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Gorobsov visszatért 
az ASA-hoz A 27 éves Nicolás Gorobsov a minap visszatértaz ASA 1. ligás labdarúgó együtteséhez, amelyszíneiben a 2014-2015-ös idényben játszott.Gorobsov hétfőn este pályára is lépett a GazMetan-ASA (2-0) mérkőzésen.  
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Arany János Marosvásárhelyen Arany János költő Nagyszalontán – a Partiumkapujában – született 1817. március 2-án. Bártudomásunk szerint Erdélyben, a Székelyföldönsoha nem járt, Marosvásárhelyen mindig ápol-ták és ápolják az emlékét. Különböző esemé-nyeken, rendezvényeken verseiből olvasnakfel, nevéről utcát neveztek el… 
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Vásárhelyi vers 3

Vásárhelyi vagy akkor is, ha ismerted Tátácit,
S Csikkes Robi tarhált tőled párszor egy szál kárpácit.
Ittál nagy Bachus konyakot, és kicsi kétdecis rumot,
S ma se közköltséget fizetsz, hanem csakis konszumot.
Vasárnap a templom helyett mindig az ócskára mész,
De nem szólsz be mindenkinek, merthogy az ott nem
a fész.

8. old. // HUMOR

Mit kapnak, akik adnak? Életre szóló kapcsolatok, önállóság, nyelvtudás,bepillantás idegen, távoli kultúrák világába,ingyen végzett munka és utazgatás? Még ennélis több! Jól tudja ezt az, aki már kipróbálta,akárcsak Fazakas Emese, aki 6 teljes hónapottöltött önkéntes szülésznőként Beninben, Afrikanyugati részén. Hazaérkezése után, átélt ta-pasztalatairól mesélt.
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Iskoalügy: botrányból 
szappanopera?    Újabb fejezetéhez érkezett a római katolikusiskola körüli botrány. Mert bárhonnan is nézzük,kezdi elveszteni komolyságát az ügy, s inkábbvalami latin-amerikai szappanoperához kezdhasonlóvá válni. Amint bonyolódik, rétestész-taként nyúlik, közben foszladozik is a kezdetbenkereknek tűnő történet.

„Holnap ugyanitt!” 

Jelmondattal válnak el a
katolikus gimnázium diákjai

Péntekig tartó tüntetéssorozatba kezdett hétfőn a marosvásárhelyi prefektusi hi-
vatal előtt a létbizonytalanságba sodort Római Katolikus Gimnáziumban tanuló
gyermekek szüleinek csoportja. Csíky Csengelét, a csoport szóvivőjét kérdeztük a
demonstráció céljáról, a politikai pártok segítségéről, de a civil érdekérvényesítés
során átélt tapasztalataikról, valamint az iskolában uralkodó hangulatról.

Új sorozat, XI. évfolyam // 11. szám  // 2017. március 16–22. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej
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KOS: Ezen a héten minden adott lesz ahhoz,hogy egész végig a legjobb formáját hozza. Nemlesznek hullámvölgyek, egyszerűen folyamato-san az egekben jár majd. Minden, amibe csakbelefog, sikerrel zárul.
BIKA: Ez a hét számtalan pozitívumot tartogatönnek. Több helyről is pozitív visszajelzésekreszámíthat és még az anyagi helyzete is fellendü-lőben lesz. Akár nem várt pénzösszeg, netánörökség is közrejátszhat ebben. 
IKREK: Nagy dolgok történnek önnel a héten.Meglepő, de pozitív hírekre és eseményekre szá-míthat! Minden ereje és adottsága meg van ah-hoz, hogy bezsebelhesse a sikert, mégis sok eset-ben, mintha visszatartaná valami.
RÁK: Érzi magában a megújult erőket és a kész-tetést, hogy elkezdjen valamit, csak éppen fo-galma sincs arról, mibe vágja a fejszéjét. Kifeje-zetten érzi a közelgő változásokat, amik már ottvannak maga körül a levegőben. 
OROSZLÁN: Ön is érzi, hogy eljött az ideje agyökeres változtatásoknak, és ez az érzet tettekrefogja sarkallni, hogy elkezdje felszámolni régiéletét. Ez a hét pontosan ezekről a változásokrólfog szólni, hogy új alapokra fektesse az életét.
SZŰZ: Nagyszerűen érzi magát, elégedett azéletével és a mindennapjaival. Tele van kreativi-tással, lendülettel és tettrekészséggel. A környe-zete egészen meg van döbbenve a tündöklésénés ragyogásán.
MÉRLEG: Ezen a héten jelentős lépéseket tehetcéljai elérése felé. Nagyobb sikerekben lehet ré-sze, mint amiket képzelni mert. Ráadásul egyesfüggőben lévő ügyeit is könnyedén és eredmé-nyesen zárhatja le.
SKORPIÓ: A csillagok azt üzenik, hogy a hétenjobban figyeljen oda megérzéseire, ugyanis azégieknek súgni próbálnak önnek és utat mutatni.Felfokozott képességének köszönhetően az em-berek nyitott könyvvé válnak ön előtt.
NYILAS: A hét fantasztikus lehetőségekkel bom-bázza. Több tekintetben is eljött életében a vál-tozás ideje és a kapcsolatai megreformálásávalkellene kezdeni. Szinte minden, amihez hozzáér,arannyá válik.
BAK: Egyre csak várja a kínálkozó lehetőségeketés alkalmakat, hogy bizonyítson magának, sze-retteinek, a környezetének és mert többet sze-retne elérni. Most különösen megéri mosolyognia világra és pozitívnak lenni.
VÍZÖNTŐ: A csillagok a következőt tanácsoljáka hétre: bármi is történjék, ne hagyja magát fel-mérgesíteni, mert annak súlyos következményeilehetnek, nem csak egy szimpla kis dühkitörés. 
HALAK: Nem lesz zökkenőmentes a hete, de ajó hír az, hogy minden akadályt sikeresen meg-kerül vagy átugrik. Most olyanokat is hajlandómegtenni, meglépni, amiket korábban nem mertvolna.
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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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Versünnep – elődöntő Március 16-án, csütörtö-kön 17 órakor kerül sor aVersünnep elődöntőjére aMarosvásárhelyi NemzetiSzínház Kistermében. A be-lépés díjtalan.
Állásbörze 
Marosvásárhelyen Csütörtökön, március 16-án 10–19 óra között a Ma-rosvásárhelyi NemzetiSzínház előcsarnokában ál-lásbörzét szerveznek. Atöbb erdélyi nagyvárosbanmegszervezett eseményegyik újdonsága, hogy a je-lentkezőket helyben inter-aktívan és látványosantesztelik. Várják mindazo-kat, akik állást szeretnénekváltoztatni, az első állásukatmegtalálni, de azokat is,akik elégedettek jelenlegiállásukkal és csak ismer-kedni akarnak, új kapcsola-tokat szeretnénekkiala kítani szakmai téren.Állásajánlatok, szakmaigyakorlatok és gyakornokiprogramok, interaktív ver-senyek, valamint karrierta-nácsadás fogadja azérdeklődőket.
Both Gyula fotókiállítása A marosvásárhelyi MarxJózsef Fotóklub szervezésé-ben nyílik meg Both Gyula

Fotók a feledés határárólcímű egyéni fotókiállításamárcius 17-én, pénteken 18órakor a marosvásárhelyivár Szűcsök bástyájában.
Latintánc-
tanfolyamokA marosvásárhelyi And-rás Lóránt Társulat március20-ától újabb jelentkezőketvár a Brăila utca 10. szám

alá (a régi zsinagógába), la-tintánc-tanfolyamaira. Tan-gót Deák Orsolya ésDabóczi Dávid, flamencótAndrás Lóránt, kontaktotDabóczi Dávid, kortárs tán-cot Bezsán Noémi oktat. Je-lentkezni a0721-968-253-as telefon-számon vagy e-mailben az
andraslorantcompany@gmail.comcímen lehet. 

