamentumi al-
kotásának egyike.
____________4.
Hatvankilenc perc
Gandolf életéből
Gandolf nem tudta mire vélni. Máskor
is előfordult, hogy belépett az idő kor-
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majd újra visszatért a szabadság fek-
helyére, megigazította paplanát, és
nyomban elaludt. 
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Vastag hóra várnak a síkedvelők



A Bucsin-tetőről készült, szép, havas tájakat ábrá-
zoló képeket osztottak meg a kirándulók, amiből arra
következtettünk, hogy itt biztosan működik a fel-
vonó. Balázs Ferenc, a Bujdosó panzió és sípálya tu-
lajdonosa elmondta, hogy péntekig sajnos a hóréteg
vastagsága nem volt elegendő a sízéshez. Hóágyú-
zásra sem volt lehetőség, hiszen nem volt elég ala-
csony a hőmérséklet, hogy a hó megmaradjon. Csak
20 cm-es volt a hóréteg, s a sízéshez legalább 40 cm-
re van szükség. 

Pénteken délután elkezdett havazni, ezért nekifog-
tak a pálya előkészítésének. A tulajdonos szerint
szombaton (ma) beindul a síszezon. 
borszéken és Maroshévízen síznek

A borszéki Reménység síközpontban elég nagy a
mozgás, itt működik a felvonó. Síznek a Reménység
pályán, viszont a másik két pálya, a Verőfény és a
Prücsök nem elég havas ahhoz, hogy működhessen.
Cristina Cotrigăşanu a helyi turisztikai irodából el-
mondta, karácsonytól sítáborokat is szerveznek, van
élet Borszéken, és továbbra is várják a síelőket. 

Maroshévízen a Magyaros és a Fenyő sípálya is
üzemel, a hóréteg itt sem vastag, de hóágyúval ráse-
gítenek. 
igazi tél a Madarasi Hargitán 

A Madarasi Hargitán igazi téli viszonyok várják a
síelőket, vastag hó borítja a tájat, a fenyveseket. És
az utakat. 

– Teljes gőzzel üzemelnek a sípályák. Rengeteg
az ember, mert a környékbeli sípályákon nem meg-
felelőek a hóviszonyok. A zsúfoltság elkerülése ér-

dekében próbáljuk figyelmeztetni az embereket,
hogy tartasák be a távolságot, viseljenek maszkot –
tájékoztatott Ruszuly Emese, a síközpont egyik ve-
zetője.

Sokan arra panaszkodtak, hogy a síközpont felé
vezető utak csúszósak, jegesek, nehezen lehet fel-
jutni, több baleset történt. 

– Havas hegyi utakról, téli útviszonyokról van szó.
Nem csak a kemény télhez szokott Hargita megyeiek
igyekeznek a síközpontba, hanem sokan a déli me-
gyékből is, akik nincsenek hozzászokva, s ezért nem
készülnek fel kellőképpen a hegyi útviszonyokra. A
főúttól a tetőig nagy a szintkülönbség, élesek a ka-
nyarok, ezért a havas úton csak 4x4-es meghajtású,
lánccal és jó téli gumival felszerelt járművel lehet fel-
jutni. Aki nem alkalmazkodik ehhez, az első kanyar-
ban elakad, s elzárja az utat – mondta Ruszuly
Emese, aki arról is beszámolt, hogy a Madarasi Har-
gitán található összes panzió foglalt. 

Azok, akik saját gépkocsival nem vállalják az utat
a síközpontig, a szállítási vállalkozók segítségével
tudnak feljutni. Ilyen vállalkozást üzemeltet a Pethő
panzió a Hargita Trans révén, amely Székelyudvar-
helyről szállítja a sízőket, illetve az ivói Fáradt Ba-
kancs panzió. 

Reménykedjünk, hogy a cikk megírását és megje-
lenését követően havas, téli hangulat uralja tájain-
kat, hegyeinket, s a természet-, a sízést kedvelők
kellemes órákat tölthetnek a szabadban. Az érdek-
lődők valamennyi sípályán webkamerák segítségé-
vel követhetik, hogyan alakulnak a hóviszonyok,
hol sízhetnek.

Ma MARCELL, 
holnap MELÁNIA napja. 
MELÁNIA: görög eredetű női név, a
Melasz név női párja, jelentése: fekete.
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Nem diszkriminálják 
az oltást megtagadókat

A romániai hatóságoknak
nem áll szándékukban olyan
szabályokat bevezetni, ame-
lyek révén hátrányos megkü-
lönböztetés érheti mindazo-
kat, akik nem adatják be ma-
guknak a koronavírus elleni
oltást, előfordulhat azonban,
hogy a szigorúbb korlátozá-
sokat alkalmazó országokban
lesznek olyan rendezvények,
amelyeken az oltáshoz kötik
a részvételt – nyilatkozta a
katasztrófavédelmi főigazga-
tóság (DSU) vezetője, Raed
Arafat.

„Megtörténhet, hogy lesznek
olyan nemzetközi rendezvények,
amelyek esetében leszögezik: csak
olyanok vehetnek részt, akik be
vannak oltva. Erre is számítani
lehet” – fogalmazott Arafat, hozzá-
téve, Románia nem tervez olyan
szabályokat alkalmazni, amelyek
ilyesfajta diszkriminációhoz vezet-
nének.

A DSU vezetője azt mondta, alig
várja, hogy ő maga is megkapja az
oltást, amelynek lényege abban áll
– magyarázta –, hogy ha a beoltott
személy el is kapja a vírust, enyhe
lefolyású lesz a betegség, és nem
okoz maradandó károsodást a szer-
vezetben.

A Digi24 televíziónak adott in-
terjúban Arafat arról is beszélt, elő-
fordulhat, hogy a téli ünnepek
lejártával ismét jelentősen emel-
kedni fog az új koronavírusos meg-
betegedések száma.

Hozzátette, az oltókampány el-
kezdése nem jelenti azt, hogy véget
ért a járvány, és jöhetnek a lazító
intézkedések, a hatóságok várha-
tóan meghosszabbítják a veszély-
helyzetet Romániában.

Az iskolák esetleges megnyitása
kapcsán Raed Arafat azt mondta, az
erről szóló döntést az egészségügyi
és az oktatási minisztérium jelenti
majd be. (Agerpres)

Népszámlálás 2021
A Megyei és Regionális Statisztikai Igazga-
tóságok egy része már meghirdette a nép-
számlálás előkészítéséhez, szervezéséhez
kapcsolódó állásokat. Megyénként 5-10
munkahelyet hirdettek meg, ezek egy- vagy
hároméves, meghatározott időre szólnak. 

A szakértői állásokra társadalomtudományi, termé-
szettudományi, műszaki vagy matematikai felsőfokú
végzettség, a referensi munkakörökre középiskolai

végzettség szükséges. A megyei igazgatóságok alkal-
mazottainak feladata a népszámlálás módszertanának
elsajátítása, a próbanépszámlálás megszervezése és
kiértékelése, a népszámlálás megszervezése, moni-
torozása, az adatok ellenőrzése, validálása lesz.

Azokban a megyékben, ahol még nem hirdették
meg az állásokat (mint például Maros megye), felte-
hetően a következő napokban jelenik meg a felhívás.
(RMDSZ-tájékoztató)

Vastag hóra várnak a síkedvelők

(Folytatás az 1. oldalról)

borszéki sípálya Forrás: borszéki turisztikai információs iroda

Húsz ház égett le a csíksomlyó
nyomornegyedében kiütött

tűzben
Húsz ház égett részben vagy teljesen le a Csíkszereda város-
hoz tartozó Csíksomlyó nyomornegyedében csütörtök este ki-
ütött tűzben. 

A tűzoltóság nem adott hírt arról, hogy emberéletet is követelt a heves
tűz, azonban a felgyúlt épületekből kimenekült mintegy 230 ember fedél
nélkül maradt. Számukra az Erős Zsolt sportcsarnokban biztosítottak éj-
szakára szállást.

