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Fizessen elő most!
Hívja a 0266-218361-et 
és lapkihordóink felkeresik 

Önt otthonában!

Csütörtök AktuálisAktuális

1 hónap 20 lej
3 hónap 55 lej 
6 hónap 110 lej
12 hónap 220 lej

Amióta létezik magántulajdon, 
folyton foglalkoztatja az embe-
reket, hogy a felhalmozott érté-
keinket hogyan lehet biztonsá-
gosan megőrizni. A marxista ta-
nítás – miszerint a mennyiségi 
felhalmozás minőségi ugráshoz 
vezet – értelmében a számsze-
rű gyarapodást felváltotta a jel-
képes értékű tárgyakra való át-
váltás. Azokat nevezem annak, 
amikkel nem lehet munkát vé-
gezni (mint a sarlóval, kapával,
igásállattal), sem megenni, meg-
inni. Konkrét hasznát akkor lehet 
venni, ha cserekereskedelmet 
folytatunk. Ilyen az arany, gyé-
mánt, igazgyöngy stb.
A természeti népeknél még egy-
másfél századdal korábban (ami-
kor „felfedeztük” őket és a nép-
rajzosok, antropológusok leírták 
életüket, szokásaikat) a színes 
tolldíszek, kagylónyakláncok épp 
annyit értek, mint az öreg kon-
tinens ezüst- vagy aranypénzei.
Máshol malomkőnyi átfúrt kövek 
jelentettek vagyontárgyat – mé-
retük, súlyuk miatt haza se vitte 

senki, ám ha arra járt, megkeres-
te, hogy jelezze: az övé.
Kagylót, kagylódíszt hiába te-
kintünk értéktelen dolognak, ha-
sonló a helyzet az ugyan ritka, de 
puha fémmel, az arannyal is. Az 
alkimisták hosszú időn keresztül 
kutatták előállítása titkát, aztán 
a receptet – hát nem értelmet-
len? – ugyancsak aranyért adták 
el… Tulajdonképpen az aranyat is 
emberi munkával termelik ki, ám 
minél ritkább a vasércnél, réznél,
annál többet ér. (A Földön eled-
dig kitermelt arany mennyisége 
kevesebb, mint egy kilométernyi 
élhosszú piramis mérete.)
Ugyanaz a helyzet a gyémánt-
tal: azt is ki kell termelni és fel 
kell dolgozni. Az emberi kapzsi-
ság jelképei közé sorolom azt a 
hatalmas átmérőjű oroszorszá-
gi felszíni gyémántbányát, ami a 
tudósok szerint a Holdról is lát-
szik… Meg az afrikai (jelzem: fe-
hér ember tulajdonába került) 
gyémántlelőhelyet, aminek több 
négyzetkilométernyi felületét 
vastagon lebetonoztatta a tulaj-

donos, nehogy lopkodni kezdjék 
a helyiek, mielőtt elkezdődik a ki-
termelés. 
A szabályos igazgyöngy ritka, de 
mesterségesen is tenyésztik. A 
gyémánt, a szénnek nagy nyo-
máson és magas hőmérsékleten 
kialakult áttetsző formája pedig 
a legkeményebb természetes 
anyag, tízes mércén visszafelé 
számolva ehhez viszonyítják a 
többi anyag keménységét. Csi-
szolt formája a briliáns. Pár csa-
lád kezében összpontosul a világ 
gyémántkitermelése. 
Most meg azt olvasom, 2004-
ben felfedeztek egy 55 Cancri 
e névre keresztelt bolygót, ami 
nem meglepő, mert nem az első 
az elmúlt években. De most azt 
állítják: ennek a felületét gyé-
mánt borítja!
Nofene! Itt törik össze magukat 
pár karát gyémánt kibányászá-
sával, ott meg köbméterszám 
van, talán a világ kezdete óta: 
a Földnél nyolcszor nehezebb 
bolygó tömegének egyharma-
dát adhatja a gyémánt. A kapzsi-

ság hamar rávenne, hogy ide ho-
zogassunk belőle, igaz, ma még 
elképzelhetetlen, összefüggő ré-
tegét hogyan lehetne kitermel-
ni. (Szerencsére elég messzire 
van ahhoz – a Földtől 40 fényév-
nyire lebeg a hatalmas gyémánt. 
Még nagyobb akadálya a kiter-
melésnek az ottani 2149 fokos 
hőség.) Ha az meglesz, márpe-
dig meglesz valamikor, az embe-
ri kapzsiságot ismerve, akkor fo-
kozatosan vagy egyszerre zuhan-
ni kezd a gyémánt világpiaci ára. 
Mint az Újvilágból egykor beho-
zott sok-sok hajórakomány ezüst 
forgalomba kerülésekor az eu-
rópai ezüst értéke. Jaj, mi lesz a 
sok zsidó gyémántkereskedővel? 
Mert már látom, jönnek az ügy-
nökök és még a szülőfalumbeli 
Feri, Jóska, Misi bácsik lovára is 
olcsó gyémántot kínálnak (vidia 
helyett) téli patkolás előtt.
Ha ezt megérném, én lennék 
az első, aki ilyen gyémántpat-
kót vesz, nem másért, csak hogy 
a helyi múzeumnak, tájháznak 
ajándékozhassam az elsőt. 