KÁR KIHAGYNI |



Újabb fejezetéhez ér-kezett a római katolikusiskola körüli botrány.Mert bárhonnan is néz-zük, kezdi elveszteni ko-molyságát az ügy, s in-kább valami latin-ame-rikai szappanoperáhozkezd hasonlóvá válni.Amint bonyolódik, rétes-tésztaként nyúlik, közben foszladozik is a kezdetbenkereknek tűnő történet. Az idő teltével egyre kevésbéképes lázba hozni a nézőket. Talán ez is a cél, az érdek-lődés mérséklése, a jóllakottság érzésének kiváltása,magyarán az altatás, mert köztudott: lemondásra haj-lamos, fásult, reményvesztett emberekkel könnyebbelbánni. A folytatásos legújabb fejleményeként most éppenutcai tüntetésen követelik a szülők az ügy rendezését,a konfliktus megoldását. Hogyan mehettek bele abba amegoldásba, hogy egy időben legtöbb tízen vehessenekrészt a megmozduláson, fel nem foghatom. Egy utcaitüntetés egyetlen célja a nyomásgyakorlás. A demonst-ráció annál hatékonyabb, annál inkább felkelti a fi-gyelmet, mennél nagyobb tömeg vesz részt benne. Ígyolyan ez, mint a mesebeli történet: volt is, meg nem is,mármint demonstráció. A szervezők kipipálhatják lajst-romukon, mint teljesített feladatot, a hatóságok megelégedetten hátradőlhetnek, hisz úgy estek túl rajta,hogy szinte észrevétlen maradt. Legalábbis különösebbkényelmetlenséget nem okozott nekik. Igaz, a megol-dáshoz sem jutottak közelebb általa. Ez idő szerint továbbra is ott tartunk, hogy megvana kár - vannak kárvallottak -, de a kár okozója nincsmeg. A részleteket nem ismerem, amit a magam számáraa sajtóból szerzett információkból leszűrtem: a vonatkozóhatározatok meghozatalánál eléggé felelőtlenül, szak-szerűtlenül jártak el. A közigazgatás bonyolult, teker-vényes jogi környezetben folyik, aki nem ismeri kimagát eme dzsungelben, az tálcán kínálja fel annak alehetőségét, hogy rászedjék. Ha az adminisztrációban,a helyi önkormányzatban követték el a hibákat, akkora felelősöket is ott kell keresni, megtalálni. Ami azRMDSZ-t illeti, egyetlen szelíd kérdésem lenne: ha azügyben közvetlenül érintett jogászai nem voltak biztosaka dolgukban, miért nem kértek tanácsot a náluk ta-pasztaltabb, dörzsöltebb társaiktól? Ha az általam felvetett kérdésekre megvan a válasz,máris elhárult a legfőbb akadály a megoldás elől. Mertaz nehezen hihető, hogy - záruljon bárhogy is a történet- a felelősök megnevezése, felelősségrevonása nélkülúgy mehet tovább minden, mintha mi sem történtvolna... És végül: az ügy tanulságul szolgálhat a Gyula-fehérvári Római Katolikus Érsekség és az iskolaépülettulajdonosa, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványszámára is. Nem egyébért, de látván, mi történik,Márton Áron most foroghat a sírjában. Véleményem szerint.     
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Iskoalügy: botrányból szappanopera?    
Péntekig tartó tüntetéssorozatba kezdett hétfőn a marosvásárhelyi prefektusi
hivatal előtt a létbizonytalanságba sodort Római Katolikus Gimnáziumban ta-
nuló gyermekek szüleinek csoportja. 
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Csíky Csengele, a csoportszóvivője lapunk megkere-sésére elmondta, hogy a tün-tetés civil nyomásgyakorlása polgármesterre, a hivatal-ra, az iskolákért felelős szak-osztályra, valamint a helyiönkormányzatra, annak ér-dekében, hogy a törvényeskereteknek megfelelően ké-szítsék el a város iskolahá-lózatát, amelyben benne-foglaltatik a Római KatolikusTeológiai Líceum mint kü-lönálló jogi személyiség. „Ah-hoz, hogy a cikluskezdő osz-tályok el tudjanak indulni,sürgősen össze kell állítaniaz iskolahálózatot, hiszenMarosvásárhely már két hó-napos késésben van. A Ma-ros Megyei Főtanfelügyelő-ség még mindig arra vár,hogy a város leadja az isko-lahálózati iratcsomót, hogyazt majd tovább tudja kül-deni az Oktatási Miniszté-riumba. Ha tovább késle-kednek, a szaktárcától ka-pott átirat értelmében a tan-felügyelőség felszámolhatjaaz iskolát. Ez egy agonizá-ciós folyamat, aminek a vá-rosvezetés az okozója” – vá-zolta a helyzetet. Mint megtudtuk, a város-vezetés azzal indokolja amódszertani lépések meg-tételének elmulasztását,hogy szerinte tisztázatlan atanintézmény jogi helyzete,de Csíky pontosította, hogyjelenleg csupán korrupció-ellenes vizsgálat van folya-matban az iskolaalapításügyében. „Amíg nem szüle-tik jogerős bírósági ítéletarról, hogy az iskola jogihelyzete nincs rendben, azilletékes intézmények köte-lesek úgy eljárni, mint egyolyan iskola esetében,

amelynek az alapítási ok-irata megfelel a törvények-nek” – szögezte le.
Időhúzás, hogy meg-
szüntessék az iskolát?Az aktivista szerint idő-húzásra játszanak, ez viszontegy tanintézmény életébennagyon kedvezőtlen. Jelenlegaz iskolában 405 diák tanul,és ahhoz, hogy egy taninté-zet önálló jogi személyiség-gel bírjon, legalább 300 di-ákja kell legyen. Ha a cik-luskezdő osztályok nem in-dulnak el ősszel, akkor a di-áklétszám 300 alá csökken,és ebben az esetben meg-szüntethetik vagy beolvaszt-hatják az iskolát. „A tünte-téssel határozott és gyorsállásfoglalásra akarjuk kény-szeríteni a városvezetést,bármi is legyen a válasza” –fejtette ki. 
Helyi szinten 
inkompetenciaSzigeti Enikő, a CEMO el-nöke szerint az RMDSZ cser-benhagyta a szülői csoportotés az iskolát. Csíky állás-pontja értelmében a civilcsoport tagjai mindent el-követnek annak érdekében,hogy távol tartsák magukata politikától, de fenntartják,hogy politikai akarat szük-séges ahhoz, hogy az iskolaműködjön. „Minisztériumiszinten mindennemű segít-séget megkaptunk, bármi-kor kereshetjük őket, kész-ségesen rendelkezésünkreálltak valahány alkalommal.Helyi szinten viszont – bárpolitikai akarat lenne – in-kompetenciát tapasztalunkrészükről, úgy tűnik, hogy

nincs elég szakemberük,akik megoldhatnák a hely-zetet. Az RMDSZ felső ve-zetésétől is csak akkor ér-zékeltünk pártfogást, miutána szülőket meghurcolta aKorrupcióellenes Ügyész-ség” – mondta el. Azzal iskiegészítette, hogy üdvözlikugyan az őket támogató po-litikai nyilatkozatokat, deamíg a szavakat nem követikkonkrét lépések, fenntartá-sokkal kezelik azokat. Úgyvélik, nem is tisztjük bírálniegyetlen politikai szerveze-tet sem, azt majd mindeni -kük a szavazóurnáknálegyénként teszi meg. 
Tapasztalatok a civil 
érdekérvényesítés közbenMarosvásárhelyen nemmegszokott, hogy civilkéntélnénk az érdekérvényesítéseszközeivel, így adódik a kér-dés, hogy milyen akadályokbaütköztek a munka során.Csíky Csengele elmondásaszerint nem érték negatív ta-pasztalatok őket, illetve bár-melyik intézményhez mentektárgyalni, fogadták őket, kész-ségesen és türelemmel vála-szoltak a kérdéseikre, vala-mint nyílt kártyákkal játsztak.Ez alól kivétel Horatiu Lobont,az önkormányzat iskolákértfelelős igazgatóságának ve-zetője, aki az aktivista elmon-dása szerint megvezette őket:szóban egyet mondott, papí-ron más jelent meg. „A köz-érdekű adatigényléseinkre isgond nélkül, részletesen vá-laszoltak, persze az már tel-jesen más kérdés, hogy ezekaz eszközök vezettek-e ered-ményhez. Az érdekérvénye-sítés akkor sikeres, ha pozitívkövetkezményeket von maga

után. Egyelőre ilyenben nemvolt részünk, hacsak azt nemtekintjük eredménynek, hogydecember elejétől ugyan bár-mikor megszüntethették vol-na az iskolát egy tollvonással,mégsem tették” – véli a szülőicsoport vezetője. 
Öregdiákok is részt 
vettek a tüntetésenMár a tüntetés első nap-ján megható jeleneteknek

lehettek tanúi az aktivisták,a járókelők bátorítják őket,számos lakos ismeri a mo-linóikat, a pólóikat. „Egyidősebb hölgy is szeretettvolna tüntetni, elmesélte,hogy egykori diákja a II. Rá-kóczi Ferenc Gimnáziumnak,egy fiatal fiú meg, aki tavalyvégzett az iskolánkban, til-takozótáblát kért tőlünk. 
folyt. a 4. oldalon

„Holnap ugyanitt!” 

Jelmondattal válnak el 
a katolikus gimnázium diákjai
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Bár csak tíz személyestüntetésre kaptunk enge-délyt, számítunk a lakosoktámogatására, illetve szükségesetén egymást váltjuk, hogymindenki ki tudja fejezninemtetszését” – tudtuk meg.
Erősebb diákközösség
alakult kiA szülői csoport vezetőjearra a kérdésünkre, hogy aziskola tanulói miként élikmeg a fennálló helyzetet, el-mondta, hogy az osztálykö-zösségek sokkal erősebbenműködnek, jobban kötődnekés figyelnek egymásra a gye-rekek, mert folyamatosanbizonytalanságban élnek, hi-szen nem tudják, hogy med-dig lehetnek együtt. „A na-gyobbik fiamon is látom,milyen a kapcsolata az osz-tálytársaival. A gyerekekminden nap végén kézfo-gással, és azzal a jelmon-dattal válnak el egymástól,hogy „holnap ugyanitt”, vagy„hétfőn itt vagyunk”. De ezérta tanároknak is maximálishálával és köszönettel tar-tozunk, akiknek abban ahelyzetben is sikerült peda-gógusnak maradniuk, ami-kor egzisztenciális gondjaikvoltak, de úgy is, hogy nemtudják, hogy a munkahelyükmeddig létezik” – vázolja ahelyzetet. 
„Hiszünk a sikerben!”Közismert, hogy a Ber-nády Györgyre keresztelt is-kola is civil nyomás hatásárajött létre. Arról kérdeztük aszülői csoport vezetőjét,hogy lehetünk-e bizakodóakafelől, hogy a katolikus iskolaügye is a magyar közösségszámára kedvezően végző-dik majd. „Ha nem hinnénka sikerben, akkor neki semfogtunk volna. Hisszük azt,hogy Románia jogállam,hogy adófizető állampolgá-rokként a közintézményekazért léteznek, hogy a miérdekeinket képviseljék ésa kívánalmainkat teljesítsék.Úgy véljük, egy ilyen ügyminden harcot megér. Deaz is fontos, hogy a gyerekekis megérezzék a közösségerejét, és ha ezt látják a szü-leiktől, felnőttkorban nemkülföldön keresik a megél-hetési lehetőséget, hanemátveszik és továbbviszik tő-lünk a küzdés szellemét. Aziskoláért folytatott harc csakegy szegmense annak a gon-dolkodásmódnak, amit a ci-vil csoport képvisel” – állítjaCsíky Csengele. 

