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vezetője múlthéten
Marosvásárhelyen tar-

tott előadást. Őt kér-
deztük a gyógyszer-

gyártás kulisszatitkai-
ról, állatkísérletekről,

de nem kerültük meg a
homeopátiás szerek,
az indokolatlan vita-

minszedés és az inter-
netes orvosságkeres-

kedelem témáját sem. 

Marosvásárhely
–vesszőjánosok, 
kínaipálok városaInnovatívnak nevezett tanácsi határozattal vélimegoldani az RMDSZ marosvásárhelyi önkor-mányzati frakciója a kétnyelvű utcanévtáblákmáig megoldhatatlannak bizonyult problémáját.Mit is jelent az innovatív szó? A netet hívomsegítségül – sokkal kényelmesebb, mint azidegen szavak szótárában lapozgatni –, aholazt olvasom: német eredetű tudományos ki-fejezés, jelentése újító, fejlesztő, újszerű. 
A Saul fia főszereplője 
a megbocsátásról 
beszélt VásárhelyenErdélyi körútja egyik állo-másaként Röhrig GézaKossuth-díjas színész, író,költő, énekes, bibliaoktató,a nagysikerű Saul fia c.film főszereplője tartottelőadást Marosvásárhelyen.A József, avagy a megbocsátásdilemmái című előadásra mintegy kétszáz em-ber volt kíváncsi. Az érdeklődő közönség egybibliai történetet hallhatott, a Józsefét egyeddig talán kevésbé ismert értelmezésben. Atörténeten keresztül az előadó a megbocsátáskörüli kérdésekre kereste a választ. 

A győztes, 
Márton ÁronA fanyalgók, a szabadkőművesek, az ellenér-dekeltek is megmozgattak minden követ, jobbanmondva fészbukos lehetőséget, de ez az inter-netes játék „csakazértis” kitapintotta az erdélyimagyarok lelkiállapotának pulzusát. MártonÁron győzött. 
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Székelyudvarhely 
magyar templomai  Udvarhely lakosságának jelentős része a feje-delemség korában is katolikus volt, és vallásukmegőrzésében a XVII. században a jezsuitákműködése mellett bizonyára nagy szerepetjátszott a marosszéki, csíki és kelet-háromszékiboszniai obszerváns – szalvatoriánus – ferencesbarátok missziója is. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Új sorozat, XI. évfolyam // 44. szám  // november 2–8. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Birkaország „Válaszd a birkát!” („Alege Oaia!”) címmel indítottkampányt a juhhúsfogyasztás népszerűsítéseérdekében a mezőgazdasági minisztérium múlthéten, amely három hónapig tart, és az országegész területén megszervezik. Célja a fogyasztóktájékoztatása a birkahús és a birkahúsból készülttermékek elkészítési módjáról, és a birkahússalkapcsolatos „fogyasztói kultúra” kialakítása.

