
12 Krónika  2018. február 14., szerda színes világ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
66
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A Román Vasúttársaság féláron kínál jegyeket Bálint-napra és a Dragobetére

Szerelmi vallomás Bálint-napon
Erdély-szerte megün-

neplik a mai Bálint-na-

pot, amikor a szerelme-

sek igyekeznek minél 

több időt együtt tölteni és 

figyelmet szentelni egy-

másnak. 

Hagyományszerűen kedvez-
ményekkel vagy akár ingye-
nes belépőkkel kedvesked-

nek a tömegközlekedési társasá-
gok és színházi társulatok a párok-
nak Bálint-napon, amikor az egy-
másra való odafigyelés és a kö-
zös programok kerülnek előtérbe. 
A Román Vasúttársaság (CFR) feb-
ruár 14-ére és 24-ére, Bálint-nap-
ra és ennek román megfelelőjére, 
a Dragobetére féláron árusít jegye-
ket. A CFR közleménye szerint az 
50 százalékos kedvezmény a fenti 
napokra két jegy vásárlása esetén 
érvényes ugyanarra a napra és já-
ratra, de csak néhány vonatra. Ko-
lozsvárról például csak Temesvár-
ra lehet ezeken a napokon féláron 
utazni. A kedvezményes jegyeket 
kizárólag az állomások jegypénztá-
raiban árusítják. A CFR lehetőséget 
nyújt a szerelmi vallomásokra is: az 
érdeklődők Bukarestben az Észa-
ki Pályaudvar hangosbemondóján 
közhírré tehetik, hogy éppen sze-
relmesek, sőt meg is kérhetik pár-
juk kezét. Cserébe csak annyit kell 
vállalni, hogy a CFR közben lefotóz-
za a vallomástevőt, és közzéteszi a 
képet a CFR szállító részlegének hi-
vatalos Facebook-oldalán.

A gyergyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színház nemcsak pároknak, ha-

nem minden 18 éven felüli érdeklő-
dőnek ingyenes belépést hirdet a Va-
lentin-naphoz (angolul Valentine’s 
Day) kapcsolódó előadásra. Ma 19 
órától Albu István rendezésében az 
Eve Ensler műve nyomán készült 
V-monológok című felolvasószínházi 
produkciót tekintheti meg a közön-
ség. A szerző számára a nők el-
len elkövetett erőszak a közpon-
ti téma, az ő kezdeményezésé-
re 1998 óta február 14-ét nők el-
leni erőszak napjaként (V-day) is 
számontartják. A darabot a Figura 
színészei – Bartha Boróka, Boros 
Mária, Máthé Annamária, Tamás 

Boglár, Vajda Gyöngyvér – olvassák 
fel a színház épületében található 
YourLivingRoomban. A szerző 200 
nővel készített interjúból válogatta 
össze az anyagot. Ensler „antropo-
lógiai tanulmánynak” nevezi művét, 
amely a nők erotikus fantáziáját, 
szenvedélyüket, vágyaikat, csalódá-
saikat mutatja be, vagy adott eset-
ben a szexuális erőszakról beszél. 
Bár a monológok egyazon téma kö-
ré csoportosulnak, személyenként 
mégis eltérőek. A szövegek időn-
ként elgondolkodtatóak, adott eset-
ben nyomasztóan ridegek vagy kife-
jezetten viccesek. A Bálint-napi ün-

nep az ókorból ered, a rómaiak az 
ókori Rómát alapító legendás test-
vérpár, Romulus és Remus tisztele-
tére tartották. A keresztények feb-
ruár 14-én ünnepelték Szent Bálin-
tot, a szerelmesek, a lelki betegek 
és az epilepsziával élők védőszent-
jét. A történet szerint Bálint, mie-
lőtt keresztény hite miatt kivégez-
ték volna II. Claudius császár ide-
jén, hite erejével visszaadta a látá-
sát börtönőre vak leányának. Üzene-
tet is küldött a lánynak, amelyet így 
írt alá: „A te Bálintod.”