A többnyire romák által lakott nyomornegyedben a késő esti órákban
csaptak fel a lángok. A hivatásos és az önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vo-
nultak a helyszínre, de így is több órán át kellett küzdeniük a lángokkal.
Az egymáshoz közel épített faviskók között ugyanis gyorsan terjedt 
a tűz.

Korodi Attila polgármester és Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács
elnöke is felhívással fordult a lakossághoz, és segítséget kért a bajba ju-
tottak számára. (MTI)



A matematika világirodalmának egyik
gyöngyszeme 1831-ben került ki a nyomdá-
ból Marosvásárhelyen. Bolyai János munkája
latin nyelven, 26 oldalon, két ábraoldallal és
egy oldal hibajegyzékkel jelent meg. Ebben,
az általa Scientia spatii-nak nevezett remek-
lésben a „tér abszolút igaz tudományát”, a
párhuzamossági axióma nélküli geometriát
építette fel. A Bolyai János nevet örökre a
legnagyobb matematikusok sorába emelő
írást ma Appendix néven ismeri a világ, mivel
édesapja, Bolyai Farkas Tentamen című
könyve első kötetének függelékeként jelent
meg. Szomorú sorsú matematikus zsenink-
nek ez volt az első, és egyben utolsó nyom-
tatásban megjelent munkája. 

Az Appendix napvilágot látásának 150. év-
fordulóján, 1981-ben a Kriterion Könyvkiadó
Bukarestben megjelentette Weszely Tibor
Bolyai János matematikai munkássága című
könyvét, mely kedvező fogadtatásra talált
matematikusaink, matematikatanáraink köré-
ben. A könyv szerzője elnyerte a Korunk fo-
lyóirat 1982-ben első alkalommal kiadott
Bolyai-díját. Ezt az elismerést ezután évről
évre kiadták egy természettudományi és egy
társadalomtudományi, Romániában magyar
nyelven megjelent kötet szerzőjének. 

Akkor már a Természet Világa szerkesztője
voltam, a könyv engem is magával ragadott,
természetesnek tartottam, hogy folyóiratunk-
ban szólnunk kell róla. Méltó módon. Csá-
szár Ákos akadémikust, a neves
matematikust és Vekerdi Lászlót, a kiváló tu-
dománytörténészt kértem meg, hogy méltas-

sák az erdélyi matematikus munkáját. Írásaik
A teljesség igényével összefoglaló cím alatt,
karöltve jelentek meg a folyóiratban.1

Vekerdi László már évtizedek óta kísérte
értő figyelemmel a Bolyai-kutatást, annak
eredményeit. Ő volt, aki levélnek álcázott ta-
nulmányt írt Németh Lászlónak, hogy ké-
szülő Bolyai-drámája megszületését
elősegítse, bemutatva abban a nemeuklideszi
geometria kialakulását, az Appendix jelentő-
ségét. És ő volt, aki Benkő Samu 1968-ban
megjelent Bolyai János vallomásai könyvét
először méltatta itthon a Valóság folyóirat-
ban, rámutatva, hogy ez a munka korszakos
lépés a Bolyai-kutatásban. Nem tudom meg-
állni, hogy ne idézzek Vekerdi Lászlónak

ebből az írásából2, mert lenyűgöz a stílusa,
ahogyan nagy tudásanyagát sűríti könnyedén,
találó jelzőkkel az előzmények bemutatásá-
hoz: 

„Az eddigi életrajzírók inkább csak válo-
gattak a gazdag kéziratos anyagban, s ki-ki a
saját Bolyai János-elképzeléséhez keresett (s
talált) benne adatokat. Sokféle elsődleges,
másodlagos és harmadlagos Bolyai-kép ke-
letkezett a száz év alatt; nagyon különbözőek
és nagyon különböző értékűek; Bedőházi
»rossz-fiú Jánosától« és Szily »félőrült vad-
zsenijétől« Dávid Lajos »koravén csodagye-
rekéig«, Alexits akadémikus »délceg
forradalmáráig« és Tabéry »szarvasbikájáig«.
A képek és torzképek tarka kavargásából
megnyugtató pasztellszínekkel emelkedik ki
Németh László romantika ellen lázadó »raci-
onalista-pozitivista gondolkozója« és Sar-
lóska Ernő elegáns (Benkő által is nagy
elismeréssel idézett) »européer osztrák kato-
natisztje«… A sokféle Bolyai-kép után
Benkő Samu most megjelent monográfiája az
első írás, amely a képek mögött az emberig
férkőzött.” 

Tehát Vekerdi László a Bolyai-kutatás tel-
jes körű ismerete birtokában vehette kézbe
Weszely Tibor könyvét. Bízhatunk tehát az
értékítéletében, amikor leírta, hogy ez a
munka is mérföldkő a Bolyai-kutatásban. Né-
hány kiragadott részlet a méltatásából: 

„Weszely Tibor könyve nem egyszerűen
egyike a Bolyaiakról írt új könyveknek, a Bo-
lyaiakról írt jó könyveknek, bár az is, kétség-
kívül. Az, mert Stäckelhez méltó
alapossággal ügyel szöveg és kommentálás
követelményeire, Sarlóska Ernőhöz fogható
éberséggel a körülményekre; Benkő Samut
követi a történeti és emberi vonatkozások
summázásában; Tóth Imrét és Toró Tibort a
matematika-, illetve természetfilozófiai ösz-
szefüggések ismertetésében… 

Weszely Tibor könyve kiszabadította Bo-
lyait a parallelák börtönéből, s megmutatta
azt a mérhetetlenül tágasabb teret, amit láng-
elméje túl a parallelákon a matematikai gon-
dolkozás egész világába nyitott. A parallelák
inkább csak ablak volt, amelyen keresztül be-
pillantott ebbe a csodálatos új világba, a mo-
dern matematika világába. Az eddigi
matematikatörténet-írás Bolyai János köny-
vét többnyire e felől a kétezer éves »ablak«
felől vizsgálta, Weszely radikálisan fordított
a nézőponton: az ő Bolyai Jánosa határozot-
tan a jövő, napjaink matematikája felé tekint.
S így látszik csak igazán, mennyire az az Ap-
pendix, aminek Bolyai nevezte: Scientia spa-
tii... Igazán nagy történetíráshoz illően
Weszely könyve nem annyira lezár, mint in-
kább megnyit kérdéseket; kérdéseket, melyek
útbaigazíthatnak a múlt roppant bajosan átte-
kinthető terepén. Ebben az értelemben írta
Tóth Imre Benkő Samu Bolyai-könyvéről,
hogy Stäckelé után a második lépés. Wesze-
lyé a harmadik. Olvassunk bele még Csá-
szár Ákos professzor méltatásába is. Ő a
matematikus precizitásával értékelt: 

„Weszely Tibor előttünk fekvő könyvének
fő érdeme éppen az, hogy ismét könnyen
hozzáférhetővé tette Bolyai János matemati-
kai műveinek egészét. Így az érdeklődő és
hozzáértő olvasó ismét első kézből nyerhet
képet a matematikai tudomány e szellemóri-
ásának nemcsak arról a munkájáról, amelyet
végsőkig kicsiszolt, hanem a töredékesen ma-
radt, vagy éppen csak saját használatra ké-
szült vázlatos feljegyzésekről is, közvetlenül
bepillantva így a kudarcok és sikerek között
hányódó alkotó műhelytitkaiba.” 

Weszely Tiborral 1982-ben találkoztam
először, a Magyar Tudományos Akadémián,
ahol a Tentamen és az Appendix 

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND
1468.sz., 2021. január 9.

Nagy Székely ildikó 

Utolsó beszélgetés
anyámmal

Hangod riadt óév-madár,

hótalan telek hírnöke,

fészke szögekkel van tele,

szívében éjek éneke.