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegyzé seit 

a szerkesztõk fogadják naponta

8–22 óra között!

535600 – Székelyudvarhely, 
Szentimre u. 17. szám.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
 marketing@udvarhelyi-hirado.ro
 hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
 terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti 
címen hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét,

lapkihordóink felkeresik Önt 
otthonában, náluk 

megrendelheti lapunkat. 
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� Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.

� A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a 
szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

� Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, hogy 
a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 

közlésérõl dönt sön.

� Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, és nem kül-

dünk vis  sza
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statisztikáit 
a  Romániai Példányszám-auditáló Hivatal 
(BRAT) hitelesíti. 

Bartha Miklós születésének 
évfordulóján

Valutaváltó

Euró        4,5388
Dollár      3,5603
 100 forint  1,5924

Árfolyam 1 egységre, lejben

Az 1848. november 14-én 
született közéleti személyi-
ségnek szülőfalujában, az 
udvarhelyszéki Rugonfalván 
szobra áll, a református 
templom tövében, a róla el-
nevezett terecskén. Tegnap 
késő délután ezt   koszorúz-
ták meg a „Bartha Miklós és 
kora” című tudományos kon-
ferencia elő-programpontja-
ként. Előbb Kulcsár-Székely 
Attila színművész olvasta 
fel a kiváló közírót mélta-
tó 1905-ös nekrológot, majd 
Péter Zoltán polgármester 
Siménfalva község nevében 
köszöntötte a Nyikómente 
nagy szülötte szobránál 
megjelent tisztelgőket. Ba-
rabás Csaba lelkipásztor 
mondott ünnepi beszédet, 
megidézve a rettenhetetlen 
publicista, politikus, hazafi 

alakját, aki nem mellékesen 
az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület egyik atyja 
volt. A tisztelet virágait, ko-
szorúit politikai és civil szer-
vezeteink egyes képviselői 
helyezték el, immár fáklya-
világnál. A himnuszok el-
éneklésével ért véget a rövid 
ceremónia Rugonfalván.

Ma a székelyudvarhelyi 
Szent István-teremben 10 

órakor Bunta Levente pol-
gármester köszöntőbeszédé-
vel nyílik meg a születésnapi 
konferencia. Előbb Ferenczi 
Szilárd történész tart elő-
adást „Bartha Miklós Ko-
lozsváron. A hírlapíró, a 
politikus és a botrányhős” 
címmel, majd „A székely 
puccs és Bartha Miklós” 
címmel Veres Péter muzeo-
lógus. 10.50-kor „Egán Ede 
és a hegyvidéki akció” cím-
mel Botlik József történész, 
egyetemi docens érteke-
zik. Fél tizenkettőkor tart-
ja meg Hermann Gusztáv 
Mihály egyetemi adjunktus 
„Orbán Ottó és a székely 
puccs” című előadását, majd 
Balaton Petra egyetemi ad-
junktus következik: „Álla-

mi akciók a lemaradó régiók 
fejlesztésére”.  Délben Szé-
kelyföld közlekedésügyének 
19-20. századi fejlődéséről 
beszél Gidó Csaba történe-
lemtanár, fél egykor Novák 
Károly tanár, helytörténész 
Székelyudvarhelynek a dua-
lizmusbeli fejlődését mutatja 
be a Budapesten 1905. ok-
tóber 19-én elhunyt Bartha 
Miklós alakját és munkás-
ságát megidéző konferenci-
án, amelynek védnöke Fodor 
Pál történészdoktor, turkoló-
gus, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpontja Tör-
ténettudományi Intézetének 
főigazgatója. 

A konferencia bárki szá-
mára nyitott.

Erzsébet-bál
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki szervezete idén 
is megszervezi a székelyudvarhelyi Erzsébet-bált. Az eseményre 
november 17-én, 19.00 órától kerül sor a Hotel Küküllő éttermé-
ben. Az érdeklődők résztvételi szándékukat november 15-ig a kö-
vetkező telefonszámokon jelezhetik: 0266-210575, 0762-248685. 
Az est jó hangulatáról a Cassino Club zenekar és Abodi Nagy 
Blanka énekesnő gondoskodik. A Hotel Küküllő által összeállított 
menüsor ára: 70 lej/ fő. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Gyémántbolygó
JegyzetJegyzet � P. Buzogány Árpád

Rugonfalván tegnap délután emlékeztek a falu 

nagy szülöttére, Bartha Miklósra. A magyar 

jogász, publicista, politikus, országgyűlési képvi-

selő születésének évfordulóján, ma  tudományos  

konferenciát tartanak Székelyudvarhelyen, a 

városháza dísztermében.  

Udvarhelyi híradó, 2012. november 15. 2. o.