Pál Piroska

„Süvegemen nemzetiszín rózsa”

Bolyai Farkas arcképfestője: Szabó János
– Könyvismertető –  

Oláh-Gál Róbert tudományos munkássága közismert a marosvásárhelyi közönség előtt, hiszen a tanárnak sűrűn
jelennek meg tanulmányai, dolgozatai, tudománynépszerűsítő cikkei különböző kötetekben, kiadványokban, fo-
lyóiratokban, újságokban. Egyik legújabb kötetét Apor Eszter budapesti művészettörténész, muzeológus segítsé-
gével adta közre Bolyai Farkas arcképfestője: Szabó János címen. A kötetet hármas könyvbemutató keretén belül
a Teleki Tékában is bemutatták.

Arany János Marosvásárhelyen
Arany János költő Nagyszalontán – a
Partium kapujában – született 1817.
március 2-án. Bár tudomásunk sze-
rint Erdélyben, a Székelyföldön soha
nem járt, Marosvásárhelyen mindig
ápolták és ápolják az emlékét. Kü-
lönböző eseményeken, rendezvé-
nyeken verseiből olvasnak fel,
nevéről utcát neveztek el… Az 1848-49-es forradalom és sza-badságharc idején Arany János előbbrövid ideig nemzetőr volt, majd inkábba toll és a szó erejével vett részt az ese-ményekben. A megalakult magyar kor-mány belügyminisztériumában töltöttbe fogalmazói állást, és a forradalmikormány lapjának, a Nép Barátjánakegyik szerkesztője lett. 1848 áprilisá-ban írta a Nemzetőr dalt: „Süvegemennemzetiszín rózsa,/ Ajkamon édesbabám csókja;/ Ne félj, babám, nemmegyek világra:/ Nemzetemnek va-gyok katonája.” A szabadságharc leve-rése után, forradalmi tevékenységemiatt Arany rövid ideig bujdosásrakényszerült.  Oláh-Gál Róbert kutatásaiból és köz-léseiből tudjuk, hogy Arany János nemjárt Erdélyben, de kapcsolatot tartott,sűrűn levelezett erdélyi személyiségek-kel, köztük a marosvásárhelyi reformá-

tus kollégium két tanárával, MentovichFerenccel és Szabó Sámuellel. Szabó adiákjaival gyűjtő utakra járt, amelyeksorán balladákat, „verses történeteket”jegyeztek le a „nép szájáról”. Az erdélyi,székelyföldi „kincsek” közül Szabó Sá-muel kérésére Arany János többet köz-zétett az általa szerkesztett Koszorúban1863-1865 közt. Arany János költő, tanár, újságíró, aKisfaludy Társaság igazgatója, a MagyarTudományos Akadémia főtitkára 1882.október 22-én hunyt el Budapesten.Marosvásárhelyen emlékére 1893-ban,az addig Kis Szent Király utcát AranyJános utcának nevezték el. A két világ-háború közötti román megszállás ide-jén az utcának Octavian Goga románköltő nevét adták. 1940-ben Észak-Er-délynek és a Székelyföldnek Magyaror-szághoz való visszacsatolása után azutca visszakapta az Arany János nevet,ami aztán a második világháború utánis megmaradt, napjainkig. 
„Igazságos és jogos szabadság -
harcunkban ne hátráljunk meg!”A nagy magyar költő születésének200. évfordulóján nemcsak Nagysza-lontán és a walesi Montgomeryben em-

lékeztek meg, ha -nem Kárpát-me-dence szerte, sőt mégazon túl is. Marosvásárhelyen az Erdé-lyi Magyar Közművelődési Egyesület ésa Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egye-sület, míg Szászrégenben a KeményJános Művelődési Társaság szervezésé-ben kerül sor idén különböző esemé-nyekre Arany János emlékére.  A költőóriás neve idén a Marosvásár-helyen megszervezett Székely Szabad-ság Napján is szóba került, amikor TőkésLászló beszédében Arany János forra-dalmi verssorait idézte: „Haj, ne hátra,haj, előre! / Vérmezőről vérmezőre! /Mert ott az a virág terem, / Melynekneve győzedelem”. Majd az EP-képviselőArany gondolatait folytatva kijelentette:„Ne rettentsen bennünket se halál, se fé-lelem! Igazságos és jogos szabadsághar-cunkban ne hátráljunk meg!”Végezetül az 1848-49-es forradalomés szabadságharc emlékére, a magyar-ság Nemzeti Ünnepének tiszteletéreArany János egyik forradalmi versébőlidézünk: „Olyan marsra lábam se bil-lentem,/ Hogy azt bántsam, aki nembánt engem:/ De a szabadságért, ha egyíznyi,/ Talpon állok mindhalálig víni.”
Nemes Gyula

Oláh-Gál Róbert egyetemi adjunktus,városunk szülötte mint Bolyai-kutatószerzett elévülhetetlen érdemeket a ma-tematikatörténet terén. A Bolyaiak éle -tének, munkásságának kutatásaalkalmával górcső alá kerülő személyek,családok életével, tevékenységével is fog-lalkozik. A Bolyaikkal való foglalkozássorán került Oláh-Gál Róbert célkereszt-jébe például Farkas Gyula, Réthy Mór,báró Apor Károly és legújabban SzabóJános „piktor” élete és tevékenysége is.Ezúttal azonban kiváló segítségre, társ-szerzőre talált Apor Eszter művészettör-ténész, a Magyar Nemzeti Múzeummunkatársa személyében. A kettejükközös munkája szemet gyönyörködtetőkiadvány formájában jelent meg a közel-múltban keménykötésben, színes képek-kel teletűzdelve, 160 oldal terje delemben.A könyv Szabó János (1790, Székelyud-varhely – 1851, Marosvásárhely) festő-művész életét, kapcsolatait, munkásságát,ismert grafikáit, festményeit mutatja be.
Szabó Jánosnak köszönhetjük, 
hogy hiteles portrénk 
van Bolyai Farkasról!„Szabó János megelőzte korát, és elő-készítette az erdélyi magyar értelmiségeta portréművészet befogadására, de őmaga szegénységben és mellőzöttségbenélt. (…) Könyvünkben tisztázni szeret-

nénk néhány fontos életrajzi adatot SzabóJános festőművészt illetően, és megfogal-mazunk néhány sejtést a még felkuta-tásra váró Szabó János alkotásokkalkapcsolatosan. (…) Az eddig látott és fes-tőnk által megrajzolt személyiségeketpedig igyekszünk alaposabban is megis-mertetni az olvasókkal, így tesszük tel-jessé szellemi és grafikai portréjukat.Tesszük mindezt a Bolyai-család segítsé-gével. A Bolyiak barátai rendkívüli em-berek, Bolyai Farkas szavai szerint: ritkafők, s szívvel voltak. Ez alatt azt értette,hogy nem csak ritka tehetségű, de tisztaés jó szívű emberek voltak. KötetünkbenSzabó János festőművészt Bolyai Farkasegyik legkedvesebb tanítványaként és ba-rátjaként szeretnénk bemutatni. SzabóJánosnak köszönhetjük, hogy hitelesportrénk van Bolyai Farkasról” – jegyziOláh-Gál Róbert a könyv bevezetőjében.„Interdiszciplináris szemléletű kismo-nográfiánkban Szabó János művészi pá-lyaképének egy pontosabb vonalátpróbáljuk közösen megrajzolni, levéltári

kutatások tükrében, valamint a festő mű-veinek összegyűjtésével, azonosításávalés elemzésével, külön figyelmet szentelveaz erdélyi társa dalom viszonylatábansem érdektelen kapcsolatrendszerének”– egészíti ki Apor Eszter.  A kötetben bemutatott grafikák, fest-mények a hozzájuk fűzött leírásokkal, ki-egészítésekkel, szövegekkel nagyjelentőséggel bírnak, hiszen egy korszakjeles személyiségeit mutatják be. Olyanembereket ismerhetünk meg – portréju-kat, életüket, munkásságukat – akiktöbbé-kevésbe meghatározói, alakítóivoltak a 19. század eleji magyar történe-lemnek, közéletnek. (Pl. Bánffy György,Bolyai Farkas, Dósa Elek, Wesselényi Mik-lós stb.) Hogy miért volt fontos a könyvkiadása magától a szerzőktől tudjuk meg:„Sajnos a II. világháború frontjának Ma-rosvásárhelyen való átvonulása előtt azsidó lakosság deportálására került sor,utána pedig az arisztokraták kisemmi-zése következett, amely a régi gyűjtemé-nyeket és családi hagyatékokat teljesenszétdúlta. Ezért is éreztük fontosnak e ku-tatómunka eredményeinek közzétételét,melyben lehetőségeinkhez mérten igye-keztünk körvonalazni a téma jelenlegihelyzetét.”(Apor Eszter – Oláh-Gál Róbert: BolyaiFarkas arcképfestője: Szabó János, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016) 
Nemes Gyula
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Mit kapnak, akik adnak? 