 
Bede Laura

Erdélyi sikertörténeteket mutat 
be a 2. Dinamit! konferencia
Sikeres fiataloknak nyújt bemutat-
kozási lehetőséget a Magyar Ifjúsá-
gi Tanács (MIT) által második alka-
lommal, február 24-én 10 órától ren-
dezendő Dinamit! – Teret nyitunk 
elnevezésű konferencia, amelynek 
a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad 
otthont. Az előadók saját életútjuk-
ról, sikerekről, kudarcokról mesél-
nek majd, ezzel szemléltetve, hogy 
Erdélyben is lehet nagyot alkotni, 
művelni, „robbantani” – fogalma-
zott Barothi Brigitta, a MIT alelnö-
ke a tegnapi sajtótájékoztatón. Fan-
csali Barna, a MIT elnöke, a rendez-
vény főszervezője elmondta, a tava-
lyi konferencia, valamint az őszi tur-
né egyértelműen bebizonyította szá-
mukra, hogy hiánypótló rendezvény 
szervezésébe fogtak. „Előadóink 
olyan sikeres fiatal vállalkozók, akik 
saját példájukkal motiválni tudják a 
résztvevő közönséget. Hogy minél 
színesebb palettát tudjunk képvisel-
ni, különböző területekről válogat-
tuk össze az előadókat, így képvi-
selve lesz az oktatás, művészet, in-
nováció, technológia, gasztronómia, 
vállalkozásstratégia, hagyományőr-
zés, mezőgazdaság, dizájn és divat 
területe” – részletezte a főszervező. 
Hozzátette, az eddigi alkalmak so-
rán közel 400 fiatalt tudtak szemé-
lyesen megszólítani, illetve közös-

ségi oldalaik segítségével – ahova a 
korábbi előadások anyagait is feltöl-
tötték – több ezret. „Ez nagy felelős-
ség számunkra, hiszen értéket pró-
bálunk közvetíteni az erdélyi fiata-
loknak. Éppen ezért a rendezvény 
továbbra is ingyenes, csupán előze-
tes regisztrációt igényel. Meghívott-
jaink kiválasztásánál három kritéri-
umot veszünk figyelembe: az előadó 
erdélyi legyen, tevékenységét itthon 
is folytassa, valamint életkorban a fi-
atal közönséghez álljon közel” – ma-
gyarázta az ifjúsági tanács elnöke. 
Mint kifejtette, célcsoportjuknak az 
iskolai éveik végén, egyetemi éve-
ik elején járó erdélyi fiatalokat te-
kintik. Vass Orsolya, a konferencia 
programfelelőse ismertette a Din-
amit! második kiadásának meghí-
vottjait, bemutatkozik többek között 
Erőss Sándor, a Csomópont társala-
pítója, Kiss Tamara repülőgép-mo-
dellező, Préda Barna, a zalánpataki 
falumúzeum alapítója, Gábor Lajos 
fotográfus, Csoma Nóra kommuni-
kációs szakember és vállalkozó. A 
rendezvényen három extra produk-
ció is vár a résztvevőkre: Vass Csa-
ba slam poetry bajnok, Barabás Jocó 
beatboxoló, valamint a Kis-Bekecs 
Néptáncegyüttes is színpadra lép.
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Országos bajnokok a kolozsvári hegyimentők
Első, illetve második helyezést ér el 
Török János és Tóth Attila az elmúlt 
hétvégén Sinaián szervezett orszá-
gos túrasíző bajnokságon. A kolozs-
vári hegyimentők a senior kategó-
riába neveztek be, a túravonaluk 
rendkívül bonyolult volt: a tizenhá-
rom kilométeres távon háromszor 
emelkedtek, és háromszor eresz-
kedtek le hegyoldalakon, a szintkü-
lönbség emelkedéskor 1780 méter 
volt – olvasható a Kolozs Megyei Ta-
nács szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében. A két verseny-
ző nagy tapasztalattal rendelke-
zik ezen a szakterületen, Török Já-
nos már 1995 óta részt vesz túrasí-
ző versenyeken, és az elmúlt 25 év-
ben aktívan tevékenykedett ebben a 
sportágban. Tóth Attila szintén ta-
pasztalt hegyimentő, aki az elmúlt 
években kezdett jelentkezni túra-
síző megmérettetésekre, de min-
den alkalommal dobogóra állhatott.

