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Helga, az úszórekorder A 24 éves marosvásárhelyi illetőségű hölgy,Demény Helga a minap Kecskeméten kilencversenyző közül egyedüli nőként vett részt Az
úszás ünnepe címet viselő megmérettetésen,ahol 24 óra alatt 52 kilométert úszott, amitöbb mint 1000 olimpiai medencehossznakfelel meg, ezzel romániai női rekordot állítottfel. 

10-11. old. // SPORT

Marosvásárhelyi nők 
a világháború idején  Sorozatunk múlt részében az első világháborúidején „különleges” katonai alakulatok köte-lékében frontszolgálatot teljesítő Maros megyeikatonák életsorsáról írtunk. A mai lapszá-munkban arról próbálunk képet nyújtani, hogymiként is alakult a marosvásárhelyi vagy kör-nyékbeli nők élete az első világháború idején. 

3. old. // 100 ÉVES Az ElSő ViláGHáBORú
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Új sorozat, XI. évfolyam // 8. szám  // 2017. február 23– március 1. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Vásárhelyi (zs)ebadták   

Habár a marosvásárhelyi tömegközlekedésieszközökön immár hosszú évek óta garázdál-kodnak zsebtolvajok, a helyi sajtó csak mos-tanában harapott rá. Annak dacára, hogy a„Esti din Targu Mures daca…” és más vásárhelyifészbukos csoportokban napi szinten téma,hogy elvetemült gazemberek jobbára kisnyug-díjasokat, fogyatékkal élőket, gyerekeket megegyéb „puha célpontokat” fosztanak meg pénz-tárcáiktól, telefonjaiktól s más értékeiktől abuszokon, maxi-taxikon, megállókban.

8. old. // HUMOR

A mindenkori 
magyar királyi vár Egyes feltételezések szerint a Világosi vár mára XII. században létezett, de első írásos említésecsak 1324-ből maradt fenn. 1390-ben Zsigmondkirály Sárói László temesi ispánnak adomá-nyozta, a következő évben azonban más bir-tokokért cserébe visszavette. 

5-6. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Vesztettél? Folytasd!        A nemzeti egység kétségbeejtő hiányáról árul-kodik mindaz, ami a 2024-es olimpia rendezésijogáért folyó versenyfutást övezi. A múlt pén-teken az olimpiával kapcsolatos budapestinépszavazás ügyében a Momentum Mozgalomáltal leadott 266 151 aláírás azt bizonyítja,hogy komoly támogatottsága van az ötkarikásjátékok rendezését ellenzőknek. 

Erdélyben túl komolyan 
veszik a divatszabályokat

Ferencz Borbála 22 éves divattervező Marosvásárhelyen született, a művészetiben
tanult divat- és textiltervezést. Utána Kolozsváron folytatta ugyanezt, Pécsett volt
cserediák, most pedig visszatért a kincses városba mesterizni. Kiállításai voltak,
egyetemi divattervező gálán nyert díjakat, de még pályakezdőnek tartja magát.
Kedvenc témája a férfidivat, de egyedi és modern ékszereket is készít, ahogy fo-
galmazott: „értéktelennek tartott anyagokból”.
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KOS: Minden, ami fontos ön számára, azt a na-pokban elintézheti, illetve lerendezheti. Eleven-nek, élettel telinek érzi magát, és most olyandolgok megtételéhez is kellő bátorságot érez,amelyeket korábban nem biztos, hogy megmertvolna lépni.
BiKA: Az ön előtt álló napok pozitivitást és fej-lődést kínálnak. Bár nem érez konkrét késztetésta változásra, attól még a változások így is, úgyisbekövetkeznek, amik ráadásul segítik abban,hogy közelebb kerüljön céljai eléréshez.
iKREK: Ez a hét többek között arra való, hogymegtisztítsa a szellemét és a környezetét. Denem csak tárgyakra értendő, mert ahhoz, hogyfelemelkedhessen a szelleme, szüksége lesz arrais, hogy megszabaduljon rossz szokásaitól éshátráltató kapcsolataitól.
RáK: A héten érzelmileg vegyes eseményekfogják érni. Ellenkezés helyett inkább fogadja előket. Már csak azért is, mert a csillagok a hétenmeglehetősen megnehezíthetik a dolgát,
OROSzláN: Bár fordulóponthoz érkezik a hé-ten, mégis lesz valami, ami nem fog változni. Azégiek minden erőt megadnak önnek a cselek-véshez, ez a feladat önre vár, ne is reménykedjenabban, hogy majd mások megoldják a gondjait.
SzŰz: A napokban egy apró kis zűr felkavar-hatja az életét, de ne bánja, hogy gondot okoz,hiszen jól tudja, hogy semmi sem történik vé-letlenül. Emellett sajnos tapasztalnia kell, hogynincs egy hullámhosszon a környezetével.
MÉRlEG: A hete problémás lehet, és egyenesenúgy érzi majd, pechsorozata van. A csillagokszándékosan nehezítik a dolgát, különösen akommunikációt, ezért számítania kell az aka-dozó és félreértésekkel teli információcserére.
SKORPiÓ: A napokban minden jól alakul azéletében, reményei lassan beigazolódnak, illetvemegvalósulnak. Több jó és pozitív dolog is tör-ténik önnel. Szinte szó szerint felragyog a sze-rencse csillaga és folyamatosan támogatni fogjaönt a mindennapokban.
NYilAS: Nem várt változások következnek beélete egyes területein. Még csak felkészülni semtud rájuk, olyan váratlanul történnek meg. So-kukat elsőre negatívnak fogja látni, de amint el-telik egy kis idő, meg fogja látni a pozitívumaitis.
BAK: Lelkesen és bizakodva fog neki a hétnek.Nagy lendülettel veti bele magát feladatai el-végzésébe. Már-már úgy néz ki, hogy tökéleteshét elé néz, de hirtelen elfogy az ereje a végére.
VÍzÖNTő: Szánja ezt a hetet a megtisztulásra.Érdemes volna testi és lelki nagytakarítást vé-geznie. Rövid idő alatt tapasztalja a jótékonyhatásokat, kezdve azzal, hogy a szelleme egye-nesen szárnyalna.
HAlAK: Egyre kevésbé tolerálja, ha mások megakarják mondani, mit tegyen. Ez teljesen érthető,ne is hagyja magát, nagyszerű, hogy végre ki isáll magáért, de mindig legyen óvatos az önkife-jezéssel, mert még ön is képes arra, hogy egyet-len mondattal mérjen végső csapást másokra.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Szimfonikus 
hangverseny Szimfonikus hangver-senyre várják a klasszikuszene kedvelőit február 23-án, csütörtökön este 7 óra-kor a Kultúrpalota nagyter-mébe. Vezényel Radu Popa,gordonkán játszik a Német-országból érkező Orbán Ka-talin. Műsoron: Mozart- ésBeethoven-művek. A kon-certre a 19-es számú bér-letek érvényesek
Esztendő kereke – 
hagyományőrző 
gyermekprogram Február 25-én, szomba-ton délelőtt 10 órától a ma-rosvásárhelyi Néprajzi ésNépművészeti Múzeumbaközös farsangi mulatozásra,játékra várnak mindenolyan 1–4. osztályos gyer-meket, aki szívesen megis-merkedne böjtelő havánaknépszokásaival. Nemcsakéneklésre, népi gyermekjá-tékokra, kézművesfoglalko-zásokra lesz alkalom, a je-lenlevők azt is megtudhat-ják, hogy milyen farsangiszokások terjedtek el Ma-rosszéken. A rendezvényrea szülőket, nagyszülőket isvárják. A belépés díjtalan. Jelentkezni a 
virginiasemese@yahoo.com e-mail-címen, illetve a 0765-250-169, 0720-671-640 te-lefonszámokon lehet. 

ingyenes a belépés 
a meccsre Az Orange I. liga 25. for-dulója keretében a Maros-vásárhelyi ASA február 24-én, pénteken 20.30-tól amarosvásárhelyi Trans-Silstadionban az FC Voluntariellen játszik. A mérkőzésrea belépés ingyenes. 
Világrekorder 
távlövő előadása A Marosszéki Íjászegye-sület szervezésében február25- én, szombaton déli 12órától Mónus József (FehérFarkas) többszörös világ-rekorder távlövő tart elő-adást a marosvásárhelyi várkonferenciatermében A vi-lágrekordok története cím-mel. Az interaktív élmény-beszámolót vetítés kíséri.Támogató: a Maros MegyeiMúzeum.
Száll a világ – verses-
zenés összeállítás Február 27-én és március6-án 19 órától a marosvá-sárhelyi Ariel Ifjúsági ésGyermekszínházban láthatóa Száll a világ című, WeöresSándor műveiből készültverses-zenés összeállítás.Az előadást dr. Gyéresi Júliarendezte, szakmai tanácsa-dó: Illés Alexa. Támogatók:Maros Megyei Tanács, Com-munitas Alapítvány. Hely-foglalás a 0749-016-679-es telefonszámon

Bélyegkiállítás 
és régiségvásár Február 25-én 7.30 és 14óra között a marosvásár-helyi Mihai Eminescu Mű-velődési Házban bélyegki-állítás és régiségvásár lesz.A vásáron antik tárgyakat,pénzérméket, kitüntetése-ket és egyéb gyűjteménye-ket mutatnak be és bocsá-tanak áruba. A rendezvényta Maros Megyei Bélyeggyűj-tők Egyesülete szervezi.
Kirándulás 
Bálványosra Az Erdélyi Magyar Bal-oldal kirándulást szervezfebruár 25- én, szombatonBálványosfürdőre, a disz-nótoros fesztiválra. Érdek-lődni és feliratkozni a szer-vezet Dózsa György u. 9szám alatti székhelyen ( I.emelet, 0744- 928-299-estelefonszám) hétfőtől pén-tekig 9 -11óra között lehet.
Rövid terápiás 
foglalkozás 
szenvedélybetegeknek A Bonus Pastor Alapít-vány rövid terápiás foglal-kozást szervez alkohol-,drog-, játékfüggők és egyébszenvedélybetegséggel küz-dők számára. A programmárcius 6–17. között zajlikMezőpanitban. A terápia ki-váló lehetőség a szenve-délybetegséggel küzdők éscsaládtagjaik számára a gyó-gyulásra és kapcsolataikrendezésére. A rövid távúterápián férfiak és nők, va-lamint felnőtt hozzátarto-zóik is részt vehetnek. Je-lentkezni és a részletekrőlérdeklődni február 28-áiglehet (a marosvásárhelyieka 0265-254-460- as tele-fonszámot hívják). Mivel ahelyek száma korlátozott,a résztvevőket jelentkezésisorrendben fogadják. Bő-vebb információk az alapít-vány www.bonuspastor.rohonlapján.