Hazatérés Afrikából
Életre szóló kapcsolatok, önállóság, nyelvtudás, be-
pillantás idegen, távoli kultúrák világába, ingyen vég-
zett munka és utazgatás? Még ennél is több! Jól tudja
ezt az, aki már kipróbálta, akárcsak Fazakas Emese,
aki 6 teljes hónapot töltött önkéntes szülésznőként
Beninben, Afrika nyugati részén.Minden új helyre való be-illeszkedés egy motivációsgörbével ábrázolható, hi-szen érkezés után mindenizgalmasnak tűnik, majd akezdeti lelkesedés csökke-nésével beáll egyfajta rutin,és előjönnek a különbségek:mindaz, amit az új kultú -rában nehéz megszokni,megérteni. Az önkéntesélete akkor válik könnyebbé,ha képes beletanulni az ide-gen ország mindennapjaiba.Azonban pozitív hozzáál-lással és kalandvággyal gye-rekjáték az egész, akárcsakEmese esetében, aki szá-mára a hazatérés utolsó he-tei, napjai teltek a leggyor-sabban. „Az utolsó heteknagyon gyorsan elteltek. Pö-rögtünk, jöttünk-mentünk,hiszen fél év alatt sok em-bert megismertünk, sok bol-dog pillanattal gazdagod-tunk, amit igyekeztünk azutolsó percig gyarapítani”- mesélte. 
BúcsúzkodásA távozás nem volt köny-nyű az ottani emberek szá-mára, így mindenki a magamódján tette azt, volt, aki akönnyeivel küszködött, dekerültek emberek, akik mo-solyogva integettek s min-den jót kívántak, nem úgy,mint a gyerekek esetében,akik nehezebben dolgoztákfel ezt a számukra ismeret-len érzését. „A gyermekekszámára is nehezebb volt

búcsúzkodás, sokan nem isfogták fel, hogy mit jelentaz, hogy mi most hazame-gyünk. Számunkra megazért volt nagyon nehéz,mert tudtuk, hogy így őketsohasem látjuk viszont, hi-szen nőnek, változnak ésnem biztos, hogy nekünklesz lehetőségünk oda visz-szamenni. Én személy sze-rint utálok búcsúzkodni,úgyhogy inkább gyorsan éscsendben búcsúztam el Af-rikától, titkon remélve, hogymég viszontlátom.”Sajnos hazatérésük utána székelykeresztúri székhe-lyű Erdélyi Ifjúsági Egyesületáltal szervezett program le-járt, így egyelőre nincs után-pótlás, azonban már leadtakegy újabb hasonló projektet,amely várja a pozitív elbí-rálást. „Mi csak átmeneti se-gítség voltunk az ottani em-bereknek, de úgy érzem,hogy nemcsak mi tanultunksokat, hanem sikerült ne-künk is átadni sok mindent,ami által felkészültebbek ésönállóbbak lettek. Eleintebiztosan hiányolni fog a szü-lésznő, az oktató, de sze-rencsére az Erasmus +-ospályázatoknak köszönhető-en további sok más ember-nek lesz lehetősége Benin-ben önkénteskedni.”
„Hálás vagyok Afrikának”Emese az Afrikában töl-tött idő alatt nemcsak em-berileg lett határozottabb

és még pozitívabb, mintamilyen volt, hanem szak-mailag is sokkal, de sokkalbátrabbá és motiváltabbávált, hiszen nap mint napolyan gyakorlati szituációk-ba került és oldott meg,amire az itthoni egyetemiévek alatt nem volt lehető-sége, akárcsak a társai ese-tében. „Jó érzés volt meg-tapasztalni, hogy mire is va-gyok képes, és hogyan tudokhelytállni az ilyen helyze-tekben. Bár még nagyonhosszasan tudnám folytatni,hogy mit tanultam, tapasz-taltam és hogy miért vagyokhálás Afrikának, inkább aztajánlom minden kalandvá-gyó embernek, hogy tapasz-talja meg, mert megéri” -mondta. Hogy a jövő mit tartogatEmese számára, az még kér-déses, jelenleg keresi azújabb kihívásokat. „Csodá-latos fél évem volt Beninben,ha lehetőségem adódik rá,biztosan visszamegyek oda,de nem zárkózom el a nagy-világtól, hiszen sok Benin-hez hasonló csodaszép hely van, ahová szeretnék mégeljutni” - foglalta össze él- ményeinek lényegét. 
Timár Tímea
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Az Árkoson található 1727 előtti
A Szentkereszty-kastély Árkoson található. Árkos egy erdélyi falu Kovászna megyében, az Árkos-patak partján. Unitárius vártemplo-
máról és leginkább az említett Szentkereszty-kastélyról ismert helység. A ma látható Szentkereszty-kastély helyén eredetileg egy ud-
varház állt, mely a Benkő családhoz tartozott. Ezt követően több tulajdonosváltáson ment keresztül. Az 1800-as évek elején Dániel Elek
vásárolta meg, 1840-ben került Kálnoky György tulajdonába, aki 1844-ben halt meg. Özvegye 1847-ben házasságot kötött Szentkereszty
Zsigmonddal, aki huszár főhadnagyként harcolt a szabadságharcban. Ettől kezdve a terület Szentkereszty családé lett. Ezen a héten, be-
fejezésül még az árkosi kastélyról és az itt található unitárius templomról írunk a Központ olvasóinak.

EmlékeztetőA mai Szentkereszty-kas-tély őse egy olyan épület le-hetett, amelyet először 1773-ban említenek az inventári-umok. A Benkő családnak1773-ban két udvarháza voltÁrkoson, ezek közül az egyikkőből készült ház a falu alsórészében feküdt, malom istartozott hozzá.Gróf Kálnoky György1840-ben vásárolta meg azárkosi birtokot Daniel Elek-től, de nemsokára, 1844-benelhunyt. Halála után özvegye,gróf Haller Anna (1816–1878) tulajdonába került abirtok. Valószínű, hogy a házas-pár építette a kastély mellettlévő kápolnát, valamikor1840 és 1845 között, ugyanisa Szent György tiszteletérefelszentelt kápolna Szent An-náról elnevezett harangját1845-ben öntötték. 
A hagyomány várai Árkos határában az Ége-vesze és a Súgó-patak általközrefogott hegyfokon várnyomai látszanak. A vár va-lószínűleg a falu lakóinakmenedékhelye volt. A ha-gyomány a Pisztrángos-pa-tak feletti gerincen még többvárat is feltételez: Macskavára Macskaponk tetején, fel-jebb Kisasszonyvár és a maiKovácsmás nevű helyen Ko-vácsvár állott.
Az újbarokk 
stílus építészeti elemeiAz újbarokk stílusbanépült kétemeletes kastélykeleti főhomlokzatát hat osz-lopos terasz díszíti. A mű-emléképület két fő részbőláll, a hosszabb tíz ablakten-gelyes részt egy rövidebbkeresztszárny töri át. A hosszanti szárny északiés déli homlokzatait csiga-vonalas oromzat zárja le,csúcsa kagylómotívumbanvégződik. A keresztszárnyat hatal-mas manzárdtető fedi, ame-lyen egy kovácsoltvas kere-tezésű, négyszögű terasz lát-ható. A fő homlokzatot ki-hangsúlyozza a hat klasszi-kus oszlop által tartott terasz,

az északi és a déli részenpedig kiemelkednek a nagy,újbarokk stílusú építészetielemekben gazdag díszíté-sek.
A műemléképület 1867-
ben készül el teljesenA kastély építésénél töb-bek között Gabriel Máté kő-faragót – kerti lépcsők és azebédlő teraszának oszlopai–, egy bizonyos Wencelt –mennyezetek elkészítése –,valamint brassói festőket,pesti bádogosokat és aszta-losokat foglalkoztattak. 1896-ban elkészültek akastély belső munkálatai, aberendezés és az ebédlő te-rasza. Bordás Beáta mun-kájából derül ki, hogy a kas-tély 1897-ban készülhetettel teljesen, ekkorra a külsejea maihoz hasonlóan nézettki.Az első világháborúbanfeldúlták és kifosztották azépületet, az értékes szőnye-gek, festmények, könyvekközül sok eltűnt. Az egykori pompás belsőberendezésről csupán né-hány archív felvétel és ké-peslap árulkodik, amelyekismeretében valószínűsíthe-tő egyes termek eredeti funk-ciója. A kastély utolsó bir-tokosai az ifjú báró Szent-kereszty Béla (1885–1944)és Elsa nevű nővére voltak.  A műemlék épület külsejejó állapotban van, a XIX. szá-zadi állapotokat az épülethomlokzatai, a klasszicizálóés gótizáló tendenciákat ele-gyítő kápolna, valamint azegykor pompás dendrológiaipark maradványai őrzik.
A Szent György-
sírkápolnaA kastélyt többhektárosarborétum övezi, ahol szá-mos faritkaság található,ilyen a tulipánfa, olajfűz ésa vérbükk. Az Erdélyi MagyarElektronikus Könyvtár köz-lése szerint a parkban csó-nakázásra alkalmas tó lát-ható. Ugyanakkor a kertbenműködő művésztáborokrésztvevői néhány fából ké-szült szobrot is elhelyeztek.A kastélyparkban újgóti-kus stílusban épült kápolna

látható. A Szent György-sír-kápolnát, amely egykor acsalád temetkezési helyéülszolgált, az államosítás utániévekben kifosztották.
Amit a kápolnáról 
tudni kellA kastély hosszanti töme-gével párhuzamosan, attólnyugatra fekvő dombon,észak-dél irányban helyez-kedik el tehát a Szentke-reszty család temetkezésihelyéül szolgáló kápolna. Az Adatbank szakvélemé-nyezése szerint az épületegyterű, téglalap alaprajzúés kosáríves szentéllyel vég-ződik, hossza körülbelül 10,5méter, és nyolc méter széles. Kis mérete ellenére jelen-tős építészeti értéket kép-visel, hiszen egyszerű, klasz-szicizáló homlokzatába koraigótizáló faajtó illeszkedik,valamint az épület oldal-homlokzatain csúcsíves ab-lakok sorakoznak. Ez a korai gótizálást ésklasszicizmust elegyítő épí-

tészeti tendencia pedig na-gyon kevés magyar vonat-kozású épületen találhatómeg, hasonló szellemben ké-szült például a palkonyai ka-tolikus templom és a buda-pesti ferenchalmi kápolna. 
A fából készült Szentke-
reszty-feszületA kápolnát többször ki-fosztották, így nehezen leheteldönteni, hogy a jelenleglátható berendezési tárgyakközül melyek a XIX. századi,eredeti berendezés elemei. A jelenlegi berendezéslegértékesebb eleme egy fá-ból készült feszület. A szoboregyes részleteit nagyonplasztikusan munkálták meg,Krisztus testének anatómiájais többnyire helyesen vanábrázolva. A családi legenda a feszü-letet „Szentkereszty-feszü-let”-ként emlegeti, amely acsalád ősi fészkéből, a ma-gyarországi Szentkeresztmezővárosból származik, te-hát 1727 előtti lehet.