Hangod fáradt ezüstrigó,

nincs benne már több indulat,

nem vár tavaszt, sem új nyarat.

,,Sötét a nap… Aludni jó…”

Maradj velem, óév-madár!

Még el ne hagyj, ezüstrigó!
Az ég közel, s míg átölel,
tolladból hull a tiszta hó.

(Folytatás az 5. oldalon)

a harmadik mérföldkő 
Emlékezés Weszely Tiborra (1936–2019) 

„…mindenki saját maga adja meg életének értelmét.” (Werner Heisenberg)
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Rembrandt egy ritka bibliai témájú
festményét, az Ábrahám és az angya-
lok című képet árverezik el januárban
New Yorkban – számolt be róla a The
Art Newspaper online kiadása.

A Sotheby’s aukcióján az előzetes becslé-
sek szerint akár 30 millió dollárt is adhatnak
a festményért.

A 16 centiméter magas és 21 centiméter
széles képet Rembrandt van Rijn 1646-ban
festette. Az Ábrahám és az angyalok a mű-
vész két, még magánkézben lévő ótestamen-
tumi alkotásának egyike.

A képet Mark Fisch, a New York-i Metro-
politan Múzeum kuratóriumának tagja adja
el, és a potenciális vásárlókat az is megnyug-

tathatja, hogy a Sotheby’s garantálja a hite-
lességét.

Otto Naumann, a Sotheby’s alelnöke sze-
rint a januári árverés egyike az utolsó alkal-
maknak, amikor valaki még egy ilyen
jelentőségű Rembrandt-festményt megvásá-
rolhat. Hozzátette, hogy Rembrandt szinte
összes többi hasonlóan fontos műve már brit
magángyűjteményekben található.

Az Ábrahám és az angyalok a New York-i
Frick-gyűjtemény 2017-ben megrendezett ki-
állításának központi darabja volt. A Sotheby’s
szerint szinte biztosra vehető, hogy egy ke-
reskedő beszámolójában, amelyet egy adás-
vételről írt 1647. március 28-án 
Amszterdamban, ez a festmény szerepelt.

Támogatók:
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Rembrandt egyik ritka bibliai festményét árverezik el New Yorkban

Érdekesnek ígérkező előadásra kerül sor január 15-
én, pénteken 17:30 órától. Villányi Péter Barango-
lások a palóc mesék birodalmában – Zabartól
Galgamácsáig című előadása a budapesti Hagyo-
mányok Háza szervezésében,  A népmese mai élete
sorozatban kerül az érdeklődők elé online térben a
Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani
Műhelyének Facebook-oldalán. 

A Népművészeti Módszertani Műhely feladata a népha-
gyomány élhetővé tétele a jelenben: a paraszti kultúrában fel-
halmozódott tudás, értékrend, életmódbeli minták
továbbadása, a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele, a nép-
hagyomány kulturális-társadalmi beágyazódásának elősegí-
tése (www.facebook.com/Hhalmarium).

Galgamácsa nevéről sokaknak csak a viselet vagy a gyer-
meklakodalmas jut eszébe, pedig e hagyományőrző falu pró-
zafolklórja is rendkívül érdekes, és sokáig gyűjthető volt. Az
előadó hosszú évek kitartó munkájával Galgamácsát a Kár-
pát-medence egyik legjobban dokumentált településévé tette.
Több ezer szövegből álló gyűjteménye szinte páratlan, ebből
válogatott Mácsai huncutságok című kötetében.

Hogyan építette föl ezt a sokéves kutatást? Milyen szem-
pontok vezették? Hol a szubjektív és objektív tényezők sze-
repe egy kutatói életműben? Mitől függ, melyik faluban
milyen műfajt lehetett inkább gyűjteni? Hogyan és mennyire
lehet közel kerülni a mesemondókhoz?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ előadónk, Villányi
Péter folklorista segítségével. A debreceni egyetemen végzett
néprajzkutató az évek során több gyűjteményt, néprajzilag
értékes forrásanyagot és tanulmányt is megjelentetett a térség
folklórját feldolgozva. A Tündérmesék a zabari néphagyo-
mányban (Gömör néprajza XX.) és a Zabari mesék és mon-
dák című könyvben – terjedelmi okokból két kötetre
szétválasztva – a gömöri magyar falu közelmúltbeli, illetve
jelenkori prózai elbeszélő népköltészetéről, annak társadalmi
vonatkozásairól írt – olvashatjuk a szervezők ajánlójában.

Az előadás megtekintéséhez a következő linken szük-
séges regisztrálni: https://forms.gle/AuXihRnH2VHJXcTW6
(Knb.)

Zabartól Galgamácsáig 
barangolások a palóc mesék birodalmában
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megjelenésének 150. évfordulóján tudomá-
nyos emlékülést rendeztek. Az előadók sorá-
nak végén ő, a Marosvásárhelyről érkező
Bolyai-kutató állt. Nem bánták meg, akik ki-
tartóan ott maradtak ezen az estébe forduló
délutánon. Az utolsó előadó, Weszely Tibor
felejthetetlen élménnyé varázsolta az emlék-
ülést. Kutatásainak eredményein alapuló, Bo-
lyai János matematikai munkásságát
bemutató előadása végét szívszorítóan szép
emlékezéssel zárta a hely szellemét is magá-
val hozó matematikus. Hiba lenne nem a tel-
jes szövegét idéznem, ha már a szenvedélytől
fűtött hangját nem adhatom tovább. 

„Adózzunk még néhány percet a kegyelet-
nek, képzeletben pergessük vissza az irrever-
zibilis időt, és szóljunk néhány szót a
bölcsőhelyekről és azok mai emlékeiről. Egy
kis Szeben megyei erdélyi falu, Bólya az ősi
fészek. Itt született Bolyai Farkas is. János
már Kolozsváron látta meg a napvilágot,
abban a városban, ahol a nagy Mátyás kirá-
lyunk született. A fiatal Bolyai család első
lakhelye Domáld, abban az időben csak né-
hány viskóból álló isten háta mögötti kis
helység, ahol Farkas családi örökségként ka-
pott 12 holdas kis birtoka terült el. De csak
három évig, mivel Farkas, mint a marosvá-
sárhelyi kollégium professzora, 1804 tava-
szán beköltözik Marosvásárhelyre. Később
János a katonaság után hosszabb időre Do-
máldon húzódik meg. Kézzelfogható Bolyai-
emlék ma Domáldon csak János
édesanyjának, Árkosi Benkő Zsuzsannának a
sírja. Halála előtt néhány héttel a súlyos beteg
asszony megígérteti Bolyai Farkassal, hogy
ha meghal, akkor őt Domáldon temeti el,
mert ott volt életében legboldogabb. Férje
tiszteletben tartotta végakaratát. A szerencsét-
len asszony még a sírhelyet is megjelölte. Az
ősi birtok egyik kiugró domboldalát válasz-
totta örök nyugvóhelyéül, ahová Farkassal
valamikor, szép idő esetén együtt jöttek fel
kávézni és a tájban gyönyörködni. A sírhely,
mely nem a temetőben van, idővel a felismer-
hetetlenségig egybeolvadt a környező legelő-
vel. A század elején az ottani öregek
szájhagyománya szerint már csak egy erősen
korhadt faalkotmány jelölte ezt a helyet. Az
1973/74-es iskolai évben a székelykeresztúri
líceum tanulóinak egy csoportja, fizikataná-
ruk, Illyés Ferenc kezdeményezésére, csere-
fából gyönyörű kopjafát faragott Benkő
Zsuzsanna sírjára. A hosszas hercehurca után,
Benkő Zsuzsanna halálának 160. évforduló-
ján, 1981 szeptemberében, a saját költsége-
men végül is felállítottuk a kopjafát, a székely
faragóművészet megkapóan szép példányát.
Az új síremlék jól illeszkedik be a tájba, a kis
falu majdnem minden pontjából látható. 