KÁR KIHAGYNI |



A nemzeti egység két-ségbeejtő hiányáról árul-kodik mindaz, ami a2024-es olimpia rende-zési jogáért folyó ver-senyfutást övezi. A múltpénteken az olimpiávalkapcsolatos budapestinépszavazás ügyében aMomentum Mozgalomáltal leadott 266 151 aláírás azt bizonyítja, hogy komolytámogatottsága van az ötkarikás játékok rendezésétellenzőknek. Pedig szépen indult minden, amikor a Fidesz és azellenzéki pártok - az LMP kivételével - együtt szavaztaka budapesti pályázat leadása és sikere érdekében, úgytűnt, végre megvalósult az, ami már végképp lehetet-lennek tűnt: a nemzeti konszenzus a politikai pártokszintjén. Legalább az olimpia rendezése ügyében. Nemígy történt. Amint telt-múlt az idő, s élesedett a verseny a hárompályázó, Los Angeles, Párizs és Budapest között, úgyfoszladozott az egység, párolgott el az elszántság amagyar oldalon. A referendum ötletének felvetülésével,különösen, hogy kiderült, nem országosat, csak fővárositakarnak, egyre világosabbá vált, hogy egyedül a kor-mányoldal maradt a rendezés feltétlen pártján.A referendumra visszatérve, szerény véleményemszerint elhibázott lépés népszavazással dönteni egyilyen bonyolult ügyben, már csak azért is, mert arendezés szövevényes gazdasági vetületeiről nehezenhinném, hogy a szavazópolgároknak megfelelő infor-mációi lennének, tehát ha döntenek, nem a szükségestudás birtokában teszik. Ezért a választók által megbízottnépképviseletet illette volna meg a döntés joga.Dehát, amint azt a magyarországi sajtóban is bővenfejtegetik, ezúttal ugyan olimpiát mondanak, de egészenmásra gondolnak a népszavazás kezdeményezői. A Mo-mentum Mozgalom mellett az LMP, az MSZP, az Együttés a Párbeszéd aktivistái is részt vettek az aláírásgyűj-tésben. Tehát nem más, mint politikai meggondolásokvezérelték őket. Ilyen értelemben szólt a Nemzetközi Olimpiai Bi-zottság elnöke is, aki azt is hozzátette, hogy a referendumkezdeményezőit végig hátsó szándékok vezérelték,arra használták az egészet, hogy „feltegyék magukatMagyarország politikai térképére", s egyszerűen csak„nevet akartak szerezni maguknak”. A Momentum nagyvalószínűséggel ott lesz a 2018-as parlamenti választásokindulói között. Egy olimpia megrendezése minden ország számárakomoly presztízsnyereséggel jár. Így lenne ez Magyar-ország esetében is, különös tekintettel arra, hogy Kö-zép-Kelet Európa egyetlen fővárosa sem részesülhetettmég ilyen megtiszteltetésben. Messzire mutató, szim-bolikus ügy, a nemzeti összetartozás bizonyítéka - le-hetett volna... A helyzet jelenlegi állása szerint viszontnem lesz. Nagy kár. Hogy valami biztatót mondjak, az olimpiai mozgalomnagy öregjét idézem befejezésül: Nyertél? Folytasd!Vesztettél? Folytasd! 
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VÉlEMÉNYEM SzERiNT

Szentgyörgyi László

Vesztettél? Folytasd!    Marosvásárhelyi nők 
a világháború idején  
A január 19-én megjelent lapszámunkban az első világháború idején „különle-
ges” katonai alakulatok kötelékében frontszolgálatot teljesítő Maros megyei ka-
tonák – több esetben filmbe illő – életsorsáról írtunk. Folytatva sorozatunkat, a
mai lapszámunkban arról próbálunk képet nyújtani, hogy miként is alakult a
marosvásárhelyi vagy környékbeli nők élete az első világháború idején. 

| Központ hetilap | 2017 / 08. | február 23– március 1. | |

A marosvásárhelyi nőktöbbsége a háború előtttöbbnyire otthon töltötte anapjait, és a gyermekek ne-velésével, a család ellátásávalfoglalkozott. A háború ki-törése utáni kezdeti idő-szakban az adománygyűj-tési, jótékonysági tevékeny-ségekbe kapcsolódtak be,de később, mivel egyre többférfi vonult a frontra vagyhalt hősi halált, a nők kény-telenek voltak átvenni a fér-fiak munkáját is. 
Önkéntes vöröskeresztes
ápolónői tanfolyamA jótékonysági munkák-ban az úrhölgyek igyekeztekelől járni, jó példával szol-gálni. Egy korabeli maros-vásárhelyi kiadvány már1914-ben közli Auguszta fő-hercegnő felhívását Maros-vásárhely hölgyeihez! címalatt. Ebben a főhercegnőarra kéri a város hölgytár-sadalmát „amely nélkül aférfitársadalom szép terveiúgy sem lehetnek teljeseneredményesek”, hogy a városintelligens hölgyei vegyéksorra a „körletükbe eső vi-dék népét és jó szívvel, jótanáccsal, és aki teheti anya-gi és erkölcsi támogatással”segítsen. Augusztusban Ma-rosvásárhelyen egy háborússebesülteket ellátó kórházfelállítását határozták el,amely „berendezésének elő-készítő munkájával párhu-zamosan indult meg az ön-kéntes vöröskeresztes ápo-lónői tanfolyam is, melybena felállítandó kórházban mű-ködő hölgyek nyertek elmé-leti és gyakorlati oktatástdr. Schmidt Bélától” – tudjukmeg a már idézett kiadvány-ból, amely ezt követően 27marosvásárhelyi hölgy nevétemlíti, mint a tanfolyam vég-zettjei. Az ápolónők főnök-asszonya báró Horváth Gá-borné lett, a gazdasági ügyekintézője özv. gr. BissingenOttóné. Megalakult a VörösKereszt egylet, melynek el-nöke Toldalagi Anna grófnő,alelnökei Dr. Molnár Gábor-né és Hofbauer Aurelné let-tek. Egy későbbi kiadvány Má-riaffiné Toldalagi Rózália

grófnő marosszentgyörgyitevékenységét mutatja be:„A csillagkeresztes hölgy, kikirályi paloták ragyogó pom-páiban tündököl – apró,szinte láthatatlan, nádfede-les házak között barangol,hogy elfojtsa a jajt, melyetegy elvakult és gonosz el-lenség okozott neki. Az ud-var hatalmas kapuja kitá-ratott, és az oda belépő sze-gény puszta szóval és üreskézzel sohasem távozott!”
„Mérhetetlen 
mennyisége a lelki 
erőnek lakózik a 
gyenge nőben”1915. január 3-án Maros-vásárhely polgármestere,Hofbauer Aurél a Vörös Ke-reszt egylet estélyén A há-ború női hadseregét mél-tatja: „…mikor arról beszé-lek, hogy a társadalom aharcos férfit minden erejévelsegíti, akkor elsősorban anőkre gondolok. Hiszen azanya, a hitves, az ara, a nő,akik a hadba induló férfit,bíztató szóval, szent vagyédes csókokkal bocsátják ela legfönségesebb útra, csakfokozzák és acélozzák aztaz erőt, amelyre a közösédesanyának: a hazának olynagy szüksége van. (…) Delegszebben és legmagasz-tosabban akkor fizet a nő,amikor a háborúnak a leg-borzalmasabb fejezete kez-dődik, amikor az ellenségesfegyverek okozta rettentősebek gyógyításáról és azezek okozta szenvedésekenyhítéséről van szó. (…)micsoda mérhetetlen meny-nyisége a lelki erőnek lakó-zik a gyenge nőben, mikora férfierőt is jóval meghaladóoperációknál kell segédkez-ni, mikor a lázas és türel-metlen beteget gyöngéd szó-

val kell türelemre oktatni,mikor a szegény haldoklóhalálverítékét kell törölni.(…)”A fronton harcoló honvé-dek életét előbbi lapszáma-inkban több aspektusbólmutattuk be, de a hátor-szágban maradottak életeis nyomorúságossá változotta háború idején. A nők arrakényszerültek, hogy férfi-szerepet vállaljanak, az őkhelyét kellett átvenniük azoktatásban vagy az ipari,mezőgazdasági termelés-ben. Sok Marosvásárhelykörnyéki településen az elsővilágháború kitöréséig nemtanított nő a felekezeti is-kolákban. A tanítók hadbavonulásával azonban nemmaradt más lehetősége azegyházközségeknek, minthogy nyugdíjasokat vagy ta-nítónőket alkalmazzon.Nagyernyébe például a ró-mai katolikus iskolába Lu-dányi Margitot hívták meg1915-ben, a jobbágyfalviunitárius iskolába FazakasGabriellát, Vadadba 1917-be Hegedűs Margitot, a szé-kesi református iskolába1918-ba Makkay Terézt al-kalmazták. A székelykasdireformátus iskolában taní-tottak 1915–1918 közt: Tol-las Anna, Kiss Irma és HirschSzerén. 
„Az asszony teljes 
szaktudással állítja 
össze az ekét”Máthé Anna tanítónőSzánt az asszony címmelközölt cikket egy marosvá-sárhelyi kiadványban: „Fa-lukon mentem keresztül aminap. Meglepett a falucsendessége. Mintha gyá-szolna mindahány. Itt-ott el-vétve lehet férfit látni. Az isaz öregebbjéből való. Asszo-

nyok, gyermekek járnak-kel-nek csupán. Itt a tavasziszántás ideje. A kerteketmár ellátták. Következik amező. Még alig pitymallik,elészedték már a szerszá-mokat. Ekét, boronát, hen-gert, vetőmagot, ásót. Sze-kéren van valamennyi, ké-szen indulásra. Végre járom-ba teszik az igás állat nyakát,

kinyitják a nagykaput, és Is-ten nevében indulnak a dű-lőre. Az állatokat asszonyhajtja. Fent a szekéren egykislány kuporog. (…) Az asz-szony teljes szaktudással ál-lítja össze az ekét. Aminturától látta. Hej, a tavalyilyenkor másképp volt. (…)"
Nemes Gyula