Az unitárius templomÁrkos központjában, afőút melletti magaslaton álla jelenlegi formájában a XIX.század első felében épülttemploma. Ötszög alaprajzú erődít-mény övezi, déli szögleténharangtoronnyal. Délkeleti,északkeleti és északnyugatisarkán egy-egy olaszbástyaalaprajzú torony emelkedik.Délnyugati szögletén négyzetalaprajzú védőtorony áll. A falu katolikus lakosságaaz 1560-as években tért átaz unitárius hitre. 
A középkori templom
feltehetően a XIII. század
első felében épültA templomot a szakiro-dalomban először Orbán Ba-lázs ismertette, majd EntzGéza és Kónya Ádám foglal-kozott építéstörténetével. Középkori temploma elsőformájában feltehetően aXIII. század első felében

Árkosi Unitárius Vártemplom
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Szentkereszty-feszület

épült. Ezt a XV-XVI. századfordulóján, talán még na-gyobb valószínűséggel a XVI.század első felében átépí-tették. Ez a késő gótikus mun-kálat azonban csak a hajótérintette, a román kori épü-let félköríves szentélyeugyanis még 1830-ig fenn-maradt. Barabás János 1831-bőlszármazó visszaemlékezésearra utal, hogy az átépítéskora régi hajót nem bontottákle, csupán átalakították azúj, megnövekedett igények-nek megfelelően: falait meg-magasítva boltozattal láttákel. 
A vakolatba karcolt
1639-es és az 1640-es
évszámA XVII. század első felé-ben, talán még Bethlen Gá-bor fejedelemsége idején,Árkos lakosai hatalmas épít-kezésbe kezdtek. A feltéte-lezhető régi cinteremfalakatlebontva, templomukat öt-szögre épült saroktornyosvárral vették körül. Ennek az építkezésnek abefejezését jelzi a vakolatbakarcolt 1639-es és az 1640-es évszám. Az olasz rendszerű sarok-tornyok alapozásánál és fel-építésénél bizonyára jelentős

szerep jutott azoknak a szé-kely mesterembereknek,akik Bethlen Gábor építő-telepein dolgozva az olasz-bástyás típusú fejedelmiépítkezések tevékeny része-sei voltak. E tekintetben különösenszembetűnő a váradi feje-delmi palota és az árkosierődítmény alaprajza közöttihasonlóság. 
A kazettás mennyezetValószínű, hogy a Három-széket pusztító török-tatárcsapatok 1658 nyarán azillyefalvi, a sepsiszentgyörgyiés a gidófalvi templomkas-tély feldúlása idején az árkosivártemplomot sem kímélték. 1746 körül az időközbenleromlott harangtorony felsőrészét ácsolt szerkezettelemelték meg, majd 1767-ben átalakították. Az 1789-es unitárius püs-pöki vizitáció ebben az ál-lapotban találta a tornyot,ahol két kisebb és egy na-gyobb harang volt. A hajógótikus boltozatát még1759-ben lebontották és ka-zettás mennyezetet készí-tettek helyette. 
A korona felirataUgyancsak 1759-ben ahajó nyugati végébe festett

karzatot állítottak. A karzatraegy korábban készült pul-pitust állítottak a következőfelirattal: Extructa in Symbo-lum Pietatis Sumpt(ibus)Blasii Györke Vargyasi 1693. Az északi oldalon kehelyalakú, talapzatán orsós, mell-védjén sokszögű szószék állt.Koronájának felirata szerint1759-ben készítették. Fel-tételezhetően a középkoriharang anyagából 1781-benegy nagy, 1788-ban pedigegy kisebb harangot öntöt-tek. 
Az 1838-as földrengés-
kor a harangtorony meg-
maradt része is leomlikAz 1829. évi földrengés-kor a templom és a délnyu-gati torony súlyosan meg-rongálódott, ami elkerülhe-tetlenné tette 1830-ban alebontását. Az eseményt azakkori árkosi jegyző, BarabásJános írásban is megörökí-tette. 1831-re már elkészült ama is álló templom, amely-nek a szószéktől nyugatraeső északi oldala a falkuta-tások szerint még középkorialapokon nyugszik. A délnyugati tornyot szin-tén az 1830-as években ja-vították ki, illetve építettékújjá a mai formájában. Az1838-as földrengéskor a ha-

rangtorony megmaradt ré-sze is leomlott. Újjáépítését csak 1842-ben kezdték el, Hübner Fe-renc kőműves-pallér veze-tésével. A kilenc öl magas, ma isfönnálló építményt 1844-refejezték be. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor és

Gyöngyössy János* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, műem-
lékvédő szakmérnöknek; a régi és
a mai képeket Demján László mű-
emlékvédő építész gyűjteményükből
küldte be szerkesztőségünkbe.

Az alvinci Martinuzzi-kastély a domonkos kolostorral



Sikerfilmek remake-jei vásárhelyiesen
☻ ROCKY – Rocky Bal-boa a Petry-vágóhídra járedzeni, reggelente a Buda-iban szalad, majd a Furni-ca-lépcső tetejére felfutvatáncol
☻ÉJSZAKA A MÚZEUM-BAN – A múzeumok éjsza-káján a vásárhelyi látogatóklegnagyobb ámulatára min-den életre kel a múzeum-ban, még Soós Zoltán is
☻ CÁPA – Egy fülledtnyári éjjelen a Sörpatikábansörözgetők cápauszonyt lát-nak villanni a kompnál,majd másnap a Cementla-poknál egy hatalmas cápa-fogat vet partra a Maros…
☻ DRÁGÁN ADD AZÉLETED! – Egy ideges adó-fizető az összes hivatalnokottúszul ejti az ANAF-épület-ben, akiket Bruce Willis he-lyett Bretfi próbál kiszaba-dítani, szintén mezítláb
☻ MÉG DRÁGÁBB AZÉLETED! – A félreinformáltterroristák a vidrátszegiTransilvania repülőtérenkészülnek rosszalkodni, deszerencsére csak csókákröpködnek arra, gép egyszál se
☻ JÖTTÜNK, LÁTTUNK,VISSZAMENNÉNK – Doku-mentumfilm a hetvenes-nyolcvanas években a Tu-dorba beköltöztetett regátirománokról
☻ FÉKTELENÜL – AzRMDSZ-ből kigolyózottBrassai Zsombor bekattan,és bombát rak a négyesbuszra
☻ WATERWORLD – Ezvégül nem készül el, merta forgatás megkezdése utánleengedik a bözödi tavat;Kevin Costner bevágja adurcit, és elmegy az állat-kertbe farkasokkal táncolni,

de először a sáromberki fa-lunapokon kimenti DancsAnnamarit a megvadult tö-megből
☻E.T., A FÖLDÖNKÍVÜLI– A fura kinézetű kis űrlényegy félvak, nyugdíjas postásudvarán landol a Kishegy-szőlő utcában, aki veszettkóbor kutyának nézi, ésagyoncsapja a ganéhányólapáttal
☻ CASINO – Robert DeNiro kicsiben kezdi: lozinp-likket árul a nyárikertben,és összejön az ugyanott vé-césnéniskedő Sharon Sto-ne-nal
☻ CSAK EGY KIS PÁNIK– Tárca felkeresi K. Anna-mária mesepszichológust,mert esténként fél Kuku-csitól, amikor a Csipikébőlolvas fel a kisunokájának
☻ TRANSFORMERS –Egy daruskocsi beborul ahídról a Poklos patakba, ésutána Optimus fővezérkéntmászik ki belőle
☻ FORREST GUMP –Forrest leül a panóban egymama mellé mondani amarhaságait, de rá egy perc-re már el is lopják a bux-tárcáját
☻ AZ ANGOL BETEG –Ez a verzió szerencsére nemhárom és fél órás, csak egyfél, mivel az összeégett Al-másy grófra nem jut egykülön ápolónő, akinek el-mesélhetné a pöcániáit –egy húszágyas kórterembenfekszik a nagykórházban,és két nap alatt elviszi a tü-dőgyulladás
☻ L’ECSÓ – Csak annyi-ban tér el az eredetitől, hogya kis gourmandpatkánynem lecsót főz, hanem za-kuszkát
☻ ACE VENTURA: ÁL-

LATI NYOMOZÓ – Jim Car-rey azt próbálja kideríteni,hogy ki lehetett az az idióta,aki aranyszínűre festette azállatkerti kőoroszlánokat
☻TERMINÁTOR – A pu-cér halálosztó egy hideg-völgyi kocsmába megy beruhát szerezni, így pillana-tok alatt szétbontják, és el-adják ócskavasnak
☻ MINDENKI – A het-venes években játszódik: apionírokból álló kórus tagjaiugyanúgy megszívatják ak ó r u s v e z e t őtanár(elvtárs)nőt, ahogy apesti gyerekek, csak ők aKultúrpalotában, a Meg-éneklünk, Románia kom-munista Megasztár megyeidöntőjében; másnap mind-annyiukat kicsapják az is-kolából, a szüleiket pedigelviszik a Duna-deltába csa-tornát ásni
☻MEN IN BLACK – PetiAndrásról, Illés Ildikóról ésmég néhány furcsa vásár-helyiről kiderül, hogy föl-dönkívüliek, valamint az is,hogy Jócka nem halt meg,csak hazament a Huconöt-bani bolygóra
☻MÁSNAPOSOK – A Vá-sárhelyi Forgatag főszerve-zői a nyitónap utáni regge-len a marosugrai Haller kas-télyszálló egyik szobájábanébrednek, Portiknak hiány-zik egy füle, és a fürdőszo-bában Tánja elefánt pan-csol
☻ És végül: VISSZA AJÖVŐBE 3 – Marty McFly,azaz a román Martin Muscaegy időgéppé átalakított Da-cia Logannal visszamegy1885-be, ám az akkori vá-sárhelyiek egy büdös szavátse értik…
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Vásárhelyi vers 3