A két Bolyai városa azonban mégiscsak
Marosvásárhely. Járva e Maros menti város
régebbi útjait, a főtértől emelkedő Bolyai
utcán elérkezünk az ősi volt református kol-
légiumhoz, ahol valamikor a világhírű pro-
fesszor apa tanított, és zseniális fia tanult.
Eme iskola kezdetleges kis nyomdájából ke-
rült ki Farkas több műve mellett a Tentamen,
és az ehhez kapcsolt Appendix. Az iskola
szomszédságában található az az épület,
melynek homlokzatán elhelyezett emléktábla
figyelmezteti az erre járókat arra a helyre,
ahol valamikor az ősi Bolyai-ház volt. Itt élt
Farkas több mint egy fél évszázadon át, és itt
töltötte gyermekéveit János. A kollégium szá-
zadunk elején épült új, impozáns épületével
szemben áll a két Bolyai szobra, ettől alig
100 méter távolságra a Teleki-téka, ahol tu-
dománytörténetünk e két büszkeségének kéz-
iratait őrzik. Innen nem messze, a katolikus
és református temetők között a Somostető

felé emelkedett a Kálvária utca, melynek em-
léktáblával meg nem jelölt egyik épülete he-
lyén állt az a rozoga kis ház, amelyben Bolyai
János életének utolsó éveit töltötte. Itt halt
meg 1860. január 27-én. Annak idején Ma-
rosvásárhely nyárspolgárai nem is sejtették,
hogy kit veszítettek el ebben a visszavonult,
és szinte mindenkitől elhagyott emberben. A
kötelező kis létszámú katonai kíséreten kívül
csupán három városi lakos kísérte el utolsó
útjára. Még jelet sem tettek sírja fölé. 33 év
múlva Schmidt Ferencnek kellett Budapest-
ről Marosvásárhelyre utaznia, hogy felkutas-
sák Bolyai Jánosnak szinte az örök feledésbe
merülő sírhelyét. Schmidt Ferenc felhívására
a Matematikai és Fizikai Társulat gyűjtési ak-
ciót indított, és így sikerült előteremteni azt
az összeget, mely egy egyszerű sírkő felállí-
tásához szükséges volt. 

De ma már Marosvásárhelyen – ha meg-
késve is – elevenen él a két nagy tudós em-
léke. Megtanultuk tisztelni világklasszis
nagyjainkat. Lelkes pedagógusok is akadnak,
mint például Filep Etelka, a Bolyai Farkas Lí-
ceum matematikatanárnője, akinek minden
diákja Bolyai-füzetet őriz. Ebben gyűjtik
össze a tanulók a Bolyaiakról szóló kivágott
cikkeket, ide teszik a róluk írt saját gondola-
taikat és tanulmányaikat, itt kapnak helyet az
általuk készített vagy máshonnan összesze-
dett fényképek és fotókópiák. 

Minden év november elsején, halottak
napján, amikor az élők megemlékeznek el-
hunyt hozzátartozóikról, megragadóan szép
ünnepi köntösbe öltözik a marosvásárhelyi
református temető. Itt alussza örök álmát
egymás mellett a két Bolyai. Hozzátartozó le-
származottjaik már nem élnek Marosvásár-
helyen, de sírjuk, melyet virágerdő övez,
fényárban úszik. Százával gyúlnak ki a gyer-
tyák, melyeket az idővel elégettek helyére az
egymás utáni és szűnni nem akaróan lenyúló
kezek helyeznek el. Minden ilyen világító
gyertyalángban a város idesereglett lakóinak
e géniuszok iránti megkésett tisztelete, vala-
mint egy néphez és nemzethez fűződő néma,
görcsös ragaszkodása ég. De végül is az éj-
félbe hajló sötétségben a még megmaradt,
csonkává égett gyertyák fel-fellobbanó utolsó
lángjai is kialszanak, s a lassan elnéptelenedő
temetőben csak a Somostető irányába tartó
hideg novemberi szél érzékelteti az idő kö-
nyörtelen múlását.”3

Miközben Weszely Tibor lelépett az elő-
adói emelvényről, kitört, és percekig tartóan
zúgott a taps. Én pedig örökre szívembe zár-
tam ezt az embert. Többen szorongatták a
kezét, szóltak hozzá, gratuláltak neki. Vártam
rá, hiszen megbeszéltük, hogy itt találkozunk.
Végül hozzám is elért, köszönte könyvéről a
Természet Világában megjelent méltatásokat,
s elhatároztuk, hogy ezután még jobban ösz-
szekötjük útjainkat. Megegyeztünk, hogy a
következő találkozásunkkor hosszabb interjút
készítek vele. 1984 nyarán nyílt erre alkalom,
amikor újra eljött hozzánk, hogy a Bolyai
János Matematikai Társulat Rátz László-ván-
dorgyűlésén átvegye a neki ítélt Beke Manó-
díjat. Ebben az elismerésben a matematika
oktatásában és népszerűsítésében kiemelkedő
eredményeket elérő tanárok részesülhetnek.
A vándorgyűlésen részt vevő tanároknak We-
szely Tibor ismét nagy sikerű előadást tartott
Bolyai Jánosról. Utána a matematikatanárok
szeretettel vették körbe, az őt ölelő gyűrűből
csak inteni tudott nekem, én pedig visszaje-
leztem: jó, akkor majd holnap újra eljövök.
Másnap azután már nyugodtan leülhettünk,
és hosszan elbeszélgettünk az életéről, a ma-
tematika, a Bolyai-kutatás s általában a tudo-
mánytörténet iránti elkötelezettségéről. Itt
mindössze két megfontolandó gondolatát idé-
zem, válaszát arra a kérdésemre, hogy milyen

tanácsot adna annak a fiatal kutatónak, aki tu-
dománytörténeti búvárkodásra adja a fejét.
Így válaszolt: 

„Nem szokásom tanácsokat osztogatni.
Alakítsa ki mindenki a maga munkamódsze-
rét. Azért talán két lényeges szempontra mégis
felhívnám a figyelmét. Olyanra, amit azoknál
az elődöknél tapasztaltam, akik a tudomány-
történetet magas színvonalon művelték. 

Legelső és legfontosabb kiindulópont:
őrizni kell a hitelességet, ragaszkodni az ere-
deti dokumentumok pontosságához. Amit ál-
lítunk, amit közlünk, az tökéletesen fedje a
valóságot. Soha ne próbáljuk eredeti elkép-
zelésünket a tények közé erőltetni, s ha az
nem megy, hát mellőzzük a valóságnak azon
szeletét, amely ellentmond nekünk. Ez súlyos
bűn, erre nem adhat felmentést az újat mon-
dás szirénhangja. Szomorúbbnál szomorúbb
példákkal illusztrálhatnám mondandómat… 

A másik, amire ráirányítanám a figyelmet,
amit ajánlani szeretnék az utánunk jövőknek,
a következő megfigyelés. Minden ember,
minden nép ragaszkodik a múltjához, a kö-
zösségével összefonódó történelmi esemé-
nyekhez, fejlődésének útját mindenkoron
igyekszik újra és újra értelmezni. Vigyázzunk
arra, hogy a jövő generációból se aludjon ki
a hagyományőrzés tüze. Mert az emberi lé-
lekben sorra kihunyó lámpafények a közös-
ség megsemmisülésének, eltűnésének biztos
előjelei. Az a nép, amelyik nem becsüli múlt-
ját, a jelenét sem képes értékelni.”4

Hogyan válik valaki a Bolyai-kutatás emb-
lematikus alakjává, olyanná, mint Weszely
Tibor? Mi vonzotta már fiatalemberként a
Bolyaiak szelleméhez, hogy azután matema-
tikai tudással felvértezve magát, élete végéig
dolgozzon azért, hogy emléküket méltókép-
pen megőrizze az utókor? Ki ő, milyen ember
volt Weszely Tibor, s miért oly fájdalmas
nekem ma már múlt időben írnom róla?