100 éves az első világháború
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Váltóáram - Szőllősi Mátyás könyvbemutatója 
„Bensőséges kapcsolat fűz Erdélyhez”
Február 27-én tartják a marosvásárhelyi G. Caféban
a Budapest Katalógus szerkesztőjének, az Örkény ist-
ván-ösztöndíjas Szőllősi Mátyás Váltóáram című
könyvének a bemutatóját a látó irodalmi Játékok ke-
retén belül. A Váltóáram egy főlegnagyvárosi élményekenalapuló, az ottani problé-mákkal és sorsokkal dol-gozó könyv, így például ér-dekes és újdonságot nyújtóolvasmány lehet azoknak,akik nem ilyen közegben él-nek. A kilenc különböző, deegy erős motívum általmégiscsak összekapcso-lódó történetben szó vangyászról, függőségről, fajimegkülönböztetésről, azotthon elveszítéséről, ön-becsapásról, szóval olyankérdésekről, melyek mind-annyiunkat érintenek vala-milyen formában.A könyv már elsőre po-zitív fogadtatásra talált, azíró számára a megjelentkritikák, a személyes visz-szajelzések, a különbözőonline, könyvekkel foglal-

kozó felületeken is szület-tek olyan tanulságos és el-igazító írások, melyek meg-mutatják, hogy mit indít ela könyv azokban, akik ol-vassák. És az a lényeg, hamegmozgatja őket: ha le-taglózza, elgondolkodtatja,bosszantja, vagy netán új-raolvasásra készteti.
A kezdetekAki szeret olvasni, azt ál-talában ösztönösen érdekliaz írás folyamata is. Nincsmásként ezzel a fiatal írósem, aki 18 évesen kezdettel írni. „Valójában komolyelőjele nem volt, egysze-rűen kíváncsi voltam, hogyhogyan tudom megfogal-mazni azt, ami eszembe ju-tott, illetve amit érzek. Ak-kor még nagyon komolyan

sportoltam, az volt az el-sődleges, nem azzal a szán-dékkal kezdtem el, hogymajd író leszek egyszer,csupán csak leírtam né-hány gondolatot. És aztánegyre fontosabbá vált, hogy

ilyen módon, viszonylagrendszeresen kifejezzemmagam” - vallja az író.
Mit „üzen a könyv”?A könyv hosszú évek le-forgása alatt született meg,és mivel egy elbeszéléskö-tetről van szó, kilenc törté-netről, így a különféle irá-nyokból jött hatások,élmények, tapasztalatokalapján születtek a szöve-gek. „Mindig vannak jelek,amelyek felhívják a figyel-münket lényeges dolgokra,melyek ugyanakkor nagyonhétköznapiak, mindenna-posak, s emiatt elfelejtke-zünk azoknak fontosságá-ról. A kötetben ilyenkapcsolatokról, esemé-nyekről, szituációkról vanszó, amiknek nem sza-badna lényegtelenné válniegy adott karakter, illetveember életében” - mondja.A kilenc történet egy égijelenség kapcsán, sőt, bizo-nyos értelemben az esemé-nyek egymásból követke-zése folytán is egy egészetalkot. A cím az utolsó elbe-szélés címe volt korábban,de a szövegek összekapcso-lódása, ami az írás folya-mán egyre erősebb lett, azthozta magával, hogy végüla kötet, és ne csak egy no-vella címeként szerepeljenez a kifejezés.
Második otthonMint megtudtuk, az írótszoros kapocs fűzi Erdély-hez, bár ez az első alkalom,hogy könyvbemutatóra ke-rül sor: „Nagyon jó, és azt

hiszem, bensőséges kap-csolat fűz Erdélyhez. Többmint 20 éve járok ide, vanegy házam is Parajdon,úgyhogy gyakorlatilag azegyik otthonom. Sok isme-rősöm, barátom van itt, ésha már nagyon elegem vana budapesti dolgokból, jótudni, hogy van egy hely,ahol nyugodtan lehetek,ahol nem kell bizonyos dol-gokon gondolkodnom(vagy legalábbis más szem-mel, más nézőpontból), ésahol felkereshetek helyeketés embereket, amik és akikfontosak nekem. Mivel igengyorsan hoztuk most összeezt a bemutatót, nem tu-dom, kik tudnak eljönni azestre, de örülök annak,hogy olyan írókkal, szer-kesztőkkel fogok végre ta-lálkozni, akikkel évek ótalevelezek, akikkel megbe-szélek néha bizonyos dol-gokat, de nem személye-sen. Ez fontos este lesz aszámomra, hiszen nem voltmég kötetbemutatóm Er-délyben” - vallja a szerző. Végezetül pedig arra akérdésre, hogy mik a to-vábbi tervei íróként, fotóri-porterként a következő vá-laszt kaptuk: „Dolgozomegy kisregényen, ami soktekintetben kapcsolódik aVáltóáramhoz. Fotóskéntvannak terveim, olyan pro-jektek, amiket idén szeret-nék megcsinálni, például,hogy visszamegyek Orosz-országba, ahol 2015-benjártam egy régészeti expe-díciót dokumentálni, és egymásik komoly túra is szer-vezés alatt van.”
Timár Tímea
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A mindenkori magyar királyi vár
Egyes feltételezések szerint a Világosi vár már a Xii.
században létezett, de első írásos említése csak 1324-
ből maradt fenn. 1390-ben zsigmond király Sárói
lászló temesi ispánnak adományozta, a következő
évben azonban más birtokokért cserébe visszavette.
1439-ben Albert király a várat és a hozzá tartozó száz-
negyvenöt várost, falut és pusztát Brankovics György
szerb despotának adta Nándorfehérvár ellenében.
1440-ben i. Ulászló elkobozta a várat Brankovics hűt-
lensége miatt, és 1441-ben Maróthy lászló aradi fő-
ispánnak adta. A vár azonban továbbra is Brankovics
kezén volt, és csak 1444-ben adta át Hunyadi János-
nak. Hunyadi halála után a várat fiai, lászlónak és Má-
tyás örökölték, de Mátyás átengedte Szilágyi
Mihálynak. 1458-ban a már királyként uralkodó Má-
tyás elfogatta Szilágyi Mihályt, és saját várába záratta.
Szilágyinak 1459-ben sikerült megszöknie; utóbb Má-
tyás megenyhült iránta, és visszaadta birtokait. Szilá-
gyi halála után özvegye, Báthory Margit lett az örökös.
Ezen a héten az Arad megyei Világosi várat mutatjuk
be a Központ olvasóinak.

A zaránd vármegyei 
település váraAradtól mintegy huszon-nyolc kilométerre északratalálható a középkori ere-detű, egykor Zaránd várme-gyei település: Világos.Rácz Károly szerint a várés a település a XII. század-ban már létezett, mert a Vi-lágosi-völgyben III. Béla ko-rában, 1190-ben alapítottáka világosi apátságot, amelya cisztercita rendé volt.
Világos várát az első 
nemesembernek 
adományozzák A feltehetően királyi épí-tésű várról első ízben 1324-ben kelt oklevél tesz emlí-tést, melyben Károly Róbertkirály a Győr megyei Buch-ság nevű birtokot a Hédernemből származó II. Őz,vagy más néven II. Dénesfia Dezső kapuvári és vilá-gosi várnagynak – castella-nus de Wy...swar – adomá-nyozta. Karácsonyi János szerintő volt az első nemes ember,aki az 1330-ban zajló ha-vasalföldi hadjáratban, a Ba-sarab havasalföldi vajdátólvereséget szenvedett király-lyal fegyverzetet és lovatcserélve áldozta fel életét.Feltehetően ezért a tettértadományozta Világos váráta király Őz fiának, aki azon-ban a következő évben Antalnevű hívének adta. Zsigmond király 1390-ben Sárói László temesi is-pánnal adományozta a Za-ránd megyei Castrum Wyla-guswar-at tartozékaival, ésa Fejérkörösbánya birtokotaz aranybányájával együtt. A következő évben vi-