Vásárhelyi vagy akkor is, ha ismerted Tátácit,
S Csikkes Robi tarhált tőled párszor egy szál kárpácit.
Ittál nagy Bachus konyakot, és kicsi kétdecis rumot,
S ma se közköltséget fizetsz, hanem csakis konszumot.
Vasárnap a templom helyett mindig az ócskára mész,
De nem szólsz be mindenkinek, merthogy az ott nem a fész.
Vettél ott már mindenfélét: EDDA-lemezt, Delfin könyvet,
Horgászbotot, „kontrabaszást”, szelepgumit, csicsás övet,
Iron Maiden-es „felvarróst”, Metallicás „jelvényt”,
Fülest, Playboyt, IPM-t meg Rejtő-képregényt.
Műbőr dzsekit hordtál anno, vagy esetleg füss-spencert,
A szobád falára pedig felszkócsoztad Bud Spencert,
Mai napig kívülről tudsz minden Piedonés filmet,
És két gyufaszállal elszívsz bármilyen kis csikket.
Vettél kakast a Vár alatt a vén Vilma néninél,
És csorgattad a nyáladat a dolláros üzletnél.
Rúgtál már be bánatodban úgy a Lila bárban:
Alig tudtak hazavinni a hátukon, hárman.
Mai napig megvan még a régi beceneved,
S az oviban jó eséllyel zakuszka volt a jeled.
Sihederként senki nem volt nyavalygós vagy depis,
S a nyárikertben haver volt minden cüngár hevis.
Romartából vettünk régen orosz szemikurszát,
És ismertünk a Continál minden egyes kurvát.
Gyárlátogatásra mindig a Prodcomplexbe hordtak,
Hol a melósok már reggel egy felest bedobtak.
Pionírokként őrt álltunk a nagy kőkatonánál,
És Csaunak integettünk kinn a Kombinátnál.
A suliban nagyszünetben az udvaron tornásztunk,
Malomfalván meg a Ritznél exportpirkát horgásztunk.
Marosfőre kirándultunk, kabanákban laktunk,
Szovátára kisvonattal négy órát utaztunk;
Ami nem volt egy TGV – ha még emlékeztek:
Sokan leszálltak útközben, és virágot szedtek.
Marosvásárhelyi vagy, ha – besűrítve egy sorba –:
A virágóra számodra a világ origója!

mt

Márciusi boldogság

Továbbá, március az egyiklegingergazdagabb hónap,nemcsak a fent említett hu-szonhét évvel ezelőtti,hanem úgy általában, mivelrengeteg jeles nappal ren-delkezik, hogy csak a nőna-pot, az egyik nemzetiünnepünket, vagy a két pol-korrekt csillagászati ünnepközül az egyiket, a huszon-egyedikei nap-éj egyenlősé-get emlegessük. De szinténmárciusban van a Nemzet-közi Pi Nap (tizennegyedi-kén, mivelhogy a pi kéttizedes pontossággal 3,14,szóval nem véletlenül!), aNemzetközi Fókavadász-el-lenes Világnap, tizenötödi-kén (ezt magyarlaktavidékeken nem nagyon tart-ják, legalábbis elég kevés

„Éljen a magyar szabadság,éljen a haza, a rohadt fóka-vadászok meg húzzanakhaza!” feliratú transzparenstlátni az aznapi ünnepsége-ken), valamint a víz és aszínház világnapja is. Utóbbikettő szerencsére nem egy-szerre van – előbbit 22-én,utóbbit 27-én ünneplik –,különben a világ összes szín-házában A hattyúk tavát és aVízkereszt, vagy amit akar-tokat játszanák aznap. Furcsa egybeesés, hogy aszámunkra, vásárhelyi ma-gyarok számára nem túlvidám emlékezetű márciushuszadika a boldogság világ-napja; az ENSZ, vagyis azEgyesült Nemzetek Szerve-zete nevű nemzetközi sóhi-vatal egyik határozata

szerint „a boldogság kere-sése az emberi lét egyikalapvető célja”. Igen ám,csakhogy a boldogságotmegkeresni nem olyankönnyű, mint egy slusszkul-csot vagy karácsonyfatalpat– van, hogy az ember a bol-dogságot keresi, de aztán va-lami egészen mást talál

helyette (ahogy a szegényhodákiak is Bolyait kerestéka boldogság világnapjánakelőestéjén, de végül csakSütő Andrásékat találtákmeg). Ugyanakkor, cseles isa boldogság: előfordul, hogycsak azt követően jövünk rá,hogy megvolt, miután elve-szítettük, pedig azelőtt nem

is kerestük.S végezetül: ahogy általá-ban semmit, a boldogságotsem jó túlzásba vinni –minél boldogabb vagy, annálkellemetlenebbül érint, haelcsap egy tíztonnás traktora búzamező szélén, pipacs-szedés közben.
Molnár Tibor

Az év harmadik hónapja nevét Marsról, de nem a
bolygóról és nem is a csokiról, hanem a háború római
istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozó-
nak tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják (vél-
hetően kilencvenben Iliescuék is szerencsésnek
gondolták, ha a magyarellenes vásárhelyi pogromot
március idusára időzítik); a magyar népi kalendá-
rium böjtmás havának nevezi, ami, ismervén a népi
bölcsességet, vélhetően a „fog a tököm böjtölni, böj-
töljön más” rövidülése. Szokás még Új Zöldség Havá-
nak, valamint Miértilyenkurvadrágaezaretek?
Havának is nevezni.
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Ha bizonyos szabadság jogok szembekerülnek egymással, a liberálisok a csa lád dal és a nemzettel szemben a kisebbséget védikCseppet sincs ínyemre, mi-kor már cius idusán jönneka liberálisok, és Kossuthról,vagy Petőfiről regélnek. Mertsántít. Mert nem igaz. Anak-ronizmus – ha úgy tetszik.Nem létezik korok felettálló ideológia, így örök érvé-nyű liberalizmus sem. Min-den korszak megteremti asaját liberális ügyeit, ami töb-bé-kevésbé képes egységberendezni a hasonlóan gon-dolkodókat. Az idő, a törté-nelem, illetve a kulturális ésa közösségi tér viszont olyanmélyen szétszabdalja azügyek mögöttes filozó fiai tar-talmát, hogy semmiféle ál-landót nem találhatunk pél-dául a másfél századdal ez-előtti liberálisok és a maiakközt. Sőt! Van, hogy egymás-sal szembeálló, változó nor-

mákra lelünk.A 19. századi magyar kö-zéletben megjelenő „nemzeti”jelzős, illetve a mai, modernliberalizmus között semmi-féle párhuzam nem vonható.Ha szigorúan nézzük, akkoraz annak idején megszülető„magyar változat” a korabelikontinentális filozófiába éspolitikába sem igen illeszke-dett bele. Mert nem kozmo-polita, hanem nemzeti, a maipolitikailag korrekt közbe-széd vádja szerint naciona-lista volt.A kortárs liberális értel-miség vagy a politikában vi-tézkedő pártok, politikusokpersze keresik a történelmipéldaképeket. Petőfit azon-ban valamiféle liberális elő-képként, hősként vagy szim-bólumként használni nagy-

jából olyan, mint egy gyö-nyörű szép, illatozó, vadvi-rágot állatfajként besorolni.Abszurd! Kossuthnál már vannémi ráció, még akkor is,hogyha az is borzalmasansántít. Kossuth ugyanis libe-rális volt abban az értelem-ben, hogy vallotta a polgárijogokat, és küzdött értük, asajtószabadságért, a magán-tulajdon sérthetetlenségéért,valamint valamiféle szabad-piachoz hasonló gazdaságirendszer megvalósulásáért.Ezek a normák azonban mamár nem kizárólag liberálisértékek, hanem egyfajta de-mokratikus minimumkéntminden ideológia által elfo-gadott alapjogok. A szociál-demokratáktól kezdve a kon-zervatívokon vagy a keresz-ténydemokratákon át egésza nemzeti radikális közössé-gekig. A vita jelenleg a hatá-rokon, illetve a jog által fel-ruházottak körén megy. A li-berálisok ugyanis mindig azegyént hozzák előnybe egy-egy természetes közösséggel,leginkább a családdal vagy anemzettel szemben.Kossuth nemzeti szuvere-

nitásért való elkötelezettségeviszont teljes mértékben ide-gen a mai (és már az akkorieurópai) kozmopolita, sok-szor közösségellenes liberálisideológiától. De ugyanígy acsalád klasszikus kereteit fel-morzsoló, az egyént minde-nek felé helyező mai válto-zattól is. A mai liberálisok újés új ügyeket keresnek, majdfelvállalják azokat, és sokszorszélsőséges módon, mindenhagyományt és közösségikorlátot lebontva terjeszked-nek, és már csak a kisebbsé-geket preferálják mint kö-zösségeket.Így történik meg az, hogy-ha bizonyos szabadságjogokszembekerülnek egymással,akkor a liberálisok mindigaz egyén vagy a kisebbségmellé állnak, a természetesközösségeket pedig, azaz acsaládot, a hitbéli csoportokatvagy a nemzetet lebontandóakadálynak vélelmezik. A maimagyar liberalizmus számáraígy a nemzet mint ténylegesentitás jobbára egy lebon-tandó, avítt és a történelmibűnöket önmagában rejtőközösségi forma. Maga a

múltból fakadó rossz.Fontos azonban megje-gyezni, hogy a jelenkori nem-zeti liberális gondolkodóknakvan egy piciny csoportjuk,amelyre mindez nem vonat-kozik, hisz nem az egyre szél-sőségesebbé váló ideológiainormákat vállalja fel, és csöp-pet sem nemzetellenes. In-kább egyfajta életszemlélet-ként tekint a szabadságra,nem pedig szélsőséges poli-tikai célként. Ők vannak azon-ban kevesebben, politikailagpedig egyáltalán nem arti-kulálódnak, pártjuk sincs, éssokszor nem is liberálisnak,hanem inkább szabadelvű-nek nevezik magukat. Pon-tosan azért, hogy megkülön-böztessék magukat a szélső-séges, közösség-, család- ésnemzetellenes, kozmopolitamodern liberálisoktól. Akikellenben ma is nagyon han-gosak, akik fütyülnek és hu-hognak, és akik évről évre,álszent módon Kossuthra hi-vatkozva, pőre politikai ha-szonlesőként rontják és el-lopják a nemzeti ünnepein-ket.
Nagy Ervin