A római kori aranybányászatáról neveze-
tes, hegyekkel körülölelt Brádon született
1936. január 16-án. Apai nagyszülei is itt
éltek a Fehér-Körös partján fekvő, Hunyad
megyei városkában. A második világháború
átrendezte e vidék etnikai térképét. Építész
édesapja 1945-ben Marosvásárhelyre költöz-
tette családját, egy kövesdombi kis házba,
amit azután szépen felújított-kibővített. 

Elemi iskoláinak elvégzése után a Bolya-
iak híres iskolájában, a református kollégium-
ban tanult, aminek akkorra már megszüntették
a kollégiumi helyzetét, az új neve 2. Számú
Magyar Tannyelvű Fiúlíceum lett. Jó matema-
tikatanárai voltak, Pálffy Antal és Kiss Ele-
mér, akik hamar felismerték matematikai
tehetségét, s beléoltották a Bolyaiak tisztele-
tét, a hely szellemét. Jól szerepelt a feladat-
megoldó versenyeken, díjat nyert az országos
döntőben, így azután egyenes út vezetett szá-
mára a bukaresti egyetem matematika–fizika
karának matematika szakára. Édesanyja or-
vosnak szerette volna látni, édesapja építész-
mérnöknek, ő azonban a matematikát
választotta. Már a gimnázium utolsó évében
elolvasta Bolyai János Appendixét. Hiába
próbálta makacsul újra és újra megérteni, ti-
zenhét évesen nem jutott tovább az első feje-
zetnél. Végül az egyetemi évek segítették
hozzá, hogy a Bolyai János teremtette „ujj
más világba” felsőbb matematikai tudással
felvértezve, értőn elmélyedjen. Így vált igazi
eszményképpé szá-
mára Bolyai János. 

Szeretettel em-
lékezett egyetemi
tanáraira, Gheorge
Vrânceanura, akinél
később a doktori
disszertációját írta,
Nicolescu, Teodo-
rescu, Moisil, Tul-
cea és Tóth Imre
professzorokra. 

Az egyetem el-
végzése után a 
marosvásárhelyi
Bolyai Farkas El-
méleti Líceum ta-
nára lett, majd
1963–1983 között
a város Pedagógiai
Főiskolájának ok-
tatója. Ez idő alatt
írta meg a Bolyai
Farkas, a matema-
tikus (Tudományos
Könyvkiadó, Bu-
karest, 1974), 
A Bolyai–Loba-
csevszkij-geomet-
ria modelljei (Da-
cia Könyvkiadó,
Kolozsvár, 1975),
a Bolyai János ma-

tematikai munkássága (Kriterion Könyvki-
adó, Bukarest, 1981) és a Vályi Gyula élete
és munkássága (Kriterion Könyvkiadó, Bu-
karest, 1983) című könyveit. 

A hetvenes évek közepétől két évig Ma-
rokkóban volt vendégtanár. A Pedagógiai Fő-
iskola megszüntetése után ismét volt
líceumának tanára lett, onnan vonult nyug-
díjba 1999-ben. A tanítást azonban élete vé-
géig folytatta, az időközben megalakult
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
marosvásárhelyi karán a Matematika–Infor-
matika Tanszék docense volt 2001 és 2007
között, később óraadó oktató. 

A rendszerváltozást követő években mi, a
Természet Világa szerkesztői folyóiratunk
tartalmi és formai megújításának lázában ég-
tünk. Egyik fő feladatunknak tartottuk, hogy
a határainkon túl élő természettudósok és mű-
szaki szakemberek szellemi értékeit össze-
gyűjtsük, lapunkban közkinccsé tegyük.
Ehhez segítőket keresve elsőként Weszely Ti-
bort választottuk 1991-ben tudós szerkesztő-
bizottságunk tagjává, röviddel ezután Gábos
Zoltán kolozsvári fizikaprofesszort, majd
Felvidékről Pintér Péter csillagászt és Bauer
Győző orvosprofesszort. Szomorúan írom,
ma már egyikük sem segítheti a folyóirat kül-
detését, örökre eltávoztak körünkből. 

Az 1990-ben Kolozsváron megalakult Er-
délyi Magyar Tudományos Műszaki Társaság
vezetője, Selinger Sándor értékelte tervein-
ket, 1991-ben erdélyi körútra hívta szerkesz-
tőségünket, író-olvasó találkozókra.
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sep-
siszentgyörgy, Gyergyószentmiklós voltak
utunk állomásai, mindenütt telt házas előadó-
termek fogadták kis csapatunkat. Örökre em-
lékezetes marad számomra a marosvásárhelyi
találkozó, melyet az 1990-es véres összetű-
zések egyik helyszínén, a március 19-én
megostromolt RMDSZ-székházban, az egy-
kori Kendeffy-palotában tartottak. Mi a fo-
lyóiratunk célkitűzéseiről beszéltünk, arról,
hogy szeretnénk minél több szállal kötődni a
külhoni magyarsághoz, eljuttatni folyóiratun-
kat a magyar tannyelvű iskolákba, tanárok-
hoz, diákokhoz. Erre aztán megindult a
panaszáradat. Többen elmondták, hogy
mintha tudatosan igyekeznének elzárni az ol-
vasókat a magyar folyóiratoktól, a Természet
Világára sem lehet náluk előfizetni. S ekkor
felállt Weszely Tibor: Emberek! Mondok én
valamit. Amikor jogtalanul leengednek elénk
egy sorompót, azalatt a törpe átbújik, az óriás
átlépi, csak a buta ember akad fel rajta. Mi
nem vagyunk ostobák. Inkább azon gondol-
kozzunk, mit tehetünk, hogy mégiscsak hoz-
zájussunk ehhez a színvonalas folyóirathoz!
A hangulat egy csapásra megváltozott, a be-
szélgetés átalakult közös útkereséssé, mely-
nek eredményeként fél év sem telt el, és az
erdélyi iskolák és több külhoni tanár, vezető
értelmiségi postaládájában megjelent a Ter-
mészet Világa. 

(Staar Gyula írását a továbbiakban foly-
tatjuk – a szerk.)
1 Természet Világa, 1982. 9. sz.
2 Valóság, 1969. 4. sz. 
3 Az előadás teljes szövege a Természet Világa

1983. évi 5. számában jelent meg, Bolyai János
hátrahagyott matematikai munkái címmel

4 A lámpás ember. Beszélgetés Weszely Tiborral.
In: Staar Gyula: A megélt matematika, Gondolat
Kiadó, Budapest, 1980 

(Folytatás a 3. oldalról)

a harmadik mérföldkő

Fotó: Antalfi Imola
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Gandolf nem tudta mire vélni. Máskor is
előfordult, hogy belépett az idő korlátai közé,
párat lengett könnyedén, majd újra visszatért
a szabadság fekhelyére, megigazította papla-
nát, és nyomban elaludt. Mély, zavartalan
álmai voltak rendszerint, hiszen nem terhelte
meg gyomrát zsíros, nehéz vacsorával, sem
fölösleges bús olvasmányokkal. Óvatos volt,
elővigyázatos, magabiztos és felelősségre
vonható. Így tanácsolták üzlettársai, alkalmi
partnerei, akiknek imponált a magabiztos-
sága, türelmes nézése, amellyel a bogarakat
figyelte nagyító alatt. Fogalma sem volt, mi-
féle bogarak, ezt a bogarasokra hagyta, őt
csak a mozgás érdekelte, a kiszámíthatatlan
irány, a tehetetlen fetrengés, küzdelem a lé-
tért, a fennmaradásért, a továbbrepülésért,
amit éppen neki állott hatalmában végérvé-
nyesen megszakítani vagy a továbbiakat en-
gedélyezni. Így érezte helyesnek.