szont a király az említetturadalmakat elcserélte a Vasmegyei Újvár és Kőszeg vá-rosokért. 
1441-ben a várat 
jutalmul Maróthy lászló
főispán kapja megKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vévben ír arról, hogy Albertkirály 1439-ben Világos vá-rát a hozzá tartozó száz-negyvenöt várossal, faluvalés pusztával levő Nándor-fehérvárra cserélte. Brankovicstól 1440-benI. Ulászló vette el hűtlenségcímén. Ez évben HarapkaiBothos András temesi főis-pán csatlakozott Erzsébetkirályné és V. László pártjá-hoz, jelen volt a gyermek-király megkoronázásán, fel-lázította a délvidéket és Ste-pán vajdát, sőt mi több, mégBrankovics itteni várnagyátis. Bothost a Szekszárd ésBátaszék között 1441. ja-nuár elején lezajlott csatá-ban Hunyadi János szörényiés Újlaki Miklós macsói bá-nok legyőzték. A lázadó főúréletét vesztette. Stepán vajdát MaróthyLászló aradi főispán győztele, aki 1441. február máso-dikán I. Ulászlótól Világosvárát és uradalmát kaptajutalmul.
A vár újra gazdát cserélSzintén a fent említettszerzőnek van tudomása ar-ról, hogy Brankovics ennekellenére továbbra is kézbentartotta a várat, amit végülcsak 1444-ven adott át Hu-nyadi JánosnakHunyadi 1456. augusztus

tizenegyedikén meghalt. Bir-tokait, köztük Világos várátis fiai, László és Mátyás örö-költék. Miután László Nán-dorfehérvárt parancsnokavolt, Mátyásnak pedig nemvolt szüksége a várra, ezértazt nevelőjének, Szilágyi Mi-hálynak engedte át. 
A főurat a 
saját várába zárják…Mátyás trónra lépéseután, ahogy a krónika mond-ja: ,,...úgy barátságban, minta gyűlöletben rettenetes…"főurat 1458. október nyol-cadikán elfogta és saját vi-lágosi várába záratta. A hagyomány szerint hűszakácsa és három társa se-gítségével 1459. június vé-gén sikerült megszökniebörtönéből, majd királyávalkibékülve visszakapta bir-tokait. Szilágyi 1460 őszén újraa török ellen indult, azonbana szendrői csatában fogság-ba esett, és 1461 elejénKonstantinápolyban lefejez-ték. A világosi uradalom is öz-vegyére, Báthori Margitraszállt, akinek 1464-ben be-következett halálával Világosa Báthoriak kezébe került. 
Szelestey fej nélküli 
tetemét a hajdúk 
az országút mellett 
temetik elAz erődítményt 1514-benfoglalták el a Dózsa Györgyvezette keresztesek. A fel-kelés leverése után a vár aSzapolyai Jánosé lett, aki ezt1526-ban Czibak Imre vá-radi püspöknek adományoz-ta. A Keresztes Géza műépí-

tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogy ez-után hol német, hol magyarőrség tartózkodott itt. 1566-ban a török szálltameg a török szállta meg éstartotta kézben Világost egé-szen 1595-ig, amikor Bát-hori Zsigmond fejedelemerdélyi hada vette vissza. Tudomásunk van arról is,hogy 1602. július másodikánaz erdélyi hadakat vezérlőSzékely Mózes társa, Sze-lestey János a vereséggelvégződő tövisi csata utánVilágos várába menekült,amelynek kapitányává Bát-hori Zsigmond tette megkorábban. Basta egyik emberének,Beck Joachimnak azonbansikerült Szelestey egyik hívétFekete Mátét rávenni az áru-lásra. Az így elfoglalt várat Pet-neházy István jenei kapitányazonnal megszállta, a hajdúkpedig az országút melletttemették el volt vezérűk,Szelestey fej nélküli tetemét. 
Az összeesküvés 
kudarcba fulladtKiss Gábor munkájábólkövetkeztetünk arra, hogynem sokkal ezután ismét atörök foglalta el a várat,melynek parancsnoka 1606-ban Huszain bég volt. A fel-legvárat a törökök, a külsőbástyákat pedig a rácok őriz-ték. A fellegvár kapuja előttihosszú hídhoz egy felvonó-híd vezetett, amely a hagyo-mány szerint olyan könnyenműködött, hogy akár fél kéz-zel is fel lehetett emelni, ésnéhány katona szét tudta

volna rombolni. 1606 augusztusában Pet-neházy embere, egy rác paprábeszélt tizenkét rác kato-nát, hogy a vár Bocskai Ist-ván részére történő elfog-lalásában legyenek segítsé-gükre. A rácok közül tíz katonaelrejtőzött a felvonóhíd alatt,kettő pedig felment a fel-legvárba, ahol Huszaint egyPirák Musztafa nevű tisztteltalálták. Az egyik rác hirtelenkardot rántva megölte Pi-rákot, és mialatt a társa se-gítségért ment, a bégre isrátámadt. A zajra előrohanó törökökazonban a katonát megölték,testét kidobták az ablakon,és így a vár török kézen ma-radt.
1614-ben a vár visszakerül
a magyarok birtokábaÍrásos említésekből tudni,hogy Báthori Gábor 1608-ban a még török kézben levőVilágos várát Petneházy Ist-vánnak adományozta, aki1609 októberében ered-ménytelen kísérletet tett an-nak elfoglalására.Világos csak 1614-benkerült vissza a magyarokbirtokába, azonban egy évmúlva a jórészt rác zsoldo-sokból álló őrség – miutánhiába kérte zsoldját – fellá-zadt, és a várat bosszúból alippai pasának adta át. 
A vár hadi 
jelentősége megszűnikA törökök birtokában lévővár 1660-ban Evlija Cselebileírása szerint:,,…a jenői kormányzósághatárán fekszik, 

folytatás a 6. old.



\ 6. \ |  DiVAT |

| Központ hetilap | 2017 / 08. | február 23– március 1. | | |

s az ég csúcsáig emelkedőmagas, vörös szikla fölöttsólyomfészkek módjára állókicsiny, erős, színes vár…A várban hatvan ház, egydsámi s egy magtár van, ésmásféle épület nincs. Ke-letre néző egyetlen kapu-ja… előtte a Vértanúk bú-csújáróhelye van…".Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a török1693-ig birtokolta Világost,amikor Heister császári tá-bornok serege visszafoglalta. Az ostrommal a hadi je-lentősége meg is szűnt, ésmint romos vár került afiscus birtokába. 
Bohus a várat
pusztulni hagyjaGrassalkovich hercegdúsgazdag jószágigazgató-ja, Bohus Imre vette meg1755-ben ezt az uradalmat,melyre nem sokkal ezutánadománylevelet is nyert akirálytól.Bohus a várat ugyanpusztulni hagyta, de köve-inek felhasználásával a Vár-hegy alatt egy kastélyt épít-tetett. 
A világosi fegyverletétel1784-ben, a Horia-Cloșcă-féle felkelés idejéna császáriak rombolták lea még álló falakat, hogy afelkelők ne fészkelhessékbe magukat.1849. augusztus tizen-harmadikán a vár alatti sí-kon tette le a fegyvert Gör-gey Artúr serege – mintegy32 ezer katona, száznegy-vennégy ágyúval – Ridigerorosz lovassági tábornokelőtt.A várnak ma már csakcsekély maradványai talál-hatók a község fölötti Vár-hegyen. Köveit a lakosságszéthordta.Manapság aszfaltút vezeta várromhoz, a környék-beliek kedvelt kiránduló-helye lett, szívesen nézika várból a naplementét ésa csodálatos kilátást.A Világos várának romjaimost is uralják a tájat.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész műemlék-
védő szakmérnöknek; a régi
és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
és Minier Csaba gyűjtemé-
nyükből bocsátották rendel-
kezésünkre.

"Ma már nem elég, ha a férfi egy
Ferencz Borbála 22 éves divattervező Marosvásárhe-
lyen született, a művészetiben tanult divat- és textil-
tervezést. Utána Kolozsváron folytatta ugyanezt,
Pécsett volt cserediák, most pedig visszatért a kin-
cses városba mesterizni. Kiállításai voltak, egyetemi
divattervező gálán nyert díjakat, de még pályakezdő-
nek tartja magát. Kedvenc témája a férfidivat, de
egyedi és modern ékszereket is készít, ahogy fogal-
mazott: „értéktelennek tartott anyagokból”.

– A ruha teszi-e az embert?– Az ember ősidőktől fog-va különböző módon és ide-álokat követve befolyásoltaa kinézetét. Derékfűzőt vi-selt, megműttette magát,kor és kultúra függvényébenalakította küllemét, de sosemaradt pont olyan, amilyen-nek megszületett. Ilyen ér-telemben a ruházkodásmindenkoron egyértelműenárulkodik a viselőjéről. 
– Miként alakult a divattal

való találkozásod?– A divatillusztrációvalkezdődött minden. Mindigis kedveltem ruhákat raj-zolni, aztán líceumban for-dult komolyra a helyzet,amikor ilyen irányú szakotválasztottam. 
– Hogyan határoznád meg

az alkotói stílusod?– Ironikus, nonkonfor-mista egy csipetnyi társa-dalomkritikával megbolon-dítva. Divattervezőként aférfidivat határait feszege-tem, ékszerészként a szo-katlan, értéktelennek tartottanyagok újraértelmezése afő elfoglaltságom. 
– Alkotásaid nagyon szí-

nesek, figyelemfelkeltőek,
neon és pasztellszínek együt-
tese. Hogyan találtad meg
a stílusod?– A színek, azt hiszem,egyszerűen kikívánkoztakbelőlem, bármibe fogtam,az színes lett, sokan errőlismerik fel a munkáim.Azonban ez nem kötelezőérvényű számomra, így vanpéldául csupa fekete-fehérgyűrűkollekcióm is, a szín-használat függ a koncepci-ótól, vagy éppen az anyag-használattól.