Az ellenzékiségbe átment
Hír TV egyik műsorában,
Orbán Viktor azzal kap-
csolatos nyilatkozatára,
mely szerint őt sokféle el-
marasztaló jelzővel illeték
már eddig, kivéve a gyáva-
ságot, most ezt a vádat is
megkapta, Gyáva volt –
hangzott ott el –, mert ’56
50. évfordulóján nem védtemeg híveit a rendőröktől.Csak emlékeztetőül annyitOrbán Viktor gyávaságáról,hogy a Nagy Imréék újrate-metési szertartásán ő volt azaz ismeretlenségből felbuk-kant 26 éves fiatalember, akiaz akkor még hazánkbanuralkodó MSZMP-s hatalom,és itt állomásozó szovjet csa-patok ellenében azt mertemondani beszédében, hogyaz orosz csapatok kivonásá-ról haladéktalanul tárgyalá-sokat kell folytatni. Jólemlékszem, hogy ekkor azegész ország lélegzetvissza-fojtva, megdöbbenve és hi-hetetlenül állt-e több mintbátor – mondhatni vakmerő– kijelentés és óhaj előtt, aztgondolva, hogy ebből mégnagy bajunk származhat.Szembeszegülni egy olyanvilághatalommal, amely sza-badságunkat eddig többször

sárba tiporta, olyan megdöb-benést váltott ki ország-szerte, hogy harapni lehetetta csendet. De Orbán Viktorbátorsága nem csupánebben és ekkor mutatkozottmeg, hanem ezt követőensokszor és folyamatosan. Amúlt nyáron a tusványosiösszejövetelen például nyíl-tan és bátran kiállt az ameri-kai elnökválasztástekintetében a világszertevárományosnak és jónakgondolt Clintonné ellenébenTrump mellett. Akkor ismeghökkent e kijelentésemiatt a fél világ. De itt van aBrüsszellel szemben megfo-galmazott menekültügyikérdés, amelyet az uniós or-szágok vezetői közül legbát-rabban képvisel. Továbbábeszélhetünk az oroszokhozvaló közeledésről, és a Pu-tyin elnökkel kialakított jóviszonyról, ami szinténolyan előremutató bátortettnek minősíthető, amelynem sajátja mostanábanegyetlen európai vezetőneksem. Így néz ki tehát OrbánViktor gyávasága az ellen-zéki vélemény szerint. Bez-zeg Gyurcsány Ferencmi nisz ter elnöksége idejénmilyen bátran verette szét a

magyarság szent ünnepéreösszegyűlt tömeget, és milynagy nyíltsággal és őszinténtagadta le, hogy elvtársaivalaz országot csődközeli álla-potba vitte. És ez az embermerészeli Orbán Viktort el-mebetegnek mondani. Anem túl szimpatikus, és oly-kor trágár, ám időnkéntőszinteségi rohamot kapóegykori párttársa, SzanyiTibor tapintott rá legjobbanGyurcsány Ferenc valódi jel-lemére, amikor így fogalma-zott: „hibbant agyúmultimilliomos”, aki nemképviselheti a baloldalisá-got. Gyurcsány hibbantsága– mint jól érzékelhető –azóta csak nőttön-nőtt, felte-hetően nem csekély vagyon-ával együtt, elméjét pedigteljességgel rabul ejtetteOrbán-fóbiája. Hogy mind-ezek ellenére vajon miértnem veti ki őt a magyar kö-zélet és politika a kebeléből,az talány. Sajnos előrelátha-tólag ez hamarosan nem isfog bekövetkezni, mert meg-szállottan és eszelősen ka-paszkodik abba aszalmaszálba, ami még egyideig felszínen tarthatja.
F. B.

Gyávaság és elmebetegség



nem tudták fizetni a kvártélyta Tudor negyedbeli bérla-kásban. A 35 éves Stoica –aki korábban a MetropolitanKonstanca, a CIP Déva és aDesign Construct Brassóegyütteseinél is játszott –,hét éven keresztül volt a ma-

ros-vásár-helyi együttes megha-tározó játékosa, ahol sikert-sikerre halmozott többed-magával.
Czimbalmos Ferenc Attila
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Mivel 2016 augusztusa óta nem kapták meg
fizetésüket, a marosvásárhelyi City’us élvo-
nalbeli teremlabdarúgó csapatának két volt
játékosa, a szovátai illetőségű Csoma Alpár és
a konstancai születésű Mimi Stoica panaszt
emelt a Román Labdarúgó Szövetség jogi konf-
liktusainak elbíráló bizottságánál, amely már-
cius 14-i hatállyal szabadon igazolhatókká
nyilvánította őket. Ők voltak a vásárhelyi csa-pat keretének legrégebbi éslegtapasztaltabb játékosai,akik egykoron több románbajnoki címet, Románia Ku-pát és Szuper Kupát nyer-tek.A 33 éves Csoma Alpár aminap a Központnak kifejeztea státusával kapcsolatos nem-tetszését, ami alapján előbbkikerült az első csapatból,majd a keretből is, aztán sza-badon igazolhatóvá vált.
Több 
mint fél éve 
nem kaptak fizetést

– Alpár, az utóbbi időszak-
ban nem játszottál a City’us-
nál. Mi ennek az oka?– Stoicával beadtunk aszövetséghez egy memoran-dumot, amelyben a szerző-désbe foglalt elmaradt össze-get kérjük, erre az egyesületvezetősége meg nem hatá-rozott időre az U19-es csa-pathoz küldött minket, deott sem igazán kaptunk já-téklehetőséget. 

– Mióta tartozik pénzzel a
City’us?– Röviden fogalmazva au-gusztustól van elmaradva avezetőség velem szemben,Mimi Stoica időközben mégkapott egy bizonyos összeget.Így sem az albérletet, sem avele járó költségeket nemtudtuk kifizetni. A klub ve-zetői azt hangoztatták, hogyelégedetlen játékossal nemtudnak dolgozni. De ezek sze-rint mi hogyan legyünk elé-gedettek? Eddig is kértük aklubnál a járandóságunkat,addig elégedettek voltunk,most, hogy a föderációhozfolyamodtunk, egyből elége-detlenek lettünk?

– Időközben mindketten az
U19-es csapathoz kerültetek...– Papíron leírva kérdeztük,hogy mi okból küldött a ve-zetőség az U19-es csapatához– ami nem igazán jogos, hi-szen mindketten harminc évfölöttiek vagyunk –, mire őkazt felelték, hogy engem meg-vártak, hogy a sérülésembőlfelépüljek. Megjegyzem: pénznélkül vártak meg, ami annyit

ér, mintha meg sem vártakvolna!
Szerződésajánlatuk van
élvonalbeli és külföldi
együttesektől

– Nem tudtatok valami
úton-módon kiegyezni a
vezetőséggel?– Sajnos nem tudtunkközös nevezőre jutni sem-miképp. A vezetőség csakazt hangoztatja, hogy mi,játékosok, hat év alattmennyi pénzt kaptunk.

– Volt, azaz van más
együttestől szerződésaján-
latotok?–Télen akart a Temes-vár is szerződtetni min-ket. Mi kértük, hogy írjukle papírra, hogy mennyi-vel tartozik a klub, mikorbejön a pénz, akkormegadják. Azt mondtaa vezetőség, hogy nemlehet, nem tudnak őkilyent csinálni. AmikorMiguel Angel MolinaDavila, a spanyol ka-pus a City’ustól el-igazolt Temesvár-ra, tudtak így cse-lekedni, arrólvan nekemegy máso- latom.A m ú g y február24-ig lehetett eligazolniRomániában, mindkettőnk-nek volt élvonalbeli együt-testől is ajánlatunk (Infor-matica Temesvár és FK Szé-kelyudvarhely- szerk. megj.),de mivel a határidő után let-tünk szabad játékosok, márnem tudunk itthon csapatotkeresni. Esetleg külföldönlenne erre lehetőség, ez el-válik a következő napokban.A gond az, hogy eddig nemtudtunk kellőképpen felké-szülni, mi több, a román vá-logatottban is számítanánakránk a 2018-as Eb selejte-zőinek hátralévő mérkőzé-sein, de sajnos nem igazánjátszottunk tétmérkőzésenaz utóbbi időszakban. 
Bántja őket, hogy nem ér-
tékelték teljesítményüket 

– Mint köztudott, te az el-
múlt év közepén egy súlyos
térdsérülésen estél át, amiből

si-
kere-

sen fel-
épültél .
Hogy ér-
zed most ma-
gad fizikáli-
san?– Sikeresvolt a felépülé-sem, jól érzemmagam, tehátminden rendbenvan. Csak a játék hi-ányzik.... 

– Az elmondottak
alapján úgy érzem, hogy
keserű szájízt hagytak

az utóbbi hónapok tör-
ténései, amire nem szá-

mítottál...– Egyáltalán nem. Én hatév alatt 5 bajnokságot nyer-tem a marosvásárhelyi együt-tessel, úgy érzem, hogy meg-érdemelném, hogy lehetősé-get kapjak arra, hogy elszer-ződjek most, amikor kérem.Nem értem, hogy miért kellígy viselkedjen a klub veze-tősége, amikor nem az ő pén-ze forog kockán?! Hiábamondják, hogy sérült voltam,ami igaz, de én nem a disz-kóban sérültem meg, hanema pályán, tehát ez munka-baleset volt... Amúgy a ba-rátnőm is bosszankodik, hi-szen több alkalommal segí-tette a klubot bizonyos szem-pontból, együtt kell fizessüka kvártélyt, a fogyasztást,amivel elmaradtunk, így kel-lemetlen a helyzet... A több mint 100 váloga-tottsággal rendelkező CsomaAlpárral hasonló helyzetbenvan Mimi Stoica is, aki fele-ségével és három gyermek-ével él együtt, a legkisebbgyerekük mindössze 6 hó-napos. Ők nemrég hazaköl-töztek Konstancára, mivel

Csoma Alpár és Mimi Stoica szabadon igazolhatók
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Visszatérése után a követ-kezőket mondta a marosvá-sárhelyi sajtónak:,,A Steaua elleni utolsó ta-lálkozót követtem figyelem-mel, tetszett ahogy játszotta csapat. Én úgy gondolom,hogy az alsóházi rájátszásban,

ha kellőképpen készülünk felés jól játszunk, bármelyikegyüttes ellen győzhetünk.Szerintem elkerülhető a kie-sés a marosvásárhelyi klubszámára, szinte minden tő-lünk függ” – mondta Gorob-sov.