Az elnökségben határozottságot mutatott,
döntései mégis racionálisak voltak, belátták
az előre ki nem számítható kockázati ténye-
zőket. Néhány ember elmondhatta volna,
hogy sikerült Gandolf felett győzelmet arat-
nia, vagy legalábbis elhappolta előle egy-egy
üzlet busásabb részét, de nem tették. Volt va-
lami Gandolf lényében, amely a partnerektől
is megkövetelte a diszkréciót. Az eleganciát
és derűt. Azt senki sem tudta volna megmon-
dani, hogy ez a derű valódi, avagy csak
műmáz, amellyel a társadalom szöveteibe fáj-
dalommentesen behatol. Szava metsz, műt,
kiemel, és végül szabadon távozik. 

Senki soha nem érezte hiányát. Feltűnt, el-
párolgott, jelen volt, váratlanul sehol sem
volt, az ablaküveg még tükrözte mosolyát,
mikor ő már sehol sem volt. Még csak sóhaj
sem kelt, mikor becsukódott mögötte a vég-
telen, a liftajtó vagy egy naptári esztendő lap-
jai. Jelenség volt, kétségtelenül. Nagy jellem,
csak valahogy hiányzott mögüle a nagyság
történelemmel mérhető szoborteste. A hősi-
esség és a legendárium. A lovagi tornák ve-
rejtéke. Avagy a szilárd test. Testtelen volt,
ha ezt akarod hallani. Hogyne, volt életrajza,
ismerősei, múltja, osztálytársai, akik nem ke-
resik fel, nem könyörögnek soha támogatá-
sért, kölcsönért, kétségtelen, a város legjobb
iskoláiba járt, végbizonyítványa előásható
egy iskolai archívumból, kikérhető, xeroxmá-
solatot készíthetsz róla, és mégsem tudsz meg
ezekből a dokumentumokból semmi konkré-
tumot. Úgy értem, dehogyis értem, semmi
személyeset. Átlebeg az átlag léce fölött, fel-
oldódik a köztes állapotokban, ami olyan kék,
mint a tél végi ég, súlyos, arctalan, valami
sejtés azért marad utána, csak nincs mit kez-
deni ezzel a tudással. Idővel elenyészik, anél-
kül, hogy űrt hagyna maga után.

Voltak, akik veszedelmesnek mondották,
de a legtöbben ennek hallatán csak moso-
lyogtak, vagy lehurrogták az illetőt, hogy ré-
meket lát. Nem kell tartani tőle. Átlagos.
Semmitmondó. Semmire sem kötelező.
Vagylagos palinódia. 

A város legjobb szabóinál csináltatta za-
kóit, havonta egyet. Mégsem volt túlöltözött,
közönséges piperkőc. Ezt a diszkréciót nem
lehetett eltanulni. Nem voltak arrafelé manír-
iskolák, életműképző egyetemek. A lélegzet-
vétel önmagában is megkülönböztette a
közembertől. És csak akkor figyeltél fel erre,
mikor már kiléptél vonzáskörzetéből. Partot
értél, felocsúdtál, szabadulni igyekeztél a
nagyságtól, amely mellett parányinak és je-
lentéktelennek érezted magadat, városodat,
játékaidat. 

Túlságosan is átlagos, jegyezte meg Gan-
dolf egyik üzleti partnere, aki hetente felke-
reste, és ajánlatokat hozott a világ minden
tőzsdéjéről. Ugyanis Gandolfot ismerték, szá-

montartották, neve benne volt a telefonköny-
vekben, címjegyzékekben, almanachokban.
A Társaság tagja volt. Mégsem hiányzott sen-
kinek. Pontos volt, válaszolt a levelekre és
üzenetekre, de amint a szerződések lejártak,
a szerződések önmagukat semmisítették meg,
szétoszlottak, mint a tömény cigarettafüst, ha
kinyitjuk az ablakot, kiúsztak a végtelenbe,
elkeveredtek az űrben a gazdátlanul kóborló
üzenetek sűrűjében.

Eltűnések, légellenállás. Néha egy kis lég-
örvény, de semmi komoly. Veheted úgy is,
hogy kilépett az irodából, lement a büfébe
egy sajtos szendvicsért. Imádta a sajtokat, azt
mondják, az otthona tele van a világ minden
tájáról érkező sajtokkal. Csomagok, kis pak-
kok, imitt-amott a sajtok között van egy
diszkrét járda, titkos ösvény, amelyet csak ő
ismer. Fekhelye mellett kistányér, sajtvágó
kés, lapát a vékony szeletekhez. És valami-
lyen alma, rendszerint golden delicious. Éb-
redés után bekéri a forró feketét, de nem issza
meg. Hagyja kihűlni. Csak az illat kell neki.
Ajánlottak neki kávéillatú légfrissítőt. Pfuj,
utálkozva utasította el. Csak az igazi, a fris-
sen pörkölt, még zsíros csillogású szemek és
a finomra őrölt és porlasztottból készült fő-
zete, csakis az elégítette ki illatkívánalmát.
Érzékeny az idegrendszere. Gyakran vannak
rohamai, de még soha senki nem látta roha-
mokban fetrengeni, dühöngeni. Nyilvános il-
lemhelyen öklendezni. Sápadtan
kitámolyogni egy szépségszalonból. Csak
mondják, feltételezik. Rengeteg feltételezés
tapad hozzá. 

Váratlanul az ablakhoz lép, feltépi, kihajol,
leszól a sofőrnek, hogy ne várja, gyalog megy
haza. Kiszellőztetné a fejét. Temérdek gondot
sikerült összegyűjtenie a délelőtt folyamán,
és most rendet kíván rakni közöttük. A rend-
csináláshoz levegő, tér és idő kell. Ezekkel
még ő sem rendelkezik korlátlanul, mondta
egyszer valakinek a liftben. Az illető nem is
értette, ui. a hetedik emeletre ment, míg Gan-
dolf irodája az egész második emeletet elfog-
lalta. Az illető hosszan töprengett a
hallottakon, de aztán elérte úti célját, belépett
a hetedik emeleti mosdóba, felfrissítette az
arcát és kezét, haját vizes kézzel végigsimí-
totta, és ebben a mozdulatban már benne is
volt a felejtés. 

Visszalépett az ablaktól, úgy tűnik, meglá-
tott valakit vagy valamit, ami rossz érzéssel
töltötte el. Nem számított az illetőre – most
ne firtassuk, ha nő volt vagy férfi –, becsukta
az ablakot, behúzta a függönyt, visszaült az
asztalához, a telefonért nyúlt, és egy számot
tárcsázott. Már déli egy óra volt. 

A városból bekalandozott a mentőautók
vijjogása, besurrant a hagyományok elfaj-
zása, a mértéktelen élvezetek hajhászása és a
tolakodó közönségesség. Senki sem sejtette,
hogy Gandolf ezeket egyszerre észlelte, ta-
pasztalta meg, úgy tapadt rá, mint kiömlő fe-
kete-zöld nyersolajfolt. Tenyerét az asztalnak
feszítette, egyetlen mozdulattal kézállásba
lendült. Így maradt percekig. Megnyugtatta.
Mestereitől leste el, ugyanis neki is voltak
mesterei, egykor hírneves városcézárok, fal-
kavezérek, alfahímek, Mikulás-jelöltek.
Ezektől tanult meg annyi mesterfogást, for-
gást, felszín alá bukást, amennyi a fennmara-
dáshoz bőségesen elég volt. Türelmes
kivárást sajátított el, mintavételt a lehetséges-
ből. 