– Milyen anyagokból dol-
gozol legszívesebben?– Főleg ékszerek, de ru-hák esetében is nagyon sze-retek különböző műanya-gokat felhasználni. A dip-lomakollekcióm például szi-likonnal van díszítve. Az ék-szereimet először műgyan-tából és süthető gyurmábólkészítettem, az aktuális ked-

vencem pedig az újrahasz-nosított műanyag: üdítőskupakok, mosószeres do-bozok a fő alapanyagaim,amelyeket egyelőre egy eléghosszú procedúrával felap-rítok, megolvasztok, formá-ba préselek, majd csiszolok.Mivel szinte korlátlan a„nyersanyagforrás”, igyek-szem minél többféleképpenkihasználni ezt az anyagot.
– Miként lehet Erdélyben

divat-, ékszertervezőként ér-
vényesülni?– Pályakezdőként egye-lőre csak szemlélem a fo-lyamatot, de kiállításokra,vásárokra járok, keresem ahozzám hasonló ízlésű, vi-lágnézetű emberek társa-ságát.

– A régióban viszonylag
sok tehetséges divattervező
tevékenykedik. Hogyan lehet
kitűnni a tömegből?– Tényleg rengeteg tehet-séges dizájner munkálkodik,vagy legalábbis tanul Er-délyben, elég, ha végignéz-zük mondjuk a KolozsváriKépzőművészeti és Designegyetem divattervezés ka-rának évzáró eseményét, azUAD Gálát. Viszont a sokígéretes tehetség nagyrészekülföldön keres munkát. Azén esetemben eleve szűkebba kör, mivel a férfidivatrakoncentrálok, amit nem so-kan tesznek, érthető okokmiatt.  Erdélyben régebbúgy tartották, hogy a férfi-nak csak egy fokkal kellszebbnek lennie az ördög-nél, ez külföldön már régmegváltozott. Itthon is látoknémi változást, egyre többfiú, fiatal férfi fordít nagygondot a megjelenésére. 

– Tehetség, kitartás vagy
jó kapcsolatok a legfonto-
sabb összetevője a siker el-
érésének?– Bár még tapasztalatravan szükségem 

ebben a kérdésben, úgy gon-dolom, legfontosabb a ki-tartás, és akkor előbb vagyutóbb megkerülnek a jókapcsolatok is, ami szinténnélkülözhetetlen. A tehetségszükséges ugyan, de önma-gában nem elég.
– Miként vélekedsz: az er-

délyi, vásárhelyi lakosság
mennyire követi a divatot?
Vagy éppenséggel mennyire
szürke egér a fast-fashion
boltok egyformaságában?– Főként a fiatalok na-gyon pozitívan meg tudnaklepni. Azt hiszem, hogy leg -inkább ők igyekeznek fel-zárkózni az aktuális tren-dekhez. Ebben nagy segítséga fast fashion, de valóbanunalmassá tud válni. Amitjómagam hiányolok a vise-letekben: a bátorság, a sze-mélyes stílus és a humor.Mintha túl vérre menőenkomolyan vennék még a fi-atalok is a trendeket. Pedigma már nem szigorú sza-bályok írják

elő az ízléses megjelenést,valamint nagyon abszurdkombinációt is lehet teljesentermészetesen viselni.
– Mennyire figyelnek arra

a fiatalok, hogy jól álljon
nekik, amit felvesznek?– Hogy kinek, mi áll jól,nehéz kérdés. A kifutókonlátható ruhakombinációkata többség gyakran ízléste-lennek tartja, holott 5-10év múlva teljesen megszo-kott lesz. A klasszikus sza-bályok pedig ma már nemigazán relevánsak. A Guccimintást mintással kombinál,vízszintes csíkost viselhet-nek telt idomú emberek is,és a férfiak sem csak feketeöltönyben lehetnek elegán-sak. Mindenképp érezhetőaz igyekezet a fiatalok ré-széről, hogy szépnek akar-nak tűnni, de divattervezőiszemszögből ezt nem föl-tétlen a legaktuálisabbszempontok szerint teszik.Azt például

Ferencz Borbála 
divattervező
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fokkal szebb az ördögnél"

mindenképp idejemúltnaktartom, hogy a fiatalok zömeaz „egyenmegjelenést” tartjaelérendőnek: az egymáshozhasonló testfelépítést és ru-házatot. Szerencsére ez nemmindig sikerül nekik, ígyéppen egyediségükkel tűn-nek ki a tömegből.
– Mi lenne az álommun-

kád?– Két változat lenne ked-vemre való: az egyik a saját,önfenntartó vállalkozás in-dítása, ahol minél kevesebbkompromisszumot kell köt-nöm. A másik az alkalma-zotti lét a szakmámon kívül,de csakis úgy, hogy legyenidőm, valamint anyagi hát-terem a saját projektjeim-hez.
– Van-e példaképed a di-

vat világából?– Nem tudnék egyetlentervezőt megnevezni, de RafSimons, J. W. Anderson,

Marc Jacobs, Issey Miyake,Demna Gvasalia alkotásainagyon tetszenek.
– A 2017-es divatból mi

az, ami tetszik, és mi az, ami
előtt értetlenkedve állsz?– Évről évre lenyűgöz aférfidivat, így történt ez2017-ben is. Ha valaholmost igazán kreatív és in-novatív dolgok történnek,az a férfi divathetek kifutói.Persze előfordul, hogy va-lami nem az én stílusom,nem tudok vele azonosulni,de ha jó koncepcióval vanalátámasztva, el tudom fo-gadni. Ami előtt értetlen-kedve állok, azok a kreációk,amelyek nem hoznak sem-mi újat, nem mozdítanak kisemmit és senkit a kom-fortzónájából, azonban eza divatközpontok – London,Párizs, New York, Milánó –kifutóin elég ritkán fordulelő.

Pál Piroska
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Vásárhelyi (zs)ebadták  
Habár a marosvásárhelyi tömegközlekedési eszközökön immár hosszú évek óta garázdálkodnak zsebtolvajok – akik valszeg nem nagyon
csípik a konkurenciát, mivelhogy a 20-25 fős zsebesbanda összetétele gyakorlatilag nem változott az elmúlt évtizedben –, a helyi sajtó
csak mostanában harapott rá. Annak dacára, hogy a „Esti din Targu Mures daca…” és más vásárhelyi fészbukos csoportokban napi szinten
téma, hogy elvetemült gazemberek jobbára kisnyugdíjasokat, fogyatékkal élőket, gyerekeket meg egyéb „puha célpontokat” fosztanak
meg pénztárcáiktól, telefonjaiktól s más értékeiktől a buszokon, maxi-taxikon, megállókban. Ennél aljasabb dolgot, amit ezek a férgek
művelnek, elképzelni is nehéz: kiszolgáltatott, védtelen emberek pénzét lenyúlni, akik utána aztán napokig vagy hetekig nélkülöznek,
éheznek, miközben a söpredékek az ő kis összekuporgatott lejecskéikből dőzsölnek. Merthogy minden bizonnyal nem ételre kell a fe-
hérjehalmazoknak a zsákmányolt pénz – nem mintha úgy kevésbé megvetendő lenne a cselekedetük –, hanem piára, cigire, játékgépe-
zésre meg hasonlókra. Hatékonyan fellépni ellenüknemcsak egy negyvenkilós öreg-asszonynak, egy cingár kamasz-lánynak vagy egy szerencsétlenmozgássérültnek bajos, hanemmég egy megtermett férfiember-nek is, mivel általában hárman-né-gyen vannak, de volt már példaarra is, hogy egyszerre nyolcan raj-zottak fel egy félig üres buszra. Demég ha egyedül is van, akkor se ja-vallott nyíltan szembeszállni vele,hacsak nem a Francia Idegenlégió-ból jöttünk épp haza szabadságra,mert „szükség esetén” gondolko-dás nélkül megkéselnek, és ez nemtúlzás – olyan díszpéldányok is ta-lálhatók köztük, akik már többszöris ültek, és nem adócsalásért,hanem, többek közt, súlyos testisértésért.Mi lehetne hát a megoldás? Arendőrség, mint tudjuk (meg el ismondják folyton), gyakorlatilag„tehetetlen”. Még ha véletlenül tet-ten is érik, bezárni nem fogják,azaz nem helyezik előzetes letar-tóztatásba, egyszerűen azért, mertolyan túlzsúfoltak a hazai börtö-nök, s ezen belül a vásárhelyi is,hogy egyszerűen nincs hova. Nyit-nak neki szépen egy sokadik do-szárpénált, oszt’ jónapot, pár óránbelül megint kinn, illetve a buszonvan az aljadék.Szóval, mit lehet tenni? Valamiolyasmit kéne, ami bár a minimálishatékonyság halovány ígéretévelkecsegtet. Első körben például azt,hogy az összes autóbusz megmaxi-taxi oldalsó ablakaira kira-gasztanák a fényképeiket, belülről,szép nagy A4-es méretben, a kö-vetkező felirattal: „ATENTIE,ACEST OM PROBABIL E HOT DEBUZUNAR! – FIGYELEM, EZ AZEMBER VALÓSZÍNŰLEG ZSEBTOL-VAJ!”. Még csak nem is perelhetné-nek miatta, mivelhogy nem állítás,csupáncsak feltételezés. De addigis itt van néhány alternatíva, azaz:

HOGYAN 
VÉDEKEzzÜNK A 

VáSáRHElYi BUSzOKON, 
MAXi-TAXiKON, 
MEGállÓKBAN 

TEVÉKENYKEDő 
zSEBTOlVAJOK EllEN?

☻ Rakjunk a táskánkba, háti-zsákunkba, dzsekizsebünkbe fel-húzott patkányfogót (de férfiak anadrágzsebbe semmiképpen ne!!!)