 A túrasízés a pályán kívüli (off-
piste) sízés egyik irányzata, moz-
gásban felfelémenet a sífutásra ha-
sonlít, de a terep általában nem telje-
sen sík, hiszen a cél jellemzően egy 
csúcs vagy hegyoldal megmászása. 
Az ereszkedés semmiben nem kü-
lönbözik az alpesi sízéstől, csak a 
pálya itt nem egy tükörsima felület, 
hanem olyan, amilyennek a termé-
szet és az időjárás óhajtja. A sízőt a 
léc talpára ragasztott szőrme jelle-
gű anyag és a különleges kötés, va-

lamint bakancs segíti a hegyen va-
ló feljutásban. A szőrme megakadá-
lyozza a léc visszacsúszását, a kötés 
pedig lehetővé teszi gyaloglófunkció 
használatát, melyben a – túrasícipő-
nek köszönhetően kényelmesen – a 

sarok és a boka szabadon mozog. Az 
így keletkezett hosszú hótalp segít-
ségével meredek emelkedők küzd-
hetők le, jeges vagy mély, puha hó-
val borított területeken is közleked-
hetünk.

Közös utazás. A Román Vasútitársaság február 14-ére és 24-ére, Bálint-napra és Dragobetére féláron árusít jegyeket

Shakespeare-monológ 
eredetét kutatták
Brit kutatók szerint Shakes-
peare mintegy 20 monológjá-
hoz George North egy 1576-ban 
írott, kiadatlan kéziratából me-
rített. A tudósok egy plágium-
szoftverrel mutatták ki az egye-
zéseket – számolt be róla a The 
Guardian. Dennis McCarthy és 
a LaFayette College professzo-
ra, June Schlueter a leggyakrab-
ban a hallgatói dolgozatok ellen-
őrzésére használt WCopyfind plá-
giumszoftver segítségével ve-
tették össze Shakespeare da-
rabjait George North A Brief 
Discourse of Rebellion című mű-
vével, amely egy király elleni láza-
dás veszélyeiről értekezik. A két 
kutató Shakespeare több mint 
20 monológjában talált egye-
zést az esszé szövegével. Köz-
tük van Gloucester nyitómono-
lógja a III. Richárdból, Macbeth 
hasonlata, amelyben a különbö-
ző kutyafajokhoz méri a férfiak 
csoportjait, a Lear királyból a Bo-
lond Merlin jóslata és a lázadó 
Jack Cade Alexander Idennel ví-
vott végzetes küzdelmének kö-
rülményei a VI. Henrikből. „Mind-
eddig egyetlen Shakespeare-ku-
tató sem tanulmányozta ezt a 
kéziratot, amit kevesen ismer-
nek. Elemzésünk során kiderült, 
hogy a Discourse egyike azok-
nak a forrásszövegeknek, ame-
lyek a legnagyobb hatással voltak 
Shakespeare-re” – hangsúlyozta 
McCarthy, aki először egy 1927-es 
ritka könyvek katalógusában ta-
lálkozott a Discourse említésé-
vel, amelyben „eredeti és isme-
retlen munkaként” számoltak be 
róla. A felfedezés a szakemberek 
körében vegyes fogadtatásra lelt. 
A The Guardian által idézett David 
Bevington, a Chicagói Egyetem 
professzora arra hívta fel a figyel-
met, hogy új Shakespeare-forrá-
sok nem mindennap bukkannak 
fel, és a most előkerült valóban 
jelentős, mindeddig nem kutatott 
munka, a visszakövetett idézetek 
száma pedig tekintélyes.

Dobogósok. Tóth Attila és Török János országos bajnokok túrasízésben
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