Vártak rá egy belvárosi kávéházban.
Hatan, nyolcan, nem is tudja, hányan. Meg-
hívást kapott egy összecsiszolódott asztaltár-
saságtól. Számítanak rá, írták, „a kiválóságok
különc gyűjteményét” ígérték magukról.
Nem akarta elkötelezni magát. Csak az érint-
kezési formák között válogatva leli meg a he-
lyes kapcsolódást vagy távolságtartás
mértékét. Kényes volt ismeretségeire. Magát

viszont szerette elrejteni. A háttérben mara-
dás művészetét ugyancsak hitelesen tudná át-
örökíteni utódaira. (Amennyiben azok
egyszer majd lesznek/adódnak.) Hosszas
gyakorlás eredménye volt a tapétákba, fali-
szőnyegekbe való beolvadás, arcára nem kell
hogy emlékezzenek, nehéz legyen felidézni
alakját, ezt tartotta legkiválóbb erényének.

Azért utánanézett meghívóinak. Fenn vol-
tak a közösségi oldalakon. Csupa tiszteletre-
méltó úriember, tekintélyes családfával,
kisebb-nagyobb vagyonnal, biztosított meg-
élhetés, biztosítótársaságok és bankok igaz-
gatótanácsában üldögélnek évek óta, apjuk
felkapaszkodott bugris, ingatag, szikár arisz-
tokrata, fentmaradt kövület, kiszuperált
motor, egykor főtisztviselő Sajtházáról. Szá-
razra vetett tőzsdecápák. Birtokosok, járadé-
kosok. Járulékos veszteségei egy
életformának.

Gyalog ereszkedett le a II. emeletről, so-
hasem használta ilyenkor a felvonót. Nem
spórlásból, veleszületett úriemberségből.
Sportos alkat, mondták rá azok a nők, akikkel
szakított. Akaratán kívül volt benne valami
belső jégtáj, hidegség, ami megkönnyítette
szerelmeinek a szakítást. Éjszakánként áram-
lott belőle a józan, hűvös malícia. Reggelre
minden eldőlt. Világos lett és értelmezhetet-
len minden további megértési kísérlet. Nem
készített lágy tojást. Már nem kellett az ágyba
vinnie, nem volt rá szükség. A nők hamarabb
eltűntek. Hang nélkül surrantak ki a villából.
Belevesztek a világba, mint madárfütty az
egérfogóba.

Az utcán balra fordult. Körülbelül három-
százötvenöt lépésnyire volt a megadott kávé-
ház. Egy saroképületben. A kávéház nagy
ablakai két utcára néztek. A téren egy szobor
állott. A meghívó urak egyikének ősét ábrá-
zolta. Viszonylag jól sikerült alkotás. Kár,
hogy nem igazolható a rokoni kapcsolat. Ma
már mindent hamisítanak. A hamis sem igazi.

Az álságos álorcát visel. Ilyenek vagyunk,
ilyen a század, amelyben Gandolf már 
ötvenöt perce tartózkodik – a mi fogalmaink
szerint.

Borús idő volt, de remélhetőleg elfelejt
majd zuhogni. Esernyőjét otthon hagyta
aznap reggel. Bízott az előrejelzésekben. Za-
kóját és nyakkendőjét megigazította, mielőtt
belépett volna. És ebben a percben a nyak-
kendő tűje, óezüstből öntött kisremek, várat-
lanul elpattant. A tű külső darabja kizuhant a
küszöbre. Nem hajolt utána. Baljós előjelnek
fogta fel, de még ekkor is reménykedett, hogy
a találkozó új evidenciákkal tölti fel a napok
üresedő palackját, új játszmák tárulnak fel, és
a régi szabályok válnak ismét érvényessé.
Lesz feltámadás, lesz megváltás, vigasz és
tele pohár. (Hogy konkrétan mit remélt ettől
a találkozótól, nem tudjuk. Csak gondolatban
számolunk a lehetőséggel.) Maga sem értette,
miért, hiszen amikor felbontotta a meghívó
borítékját, az első ingere az volt: nem me-
gyek, mi a fenének mennék, miért zavarnak,
miért a sárfelhordás, és egyáltalán mit akar-
nak tőlem…?

Gandolf belépett a kávéházba. Járt már itt,
nem túl gyakran. Annak ellenére, hogy pon-
tosan megjelölték, melyik asztalnál várják,
milyen ruhát viselnek majd, hányan sziva-
roznak, és ki pipázik majd az asztal- és ér-
dektársaságból – a törzsasztalt nem ülte
körbe senki. A kávéházban csak a szokott lé-
zengő bukott polgárság fogyasztotta törté-
nelmi szerepének utolsó mondatait és
kapucínerét. A macskajajos délutánban már
félig elhomályosultak arcukon a ráncok, a
szavak a szájban.

Pontosan kilenc percet várt. Nem hitt az
akadémiai negyedórákban. Azok könnyen
félórákká dagadhatnak. Belátta: felültették,
becsapták. Gúnyt akartak űzni belőle. Túl
rövid az élet ahhoz, hogy sértésnek fogja fel.
Fizetés nélkül távozott. Igaz, semmit sem
rendelt, noha a pincér többször is kérdően rá-
nézett, mégsem merte megszólítani.

Hatvankilenc perc Gandolf életéből
Sebestyén Mihály



MINDENFÉLE

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, vállalunk javítást, ács-
munkát stb. Tel. 0741-480-558.
(10286-I)

A NATALIART KFT. sírkeretek készítését
vállalja gránitból, minőségi anyagból és
garanciával. A kiállítás megtekinthető
Sáromberkén, a Fő út 341. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (10329)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe. Maradt a bánat és a
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben örök gyász és fájdalom.
Szomorúan emlékezünk a 
nyárádkarácsoni születésű 
id. SIMON SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. Emléked sze-
retettel és fájó szívvel őrizzük.
Szerettei. (10317-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha, kit lelkünkben őrzünk, nem
hagy el soha. Nem múlik el nap
most sem nélküled, szívünkben
örökre ott van a te helyed.
Szívünket sokszor tépdesi a
bánat, és olyankor könnybe lá-
badt szemmel mondjuk el érted
imánkat. Csendes legyen álmod,
találj odafönt örök boldogságot.
Kísérje utadat Isten és az ég.
Fájó szívvel emlékezünk január 9-
én HANKÓ JULIÁNNÁRA szül.
Istvánfi halálának 20. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott! A gyá-
szoló család. (10306)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 10-ére, amikor 14 éve, hogy
itthagyott örökre a legdrágább
férj, apa, nagyapa, barát, volt
szomszéd, após és sporttárs, 
SCHMIDSFELDEN LUDWIG. 
Emléked örökké élni fog szívünk-
ben!
Nyugodjál csendesen! A gyá-
szoló család. (10291)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték drága férjemet, édesapánkat,
nagytatánkat, dédtatánkat, 

BAKÓ KÁROLYT 
(nyárádremetei születésű), 

a  ratosnyai erdészeti hivatal
nyugalmazott alkalmazottját, 

hogy 2021. január 8-án, 84 éves
korában, hosszú betegség után
örökre itthagyott minket. Teme-
tése 2021. január 11-én 12 órakor
lesz a ratosnya-jódi református
temetőben. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (10328-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Maros Megyei Tanács mun-
kaközössége őszinte együtt-
érzését fejezi ki CĂPUŞAN
IOAN kollégánknak és család-
jának szeretett ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. (10326)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a drága
feleség, édesanya, nagymama,
GERGELY JULIÁNNA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és gyászunkban
osztoztak. Emléke szívünkben
örökké élni fog. A gyászoló
család. (10335-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Módosult a Maros Megyei Tanács
összetétele

A 2020. december 6-án tartott parlamenti válasz-
tások eredményeként Kolcsár Anquetil-Károly
(RMDSZ) és Dumitriţa Gliga (Szociáldemokrata
Párt) megyei tanácsi képviselői mandátumot sze-
reztek a parlamentben. Ők a törvény szerint le-
mondtak a megyei tanácsosi mandátumukról. A
Maros Megyei Törvényszék tavaly év végén érvé-
nyesítette a 2020. szeptember 27-én tartott
helyhatósági választásokon póttagnak nyilvánított
megyei tanácsosok mandátumát. A Maros Megyei
Tanács pénteken tartott rendkívüli ülésén Ştefan
Someşan (Szociáldemokrata Párt) és Kocsis Csaba
(RMDSZ) tanácsosok tették le az esküt. 
A Maros Megyei Tanács testülete 34 megyei taná-
csossal, közülük két alelnökkel és Péter Ferenc-
cel, a Maros Megyei Tanács elnökével január
8-ától teljes létszámmal működik. 
A Maros Megyei Tanács idei első soros ülésére ja-
nuár 28-án kerül sor.