☻ Belülről vastag alufóliával ki-bélelt kabátzsebünkbe más megle-pit is tehetünk agörényfajzatoknak, például óriáskeresztespókot, kiéheztetett hang-tompítós csörgőkígyót, veszett pó-cegeret, ideges királyrákot vagydarázsfészket (nem süteményt,igazit)
☻ Mindig három-négy ex-kom-mandós testőrrel tömegközleked-jünk, akik egy méterrőlkörbevesznek bennünket, és utas-társaink minden mozdulatát figye-lik (jöhetne az ellenvetés, hogyakkor már a taxi sokkal olcsóbb,mint badigárdokat bérelni, amiigaz is, de most a buszozásról vanszó)
☻ Vegyünk okosbuxtárcát, amidrága ugyan, viszont azonnal érte-sít bennünket az okostelefonun-kon keresztül, ha illetéktelenkezek tapenyolják (amennyibennem lopják el azt előbb)
☻A rendőrség közleménye sze-rint szoktak civil ruhás rendőrökutazni a tömegközlekedési eszkö-zökön, úgyhogy kérdezzünk megrendőröket, mit szoktak felvenniolyankor, és öltözzünk civil ruhásrendőrnek
☻ A helyi rendőrség vezetőjeszerint „az utasok összefogva kel-lene szembeszálljanak a zsebtolva-jokkal”, ezért mielőttlebuszoznánk, mondjuk, a Tudor-

ból a Kauflandba, hozzunk létreegy eseményt a fészbukon „Ma dél-előtt fél tizenegykor valaki a Tu-dorból a Kauflandba?” címmel, éscsak azt követően keljünk útra, mi-után legalább tízen benyomták az„Ott leszek”-et
☻ Vásároljunk egy grammrapontosan mérő digitális fürdőszo-bai mérleget, és a buszon, maxi-taxin végig azon álljunk,egyfolytában a kijelzőjét sasolva(ha közben bántanak a szelek, netartsuk vissza, annak nincs súlya)
☻ Az v„In Atentia PasagerilorTargumureseni – A marosvásárhe-lyi utasok figyelmébe” elnevezésűFacebook-oldal szerint „a zsebtol-vajok általában a megállókbanücsörögnek, és úgy tesznek,mintha nem ismernék egymást”,úgyhogy a buszmegállókban főlegazokat tartsuk szemmel, akik úgytesznek, mintha nem ismernék atöbbi embert
☻ Viseljünk bohócjelmezt vagylovagi páncélt, vagy állandóan han-gosan motyogjunk utazás közben,ugyanis a bolondoktól nemcsak azamerikai indiánok félnek, hanem amieink is
☻ Amennyiben tetten érjük azsebest, amint épp bennünket pró-bál kifosztani, ne adjuk át a rend-őrnek, mert legfeljebb huszonnégyórára viszik be, és másnap ott foly-tatja, ahol abbahagyta, hanem vi-

gyük inkább egy félreeső helyre, éskedvesen, türelmesen magyaráz-zuk el neki, hogy lopni csúnyadolog, de az ujjait csak utána tör-jük el egyenként, különben a ropo-gástól és a saját üvöltésétől nemfog hallani semmit
☻ Egyik kedvenc prédájuk a sokcsomaggal rendelkező utas, így hatöbb csomaggal vagyunk kénytele-nek buszozni/maxizni, azokat nemagunk, hanem egy másik utasmellé pakoljuk le
☻Vegyünk egy saját buszt, sajátsofőrrel és statiszta-utasokkal, ígytömegközlekedünk is, de nem israbolnak ki
☻ Ha valaki ok nélkül, mintegy„véletlenül” meglök a buszon,akkor szinte biztos, hogy a társaközben már a zsebeinkben turkál;olyankor kétméteres körzetbenvillámgyorsan üssünk ki minden-kit egy elektromos sokkolóval,majd vizsgáljuk át a zsebeiket
☻ A zsebtolvaj utálja, ha lefo-tózzák/lefilmezik, tehát még amegállóban fényképezzünk le min-denkit közelről, szinte a képükbenyomva a telónkat – aki elkezdméltatlankodni, cirkuszolni, fenye-getőzni, az zsebtolvaj
☻ És végül: legyünk mi is zseb-tolvajok, mert egymást nem zsebe-lik ki!

Molnár Tibor



Ahogy elkezdődött: 1918.november 8-án az ideigle-nes csehszlovák kormányparancsára cseh katonai ala-kulatok átlépték a demar-kációs határt a Vág folyónálTrencsén és Nagyszombatközött. November 15-én amagyar csapatok Pozsonytérségében visszanyomtáka cseheket. December 3-ánaz antanthatalmak katonaimissziója jegyzékben köve-telte a Felvidék kiürítésétés átadását Csehszlovákiá-nak. Az új határ a Duna ésaz Ipoly folyó, Rimaszombat,az Ung torkolata és Uzsoklett. December 26-án a cse-hek bevonultak Eperjesre,29-én Kassára. Csehszlovákalakulatok vonultak be Po-zsonyba, az egykor volt ma-gyar fővárosba, 1919. januárelsején. Az akkor tizennyolc

éves nagyanyám ott állt aDuna-parton a néma tömeg-ben, amikor a cseh katonákteherautóval, drótkötéllellerántották a talapzatárólMária Terézia királynő lovasszobrát, Fadrusz János re-mekművét. Sötétedés utána pozsonyi polgárok össze-gyűjtötték és jól elrejtettéka kisebb-nagyobb fehérmár-vány-darabokat.A versailles-i békeszer-ződés életbe lépésekor,1920. június 4-én, hivata-losan Csehszlovákia birto-kába került a magyarok ésszlovákok lakta Felvidék.Az akkor még királyi Ma-gyarországtól elszakított te-rület össznépessége háromés fél millió volt, amibőlegymillió-hetvenkétezrenvoltak magyar ajkúak. A voltállami tisztviselők, fegyveres

testületek hivatásos tisztjeiáttelepültek magyar terü-letre. Dédapám, EdelmayerJános őrnagy, Pozsony városvolt térparancsnoka nem-sokára egy szerény, egyszo-bás házban találta magátPestszentlőrincen, a felesé-gével és öt gyermekével. Avolt magyar tisztviselőknagy része átköltözött azakkori, nyomorba süllyedtanyaországba. Anyai nagy-anyám hét gyermeket szült,akiktől azután tizenháromunoka jött világra. Apainagyanyámnak négy gyer-meke volt és öt unokája.Összesen tizenkilencen tar-toztunk egy nemzedékhez. A magyar kormány rend-kívüli miniszteri tanácsa1938. október 8-án tárgyaltaz akkori „csehszlovák hely-zetről”. Kimondta, hogy aszlovák országrészhez tar-tozó területeket „nem tör-ténelmi, hanem etnikai ala-pon” visszaköveteli. Pozsonyválaszul autonómiát ajánlottfel a magyarok lakta ország-részekre. A tárgyalásokmegszakadtak, végül no-vember 5-én megkezdődötta Magyar Királyi Honvédségcsapatainak bevonulása aFelvidékre és Kárpátaljára.A visszaszerzett terület né-pességének 86,5 százalékavolt magyar, 9,8 százalékaszlovák anyanyelvű. Abbanaz időben hétszázezer körülvolt a magyarok létszáma,tíz százalék közülük az ak-kor már német bábállamCsehszlovákia területén ma-radt.Ahogyan folytatódott:1945. április 5-én Csehszlo-vákia ideiglenes fővárosá-ban, Kassán kihirdették akormányprogramot. A Vö-rös Hadsereggel hazájábavisszatért Eduárd Benes el-nök tizenhat fejezetből állódekrétumának három pont-ja kimondta az országbanélő magyar kisebbség jog-fosztását, vagyonelkobzásátés külföldre történő kitele-pítését. Az 1946-47. évi in-tézkedések során összesenhetvenhatezer magyart de-portáltak Magyarországba,hatvanezer főt munkáraCseh- és Morvaországba;további háromszázhuszon-hétezer magyar ajkú sze-mélyt hatóságilag szlovák-nak nyilvánítottak. Párizs-ban 1947. február 10-énaláírták a békeszerződéstMagyarországgal a szövet-séges hatalmak, hivatalosanis visszaállt az 1938. évi

első bécsi döntés előtti ál-lapot Csehszlovákiával. Mi-közben a győztesek har-mincmillió amerikai dollárjóvátételre kötelezték Bu-dapestet, a felvidéki, isko-laköteles korú gyermekek1945-től 1949-ig nem ta-nulhattak magyarul. Nemvolt elegendő szlovák nyelvűtanítójuk sem, négy évignem tanulhattak a magyarkisdiákok.Az 1970-ben lezajlottcsehszlovákiai népszámlá-láskor összesen ötszázhar-mincháromezer magyarnemzetiségű lakost írtakössze a két országrészben.Ez a lélekszám 1991-ig öt-százhatvanhétezerre emel-kedett, majd apadni kezdett.Húsz évvel később, 2011-ben már csak négyszázöt-vennyolcezer magyar ajkúszemélyt számláltak, akikközül – egy új kategória sze-rint – nyilvánosan három-százkilencvenegyezrenhasználják az anyanyelvü-ket. Az újsütetű Szlovák Köz-társaságban együtt élő több-ség és a magyarok közöttiarány 1961-ben 87,6:12,4volt, ami ötven év elmúltával91,5:8,5-re romlott.Az 1970-es évektől – az1968-as felfordulás tanul-ságaitól megvilágosodva –egy új korosztály lépett szín-re a felvidéki közéletben.Duray Miklós: Kutyaszorító(1983) és Janics Kálmán: Ahontalanság évei (1878)című könyvei, majd az 1990után egyre másra megjelentmagyar nemzetpolitikai ésszociográfiai munkák fel-paprikázták, később azon-ban lenyugtatták a tót na-cionalistákat. Számukra amagyar könyvek nem ve-szélyesek. Ahogy az olvasóiksem. A biológiai túlélés, ésreprodukáló verseny – az