Gorobsov még nincs fizi-kailag kellőképpen felkészül-ve, hiszen a Hapoel Tel Aviv-nál lejárt szerződése utánvisszatért Argentínába, aholaz utolsó három hónapbannem futballozott, de reméli,hogy mielőbb oszlopos tagja

lesz az ASA-nak. Gorobsov a 2014-2015-ösévadban az együttes egyiklegjobb játékosa volt, tagjavolt a Szuper Kupát nyertalakulatnak is, korábban aVicenza, a Torino, a Cesenaés a Politehnica Temesvár

együtteseiben is futballozott. Az ASA az alsóházi ráját-szás második fordulójábanmárcius 18-án, szombatonhazai pályán fogadja a Con-cordia Chiajna együttesét. Amérkőzés 18 órától kezdődik. 
CFA

Gorobsov visszatért 
az ASA-hoz 
Gorobsov visszatért 
az ASA-hoz 

A 27 éves Nicolás Gorobsov a minap visszatért
az ASA 1. ligás labdarúgó együtteséhez, amely
színeiben a 2014-2015-ös idényben játszott.
Gorobsov hétfőn este pályára is lépett a Gaz
Metan-ASA (2-0) mérkőzésen. 
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Pygmalion-jelenség, avagy a párom a szobrászom 

A görög mitológia egyiklegismertebb mítosza aPygmalion-Galatea, amelymég a mai napig is nagyhatást gyakorol a világra,nem hiába köszön visszaszámos művészi alkotásban,mint a My Fair lady, amelya mai napig nagy sikerrelfut a világ zenés színpadán,vagy a Pretty Woman holly-woodi kasszasiker, ami amoziközönséget varázsoltael a Pygmalion sztorival.Pygmalon egy tehetségesszobrász volt Ciprus szige-tén, aki annyira megundo-rodott a helyi prostituál-taktól, hogy minden von-zalmát és érdeklődését el-veszítette a valódi nők iránt.Gyarló, elveszett teremt-ménynek látta őket, és meg-fogadta, hogy többé egy per-cet sem pazarol rájuk azéletéből. Mindeközbenolyan beleéléssel dolgozotta tökéletes nő szobrán, hogya végeredmény szebb lett,mint bármely hús-vér nő,aki valaha is élt. A művészbeleszeretett Galateának el-nevezett alkotásába, aján-dékokkal és bókokkal hal-mozta el, csókolta, ölelte,simogatta. Olyan ajándéko-kat adott neki, amelyre anők vágynak: kagylókat,gyöngyöket, virágokat. Aszobrot gyönyörű kelmékkelöltöztette, az ujjaira gyűrű-ket húzott, a nyakába nyak-láncot tett.

Életre kelt alkotásAphrodite, a szerelem is-tennője megszánta a férfit,ezért életre keltette az imá-dott Galateát, a kettőjük kö-zötti nem mindennapi sze-relem pedig évezredek ótalenyűgözi az emberiséget.A kiábrándult férfi, akiszerelembe esik saját te-remtményével, majd fele-ségül veszi: párok tömege-inek képzeletét mozgatjameg ez a fajta kivételes kap-csolat. Ezzel szemben a pszi-chológiai szakirodalom aPygmalion-mítoszt olyanpárkapcsolatok leírásárahasználja, ahol a partnerekúgy próbálják megváltoz-tatni egymást, hogy a másikjobban hasonlítson az álta-luk kitalált, képzeletébenélő ideális társhoz. Ezekneka kapcsolatoknak szintemindig kudarc a vége, mertegy ponton az „alkotásnak”elege lesz abból, hogy tárgy-ként kezelik, és nem önma-gáért érdekes, hanem csakannyira, amennyire meg tudfelelni párja ideáljának.A Michelangelo-hatás ez-zel szemben akkor lép mű-ködésbe, amikor a pár tagjaikölcsönösen a legjobbathozzák ki egymásból oda-vissza működő, kölcsönöstámogatás révén. Michelan-gelonak ugyanis az volt avéleménye a szobrász fel-adatáról, hogy nem ez előre

megálmodott szobrot kellkifaragni, hanem csak le kellcsipegetni belőle darabokatannak érdekében, hogy fel-tárja a márványtömb ideálisformáját. A Michelangelojellegű párkapcsolatokbantehát a felek kölcsönösensegítik egymást abban, hogyráleljenek ideális énjükre.
A tökéletes hajszolásaNapjainkban a párkap-csolatok fénysebességgelkezdődnek el és érnek vé-get, aminek okát sokan éssokféleképpen próbáltákmár megfejteni. Az egyiklehetséges ok szerint a fo-gyasztói társadalom nevelarra, hogy mindenben a tö-kéletest keressük, és min-dent készen akarunk kapni.Míg szüleink, nagyszüleinkgenerációja még nem a tö-kéletes társat kereste, ha-nem beérte az elég jóval,akivel azután, idővel szépenegymáshoz csiszolódtak, mamár jóval nagyobb elvárá-sokat támasztunk. „Rendeslánynak, fiúnak tűnt”, „ígé-retes jövő előtt állt” - néhányévtizeddel ezelőtt mindezelég indok volt egy életreszóló szövetség megköté-séhez. Ma viszont úgy be-szélünk az általunk keresettpárról, hogy „ő a másik fel-em”. „nem tudok nélküleélni”, „vele igazán önmagamlehetek”.

Az internet által kitágultvilágban olyan mértékbenmegnőtt a pártalálási lehe-tőségek száma, hogy para-dox módon éppen emiattélnek egyre többen szing-liként. Ma egy átlagos, unal-mas, nem túl vonzó férfi,minden szembrebbenés nél-kül továbblapozhatja egyszép, vicces, önálló nő ol-dalát, mondván, hogy a nőnem a megfelelő politikaiközegbe, vagy nem a meg-felelő csapatnak drukkol,és persze fordítva.Az internet a lehetőségek

olyan mocsarát kínálja, ami-ben nem csoda, ha a többségcsak fulladozik. A párjukatmegtalálók a megmondha-tói annak, hogy ha kereső-szavak mentén kellene meg-határozniuk, mit szeretneka társukban a legjobban,nehéz helyzetben lennének.Nem lehet kategóriákba so-rolni, de azt biztos, hogynem azért szeretünk belevalakibe, mert szereti ő isa kedvenc sorozatunkat.
Timár Tímea
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Minden hosszú távú párkapcsolat velejárója, hogy az idő múlásával, kis lépések-
ben haladva, ám annál biztosabb módon változik mindkét fél személyisége, hoz-
záállása, véleménye. Akarva vagy akaratlanul, jelentős hatással vagyunk
párunkra, miközben ő rajtunk alakít. A pszichológia világa erre a „jelenségre” két,
szobrászok által inspirált kifejezést is ismer, amely a párkapcsolatban egymásra
gyakorolt és alakító hatásra vonatkozik: a Pygmalion-, illetve a Michelangelo-ef-
fektus. 

Milyen sört ittak Petőfiék 1848-ban?

„Az ébredő nemzeti öntu-dat rájött, hogy a független-ség üres szólam, ha csakpolitikai reformokat követel,de gazdaságiakat nem.” Shogy többek között mit ered-ményezett az ébredő nem-zeti öntudat? A magyar sört.Ráadásul nem akármilyenszerep jutott neki : „A re-formkori értelmiség italszempontból két pártra osz-lott, és egyikükre sem voltjellemző a sör. A findzsa és ameszely párt állt egymássalszemben, a findzsa párt tag-jai kávét ittak, a meszely párttagjai a borra esküdtek, és eza két emberfaj nem is igenült egy asztalhoz. Hm, talán a

sör lehetett az, ami egy asztalköré ültethette a hevülő ifja-kat?”A Serteperte blog feleleve-níti azokat az időket, amikortavasszal még nem voltprobléma az úgynevezett al-sóerjesztésű sörökkel sem,amiknek az erjedése nagymelegben nem indult el. Ígytélen főztek mindenfélét, vá-laszték is és ivóhely is akadtbőséggel Pesten.Idézik Schams Ferenc1821-es, „Pest Serfőzőházai-nak ivóiról és sörmérő ésbormérő helyeiről” című írá-sát: „Ki hinné el, hogy a leg-utóbbi számolás alkalmávalmintegy 800, mondjad

nyolc száz bormérő- és részben sermérőházak fog-lalatoskodnak a mi Váro -sunkban? Ennek az az oka,hogy itt Pesten minden pol-gári háztulajdonosoknakszabadsága vagyon bormérőhelyet nyitnia.”E bormérések nem mindfogadók voltak, akkoriban

saját termésű borát mindenpesti háztulajdonos szaba-don árusíthatta az „utcán át”is. Schams úr azt is meg-jegyzi, hogy noha „e vendé-gelő házak közül sokbanegyúttal ser is csapoltatik,mégis ezeken kívül vagynakitt Pesten 31 külön serházak,

melyek a két itteni Serfőző-házak kontóján tartatnak”.1841-ben egyébként azakkor százezer lakosú Pestetés Budát, már öt sörfőzőház– a Birly, a Tüköry, a Honeur,a Petz és a Schmidt-féle –látta el serrel.
forrás: hvg.hu

A forradalom körüli napokban éppúgy főzhettek alsó-, mint felsőerjesztésű sört.
Volt is elég kimérés Pesten.