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

Koncert, mérkőzés, esküvő – csak néhány
azok közül a rendezvények közül, amelyeken
a jövőben Covid-igazolást kérhetnek. 

A svájci programszervezők szerint azokban az or-
szágokban, ahol nem kötelező az oltás, csak akkor
lehet fesztiválokat tartani, ha elérhetővé válik az úgy-
nevezett vakcinaútlevél. Ehhez viszont hosszas jogi
procedúrára van szükség.

– Ha valaki nem oltatja be magát, mert államilag
nem kötelező, de mi ezért nem engedjük be egy ese-
ményre, az diszkrimináció, amiért beperelhet minket

– árnyalta a képet a rendezvényszervezők szakszerve-
zetének elnöke, Frédéric Pitrou.
Mi az egészségügyi útlevél, és lehet-e kötelező 
az utazáshoz?

A svájci labdarúgó-szövetség már jelezte, hogy vak-
cinaútlevélhez kötné a meccslátogatást, és a francia tör-
vényhozás is készített egy tervezetet, miszerint csak a
védettséget szerzett utasok használhatnák a tömegköz-
lekedési járműveket. A jogalkotást viszont elnapolták.
Már csak azért is, mert nem tudni, hogy mikor lesz min-
denkinek elegendő vakcina. (mózes) (Forrás: euronews)

Vakcinaútlevél nélkül 
2021-ben sem lesznek tömegrendezvények 

Sportolóként is részt venne 
a tokiói paralimpián 

Novák Eduárd 

Egyfajta digitális vakcinaútlevél van tervben Forrás: hirmagazin.eu

Sportolóként is részt venne a
tokiói paralimpián a sportmi-
niszterré kinevezett kerék-
páros Novák Eduárd.

A jogi diplomával rendelkező
44 éves sportolóval, aki 2013 óta
vezeti a Romániai Kerékpáros
Szövetséget, a Maszol.ro portál
közölt terjedelmes interjút minisz-
teri és személyes terveiről kedden.

Novák Eduárd úgy vélte: ha si-
kerül jól beosztania az idejét, meg-
valósulhat az a célja, hogy jó
eredményt érjen el a tokiói para-
limpián. Megjegyezte: amikor el-
vállalta a minisztérium vezetését,
minden más tevékenységéről le-
mondott.

„Csak az maradt a régi életem-
ből, hogy hetente négyszer-ötször
edzek. Úgy tervezem, hogy márci-
ustól augusztusig aztán kicsit job-
ban megnyomom. Érzem, hogy
még van bennem” – fogalmazott a
sportoló, aki Románia mindeddig
egyetlen paralimpiai aranyérmét
szerezte 2012-ben Londonban.

Miniszteri terveiről elmondta:
azt szeretné, hogy Románia a leg-
jobb 15 ország között legyen az
olimpiai éremtáblázaton.

„Ebből már lehet számolgatni,
hány éremre van szükség, ezeket
melyik sportágak tudják megsze-
rezi, a szövetségeknek mennyi
pénzre van szükségük a sportolók
felkészítéséhez” – tette hozzá.

Elmondta: a nyári tokiói olimpi-
ára való felkészülésről a hivatali
elődje idején fogadták el a döntése-
ket, ezért ő most csak azt ellenőriz-
heti, hogy a támogatásokat valóban
az olimpiai kvótát nyert sportolók
felkészülésére fordítják-e.

„Azt szeretném, hogy a már
kvalifikált 58 sportoló, valamint az
a mintegy ötven további, aki remé-
nyeink szerint megszerzi a kvótát,
mindent kapjon meg azért, hogy a

legjobb formában utazhasson ki
Tokióba” – fogalmazott. Hozzá-
tette: Románia nagyon erős eve-
zésben, ezért az evezősök kiemelt
figyelmet kapnak a felkészülés-
ben.

Novák Eduárd szerint a sajtó ki-
csit félreértelmezte a kijelentését,
amikor azt idézték tőle, hogy min-
den gyermek tanuljon meg úszni
és korcsolyázni. Ő voltaképpen
nem sportágakat akart kiemelni,
hanem azt a célt próbálta megfo-
galmazni, hogy minden gyerek
sportoljon, mozogjon.

„Fontos, hogy azon gyerekek
életébe is, akik nem akarnak sem-
milyen sportot űzni, épüljön be a
mindennapi testgyakorlás. Ha si-
kerül megtanítanunk egy generá-
ciót arra, hogy a mozgás jó,
egészséges, akkor ők majd hatással
tudnak lenni a szüleikre és a saját
gyerekeikre is” – fogalmazott.

Mandátuma legfontosabb fel-
adatának tartotta, hogy a sportmi-
nisztérium 2021-ben megalkossa
az ország sportstratégiáját. Hozzá-
tette: ehhez előbb fel kell mérni a
jelenlegi állapotokat, erőforráso-
kat. Gondnak nevezte, hogy a
román sporttörvény jelenleg nem
teszi kötelezővé, hogy az edzők
képezzék, fejlesszék magukat.
Azok a szakemberek, akik húsz,
harminc évvel ezelőtt jók voltak,
most kiöregedtek, elavult módsze-
rekkel dolgoznak – jegyezte meg.

Novák Eduárd arra is kitért,
hogy sokat tanulhat a magyar pél-
dából, hiszen Magyarország az
utóbbi húsz évben rengeteget fek-
tetett a sportba, és ez az eredmé-
nyeken is meglátszik.

„Az, hogy magyarként a román
sport élére kerültem, elejét veheti
sok ellenségeskedésnek, diszkri-
minációnak” – jelentette ki.
(MTI)

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a magán- és

jogi személyiségű adófizetőket, hogy 2021.01.11-től kezdődően befi-
zethetik a helyi adókat és illetékeket az intézmény ügyfélablakainál,
magánszemélyek pedig a Tudor lakónegyedbeli irodában is.
Javasoljuk,hogyamagánszemélyekonlinefizessékbeadóikat

ésilletékeiket,awww.ghiseul.roportálonkeresztül,elektronikus
pénzátutalással,azintézménywww.tirgumures.rohonlapjáróla
ghiseul.roapplikációmegnyitásával.
Ajogiszemélyekahivatalhonlapján,awww.tirgumures.roin-

terneteselérhetőségenaGlobalpayapplikációsegítségévelmegte-
kinthetik az adóügyi nyilvántartásban a befizetési
kötelezettségeiket,valamintabankkártyávaltörténőelektronikus
kifizetésreislehetőségnyílik.Mindehhezelőzetesenbelépésijel-
szótkelligényelniük.
Megjegyzendőtovábbá,hogyazingatlanokértékelő-(felmérő)

jelentésétlegkésőbb2021.március31-igkellbenyújtani.
Ahelyiadókraésilletékekrevonatkozóösszesformanyomtat-

vány,aszükségesokiratok,akifizetésikötelezettségeknekmegfelelő
IBAN-kódok(bankszámla-azonosítók),valaminttovábbihasznos
információk megtalálhatók intézményünk www.tirgumures.ro
honlapján,azAdók,illetékekésbírságokgombrakattintva.

SzövérfiLászlóügyvezetőigazgató
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