1920-as, majd az 1950-esés 70-es évek irányelveitmásolva – az anyaméhek-ben dőlt el a két nép között.Statisztikai adatok szerint,a többségi szlovák régiók-ban már átlag 2,7, amíg akisebbségi magyar vidéke-ken 1,4 százalékos a szüle-tési ráta. Ahogy végződhet:a legutóbbi években ijesz-tően felgyorsult a magyarokfogyatkozása (főként vidé-ken), és a beolvadása (atöbbnyire városi) szlávtöbbségbe. A 2015-ös rész-népszámlálás szerint négy-százezer alá esett a lélek-számuk, ebben benne vana külföldön dolgozó, lete-lepedni szándékozó lakosokszáma is. Ez a népesség ki-sebb, mint Budapest háromnagy kerületének összla-kossága együtt. Olvasható az internetenegy megdöbbentő riport Tu-dósítás a magyar Titanicrólcímmel. A Nyitra város kö-zelében található, tősgyö-keres Árpád-kori Zobor vi-dék tizenhárom településemagyar szemmel nézve „ha-lálközeli állapotba” került.Jegyezzük meg a Béd, Meny-he, Csitár, Geszte, Gímes,Gerencsér, Kolon, Pográny,Zsére, Lédec, Alsóbodok,Egerszeg és Vicsapáti falvaknevét az utókornak! Az1910. évi cenzus idejébenmég kilencven százalékbanmagyar ajkú települések lé-lekszáma 2011-re átlagnegyven százalékra csök-kent. Nyitra magyar népes-sége ötven százalékról 1,8százalékra esett vissza százév alatt. A járás hét iskolá-jában az idei évben összesentizenegy magyar gyermektanul. Ennyi!
ludwig Emil

Szomorú végjáték|  FiGYElő  | / 9. /

A legutóbbi években ijesztően felgyorsult a magyarok fogyatkozása és beolvadása a többnyire városi szláv többségbe

| Központ hetilap | 2017 / 08. | február 23– március 1. | |
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Egy 24 éves marosvásárhelyi illetőségű hölgy a minap Kecskeméten kilenc ver-
senyző közül egyedüli nőként vett részt Az úszás ünnepe címet viselő megmé-
rettetésen, ahol 24 óra alatt 52 kilométert úszott, ami több mint 1000 olimpiai
medencehossznak felel meg, ezzel romániai női rekordot állított fel. Demény Helga egykoronPeteley Attila úszóedző ne-veltje volt a marosvásárhelyiISK-nál – jelenleg a kolozs-vári állatorvosi egyetem hall-gatója, és az ottani OrcaSwim&Triathlon Club úszó-edzője, oktatója – négyéveskora óta úszik, három évenkeresztül Románia váloga-tottjának is tagja volt, s mintelmondta, öccse, DeményAttila biztatására vágott belea versenybe. Attila tavalymaga is részt vett a 24 óráserőpróbán, aminek az úszásnépszerűsítése volt a célja,így ő azóta a romániai férfirekorder. Helga készségesen vála-szolt a Központ kérdéseire.
Öccse felkérésére úszott

– Gratulálok, hogy ön
mindeddig egyetlen romániai

hölgyként emberfelettit
úszott, azaz 24 óra leforgása
alatt mintegy 52 kilométert!
Kérem, meséljen a kecskeméti
rendezvényről…– Univer24, az Úszás ün-nepe nevű úszórendezvény-re a Kecskeméti Fürdőbenkerült sor február 11-12.között. A hagyományossávált vetélkedőn két próbavan: az egyéni 24 órás úszás,a másik pedig a váltó, azaz4, 12 és 24 órás úszás, ami-ben csapatok vesznek résztés félóránként váltják egy-mást. Az egyéni számban ötúszó versenyzett. A vetél-kedő célja az úszás népsze-rűsítése mint a legegészsé-gesebb mozgásforma a gye-rekek és felnőttek számáraegyaránt. Mindez motivált,hogy részt vegyek a magyar-országi megmérettetésen,példát akartam mutatni

azoknak, akik korhatár nél-kül szeretnének úszni. Tu-lajdonképpen az öcsém, De-mény Attila vett rá, hogybenevezzek a versenyre,amelyen ő is részt vett 2016-ban. Attila a medence szélénszurkolt és tanácsokkal lá-tott el.
– Milyen kritériumok sze-

rint kellett úszni?– A 24 órás verseny sza-bályai szerint háromórán-ként negyedórás szünetettarthattunk. Mintegy 20 óraután hittem, hogy teljesítenitudom a feladatot, habár afizikai fáradtság 12-13 óraután érződött, én pedig agyors- és mellúszást alkal-maztam. Mi, akik egyéni szá-mokban versenyeztünk, 3óránként tarthattunk egy15 perces szünetet, ez alattgyümölcsöt, energiaszele-

teket, kávét és vizet fogyasz-tottunk.
Alaposan felkészült 
a versenyre

– Sokan kipancsoljuk ma-
gunkat termál medencében,
esetleg leúszunk pár hosszt
a lelkiismeretünk megnyug-
tatása érdekében, de egy
ilyen távot nehéz bevállalni,
erre alaposan fel kell készül-
ni. Hogyan sikerült?– Fel tudtam készülni aversenyre, hiszen az egye-sületünk maratoni verse-nyeket is rendez 10 km-estávon, nyílt vízen. Amúgy ishat-hét órát naponta a me-dencében töltök gyerek megfelnőtt csoportokkal. Nemjelentett külön kihívást, hogya vízben vagyok, inkább az,hogy 24 órán át ugyanaztcsináltam. Úgy gondolom,hogy a vártnál jobban telje-sítettem, ugyanis hosszabbtávot tettem meg, mint amitelterveztem. Romániábannem rendeztek még egyéni24 órás vetélkedőt, csakBrassóban váltót, ahol hétfős

csapatok versenyeznek.
– A versenyen más romá-

niai úszó indult-e? – Nem, az úszók magyarállampolgárok kellett legye-nek. Tőlem is megkérdezték,hogy rendelkezem-e magyarállampolgársággal, de jövő-től kezdődően nem kizárt,hogy nemzetközi jellege islesz a rendezvénynek. 
– Ezek szerint ön az egye-

düli romániai, aki egyhu-
zamban ennyit úszott egy
nap során?– Igen, én vagyok az egye-düli romániai hölgy, hiszena tavaly az öcsém is teljesí-tette a távot, így ő az egyet-len romániai férfi, aki 24órán keresztül úszott. 
Peteley Attila 
tanítványa volt

– Mint említette, egykoron
úszó volt. Melyik egyesületnél
sportolt?– Négyéves koromtól ti-zennyolc éves koromig úsz-tam Marosvásárhelyen a he-

Vásárhelyi úszórekorder

Demény Helga 
és öccse, Demény Attila
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Ötödik döntőjét 
vesztette el a Maros KKA Maros KK nagy küzdelem-ben a hajrában egy ponttal veszí-tette el a férfi kosárlabdaRománia Kupa nagyszebeni dön-tőjét a Kolozsvári Universitatea-BT-vel szemben 79–78 (17–19,28–22, 12–20, 22–17) arányban.  Habár az elmúlt években mind-két csapat több bajnoki és kupa-döntőben volt érdekelt, eddigmég egyszer sem találkoztak egy-mással a végső győzelemért. Vereségével a maros vásárhelyicsapat ötödik döntőjét (hármat abajnokságban, hármat a kupá-ban) veszítette el az utóbbi ötévben, míg a Kolozsvári Universi-tatea-BT megvédte tavaly meg-szerzett címét.  
Az ASA-nak sem 
sikerült a pontszerzés
KolozsváronA sereghajtó ASA kétgólos ve-reséget szenvedett a KolozsváriCFR otthonában a labdarúgó 1.liga 24. fordulójában.A vásárhelyi csapat ráadásultovábbra sem rúgott gólt 2017-ben és 10 pontjával maradt a se-reghajtó pozícióban.Az alapszakasz utolsó előttifordulójában a vásárhelyiek ha -

zai pályán játszanak, holnap20.30-tól az FC Voluntari-t fo-gadják.
Búcsúztak 
a marosvásárhelyi 
tekések a Bl-tőlHazai sikerrel a negyeddöntő-ben véget ért a MarosvásárhelyiElektromaros Romgaz női te-kecsapatának szereplése a Baj-nokok Ligájában, miutánösszesítésben alulmaradt a hor-vát Mlaka Rijeka elleni párharc-ban: Horvátországban 6-2-rekikaptak, míg itthon nagyon szo-ros mérkőzésen mindössze 5-3-ra győztek a hazaiak, de ez nemvolt elég a továbbjutáshoz.Orosz István és Seres Józsefedzők játékosai közül Duka Tildaérte el a legjobb egyéni ered-ményt 589 ledöntött fával, őtGyéresi Anna (565) és DoinaBaciu (563) követték.  A Bajnokok Ligája-találkozóelőtt az Elektromaros Romgazszámára elkezdődött a NemzetiBajnokság visszavágó-sorozata,amelynek első játéknapjánPloiești-en fölényesen, 7–1-re(3163–2810) legyőzte a Buka-resti Rapidot. A legeredménye-sebb marosvásárhelyi játékosokDoina Baciu (545 ledöntött fa),Alexandrina Bornert (544) ésDuka Tilda (543) voltak.

Röviden...

lyi ISK színeiben, 14-17 éves koromközött a román válogatott tagja isvoltam, szülővárosomban pedig Pe-teley Attila keze alatt formálódtam.18 éves koromban Kolozsvárra ke-rültem, ahol jelenleg hatodéves ál-latorvosi egyetemista vagyok, de ez-zel párhuzamosan úszást oktatok. 
– Mik a tervei? Fog-e még hasonló

megmérettetésen részt venni?– Ezen egyelőre még nem gon-dolkodom, esetleg 2017-ben is vál-lalom ezt a 24 órás úszást. Egy évbenegyszer elég azt a távot leúszni... A

klubunk által rendezett távúszó ver-senyeken, azaz 10 kilométeres ma-ratonokon részt szeretnék venni,emellett a Tárnica-tavat (Kolozs me-gye) is át szeretném úszni, ami 6,5kilométeres táv. Ezeket az úszóver-senyeket mindenképpen a nyári idő-szakra tervezzük. Amúgy nagy élmény volt számom-ra ez a verseny, jó volt átélni. Utólagmásképpen lehet felfogni és kezelnia gondokat, sokkal inkább mentálismegterhelést jelentett, mintsem fi-zikait. 
Czimbalmos F. Attila

Eredmények a 24 órás kecskeméti teljesítménypróbában: 

1. Kálmán Péter (22 éves veszprémi úszó) 81,2 km, 
2. Hajdú lászló (56 éves kecskeméti úszó) 71,4 km, 
3. Demény Helga (24 éves marosvásárhelyi úszó) 51,9 km, 
4. Tóth Béla (56 éves debreceni úszó) 45,5 km, 
5. illés Sándor (34 éves gyulai úszó) 44,9 km.
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Ezeket a filmeket nézhetjükmeg a Marosvásárhelyi 
Magyar Filmnapokon

Szerelem mint „iparág”: kevés haszon, kevés nyereség?

A marosvásárhelyiK’ARTE Egyesület és a Ba-lassi Intézet – BukarestiMagyar Intézet hetedik al-kalommal szer  vezi meg aMarosvásárhelyi MagyarFilmnapokat március 1-5-eközött három helyszínen: aMűvész Moziban, a G Café-ban és a K’ARTE Szobában.A Marosvásárhelyi Ma-gyar Filmnapok két kísérőeseménnyel indul: a G Café-ban vetítik a Balaton Met-hod (2015) zenés kísérletifilmet (március 1-én) és aCamera K’ARTE galériában

megnyitják Bartha Beatrixkiállítását (március 2-án).Péntektől vasárnapig aMűvész Moziban vetítik afilmeket, ahol több mint 10filmes alkotást láthatnak amarosvásárhelyi filmked-velők, melyek között lesz-nek a magyar filmtörténetgyöngyszemeiből is, delesznek a legújabb filmesalkotások közül is, vala-mint dokumentumfilmek,kisjátékfilmek, egy ifjúságifilm és nem utolsó sorbanegy helyi, marosvásárhelyialkotás is 2016-ból.

PROGRAM 

Szerda | G. Café
19:00 Balaton Method (2015, 85 perc)
Csütörtök | Camera K'ARTE (kiállítás)19:00 Opening Bartha Beatrix, Kipakolás
Péntek | Művész Mozi
16:30 Székely kálvária 1916 (dok., 2014, 51 perc) >> Q&A Cornel Sigmirean
18:00 Szegénylegények  (1965, 90 perc)
20:00 Tiszta szívvel (2016, 105 perc)
Szombat | Művész Mozi 
15:30 Berosált a rezesbanda (2013, 52 perc) >> ifjúsági vígjáték 
17:30 Kisjátékfilmek (92 perc)
19:30 Az üvegfestő – Róth Miksa művészete(dok., 2015, 69 perc) >> Bemutatja Oniga Erikaművészettörténész
21:30 Ernelláék Farkaséknál (2016, 81 perc)
Vasárnap | Művész Mozi
16:30 Human Places (dok., Marosvásárhely, 2016, 70 perc)
18:00 Hannibál tanár úr (1956, 90 perc) >> Q&A Albert Mária
20:30 Félvilág / (2015, 88 perc)A pénteken, szombaton, vasárnap vetített utolsó filmekre a belépő 5 lej; az összes többieseményre a belépés ingyenes az érkezés sorrendjében.

A kiszeretés művészeteCirka kétezer éve írta megA szerelem ellenszerei címűművét Ovidius, aki igen nép-szerű volt a hölgyek köré-ben, háromszor nősült, mégtöbbször szeretett és csa-lódott. Műve egyetlen sze-relmi jajveszékelés, elégiájátolvasva lelki szemeink előttlátjuk, ahogyan fekszik el-sötétített római szobájában,és egy pohár könnyű borralpróbálja enyhíteni a szívkeserű fájdalmát.Az ókorban aranyifjúnakszámító Ovidius terjedelmesverset írt a „Kiszeretés mű-vészetéről”. Érzékletesen,ugyanakkor szakszerűen írtale, mintha csak egy orvosiszakkönyv számára készültvolna, hogy mi a teendő akutállapot esetén.Az elmúlt kétezer év soránaz orvosok megtanulták ki-cserélni a szívet transzplan-tációs műtétekkel, ám azegész emberiséget gyötrőszerelmi bánatnak továbbrasem ismerjük az ellenszerét
„Szociális fogyatékosság”A szerelmi bánat a hu-szonegyedik században köz-ügy lett, egész iparág épültköré, virágzik az internetena bánatbiznisz, önsegítőkönyvek, sajgó szívre fej-lesztett telefonos appliká-ciók, pszichológusok hadapróbálja az elszakadás kín-ját enyhíteni. A szerelmicsalódást újabban társadal-mi és piaci szempontból isvizsgálják, „szociális fogya-tékosságként” emlegetik,hisz a csalódott szerelme-

seknél látványosan vissza-esik a termelékenység, nőaz antidepresszánsok, dro-gok, alkoholos italok fo-gyasztása, de még a bűn-cselekmények száma is.
Szerelem és más drogokAz antropológusok száz-hetven országban kutatták,ismerik-e az ott lakók a sze-relmi bánat fogalmát. Kul-túrkörtől, vallástól, társa-dalmi berendezkedéstől füg-getlenül mindenhol jól tud-ják, mit jelent a szerelmicsalódás, egyetlen olyan em-beri közösséget sem talál-tak, ahol ismeretlen lenneez a fogalom.A szerelmi bánat nem kí-méli a társadalmi elitet sem,pedig az aranyásó hölgyeketvagy selyemfiúkat mindenlogika szerint igazán egy-szerű volna pótolni. Ahogyszenvednek tőle a mélysze-génységben élő embermil-liók is, tehát a megélhetésértvívott napi küzdelem semtudja a szerelmi vágyako-zást felülírni. Helen Fisher,a szerelem világhírű bioló-gusa, antropológus a világharminchárom országábanötmillió embert kért fel,hogy töltsenek ki egy pár-választási kérdőívet. Arra akérdésre, hogy „visszauta-sított-e már valaki téged,akit igazán szerettél?”, azemberek kilencvenöt szá-zaléka igennel felelt. Aho-gyan arra a kérdésre is,hogy: „Elutasítottál-e márvalakit, aki igazán szeretetttéged?”Csoda, hogy kész ideg-roncs az emberiség? De va-

jon miért vésődött belénkaz evolúció során egy ilyengyötrő, irracionális szenve-dély? A válasz meglepőenegyszerű: az érzés, amit amaga bonyolult érzelmi éskémiai folyamataival szere-lemnek hívunk, azt a céltszolgálta, hogy a hímet ésa nőstényt összekovácsoljaarra az időre, amíg gondos-kodniuk kell az utódaikról.Sajnos az evolúció nem szá-molt a várható élettartamnövekedésével.Fisher professzor LucyBron idegtudóssal szövet-kezve nemcsak a friss sze-relmesek, hanem a szerelmicsalódástól szenvedők agyiműködését is tanulmányoz-ta. Náluk az agy három te-rületén fedeztek el aktivi-tást: ugyanazon a területen,mint a friss szerelmesekesetében, ami elég nagy ki-tolás, tekintve, hogy a csa-lódott szerelmes éppenazon fáradozik, hogy elfe-lejtse azt, akihez annyira

vonzódott. Ehelyett azonbancsak még többet gondol rá,még erősebben kötődik hoz-zá. Aktivitást találtak továb-bá az agynak azon területén,amelynek a nyereségek ésveszteségek kalkulálása adolga. Az elhagyott szerel-mes agya lázasan igyeksziklefuttatni a nyereség ésveszteség programjait, győz-ködi és hamis illúziókkaláltatja önmagát, de titkonmég mindig reménykedik,hogy ha emeli a tétet, talánújra visszahódíthat.Szerelmi bánat eseténmegszűnik a világ körülöt-tünk, vagy legalábbis kö-zömbössé válik, mindenidegszálunkkal megszállot-tan a célszemélyre koncent-rálunk a leszokás legna-gyobb akadálya pedig a visz-szaesés.
Szállj alá a poklokra!Emily Dickinson 19. szá-zadi amerikai költőnő fi-

nom, otthonülő, magánytkedvelő – akkoriban úgymondták: vénkisasszony –volt. Életrajzírói szerint nemsokat tudhatott a szerelmibánatról, mégis igen pontosdefinícióval szolgált, ame-lyet mindmáig szívesenidéznek: „Az elválás azegyetlen dolog, amit tud-nunk kell a pokolról” – írja.Az egyéni sorsokban na-gyon nagy kérdés, hogy va-laki a múltjának a sérelmeitmeddig cipeli magával.  Havalaki a szükségesnél to-vább ragad a gyász idősza-kában, az élettől vesz el hó-napokat, éveket. Azokat azélményeket is elszalaszt-hatja, amelyeket pár évvelkésőbb talán már nem élhetát. Kegyetlen törvény ez azelhagyott szerelmesek boly-góján. Ahogyan az is, hogya másik érzései felett nincshatalmunk. De hát az embernem tulajdon, megy a sajátfeje után.
Timár Tímea