8. old. // HUMOR
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KOS: A héten valósággal elveszik a részletekben.Minden apró részletet figyelembe szeretne venniaz élet minden területén és a tetteiben egyaránt,de higgye el, be fog sokallni, és a végére csak azsül ki belőle, többet ártott, mintsem használt ma-gának és másoknak.
BIKA: Fantasztikus hangulatban lesz a héten, ésezt a szerelemnek köszönheti, ami ráadásul felszínrecsalja önben a művészi hajlamait. A napokbansenki és semmi sem hozhatja ki a sodrából, ésnem tudja magát a komoly dolgokon izgatni.
IKREK: Mostanában azon kaphatja magát, hogyegyszerűen nem tud másokkal megfelelően kom-munikálni. Ha nem ön érti őket félre, akkor őkértik félre magát. Ebből adódóan sejtheti, hogyszámíthat egy kis családi és munkahelyi perpat-varra.
RÁK: Tartsa nyitva a szemét a héten, mert mostfontos dolgokra jöhet rá. Ha valami gyanús önnek,érdemes lehet azzal kapcsolatban egy kis nyomozástvégeznie, legyen szó furcsa barátokról, különösenviselkedő rokonokról vagy állandóan elfolyó pénz-ről.
OROSZLÁN: A napokban az Univerzum arra ösz-tönözi, hogy szálljon ki a mókuskerékből, és nézzemeg közelebbről az életét. Akkor lesz esélyemeglátni mik az a dolgok, amiket rosszul csinál ésesetleg nem működnek.
SZŰZ: A napokban több, egymástól eltérő infor-mációt kaphat, amivel nem tud mit kezdeni. Semmitse vegyen készpénznek, éppen ezért járjon magaa dolgok végére, már csak azért is, mert sokszorhajlamos elhinni dolgokat anélkül, hogy azt tényekbizonyítanák. 
MÉRLEG: A héten is hozza az öntől megszokottnagylelkű és figyelmes formáját, amiért cseréberengeteg szeretetben és köszönetben lesz része.Egyedül arra ügyeljen, hogy ne szaladjon el önnela ló, és kezdjen el kéretlenül is tanácsokat oszto-gatni.
SKORPIÓ: A csillagok próbára tehetik önt a héten,hogy lássák, valóban tudja-e értékelni az Univerzumajándékait. Éppen ezért a napokban bármit iskapjon ajándékba vagy legyen az szívesség, lehe-tőség, igyekezzen kellőképpen megbecsülni azt.
NYILAS: A héten egy forgószél mehet át az életén,ami kisebb káoszt hagy maga után. Bármilyen ne-hézsége is származzon belőle, ön maradjon nyugodt,mert érkezni fog a segítség.
BAK: A napokban több komoly kísértéssel isszembetalálhatja magát.. Okosan tenné, ha a hétenkevésbé hallgatna az érzéseire, ugyanis megcsal-hatják önt. Ez érvényes egy szeretett személlyelkapcsolatban is, aki negatív próbálja önt befolyásolniés igyekszik eltéríteni a céljától.
VÍZÖNTŐ: Új időszak kezdődik ön számára! Hamár azt érzi, hogy kezd megszabadulni bizonyosfélelmeitől és sokkal optimistábban látja az életét,akkor biztos lehet abban, hogy már el is kezdődtekönnél a változások.
HALAK: Nagyon felpörög a héten, kimondottantúlcsordul az energiáktól és tettre kész lesz. Acsillagok azt súgják, hallgasson szerettei tanácsára,akik csak jót akarnak önnek. Ne próbáljon mindentegymaga megoldani, inkább ossza szét a teendőket,vagy bízza azokra, akikre valójában tartozik.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Rendkívüli 
hangverseny a 
filharmónia 
művészeinek emlékére November 2-án, csütörtökön19 órakor a Kultúrpalotanagytermében rendkívülihangversenyre kerül sor AFilharmónia összes művészeemlékére címmel. VezényelVasile Cazan, közreműködika Marosvásárhelyi ÁllamiFilharmónia vegyes kara ésRhytmodia ütőhangszer-együttese. Műsoron: Mozart-,Liszt-, G. Faure-művek. Ahangversenyre az 5-ös szá-mú hangversenybérletek ér-vényesek.
Hamvas Bélára 
emlékeznek A Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület november3-án, pénteken 17 órakor aStudium Prospero KulturálisKözpont marosvásárhelyi,Forradalom utca 8. számalatti székhelyén előadástszervez Hamvas Béla posz-tumusz Kossuth-díjas író, fi-lozófus, esztéta és könyvtá-ros születésének 120. év-fordulója alkalmából. Az írósokrétű tevékenységét De-mény Péter író, a Látó szer-kesztője A létezés Arlequinje.Hamvas Béla 120 éve cím-mel mutatja be.

Aranka György 
irodalmi vetélkedő A Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület ArankaGyörgy születésének 280.,halálának 200. évfordulójatiszteletére irodalmi pályá-zatot hirdet IX-XII.-es diákokszámára a következő két mű-fajban és témában: LevélAranka Györgynek – irodalmilevél és Találkozásaim Aran-ka Györggyel – fiktív interjú.A dolgozatokat az olganaz-nan@hotmail.com e-mail-címre kell beküldeni novem-ber 5-én éjfélig. A nyertesekpénzjutalmat kapnak.
Nyugdíjasok klubja November 14-én a Nyugdí-jasok Egyesülete klubnapotszervez tagjai számára. Fel-iratkozni naponta 10–13 óraközött lehet az egyesület Bo-lyai utca 36. szám alatti szék-helyén, az emeleten
Játszd újra, Győző! – 
ünnepi Hahota-kabaré A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tiszteletéreösszeállított ünnepi kaba-réválogatását legközelebbnovember 4-én, szombatoneste 7 órától viszi színre aMaros Művészegyüttes elő-

adótermében. További ma-rosvásárhelyi előadások: no-vember 5-én, vasárnap, 11-én, szombaton és 12-én, va-sárnap este 7 órától.
A János vitéz a Maros 
Művészegyüttesnél November 8-án, jövő szer-dán 19 órától a János vitézcímű mesejátékot mutatjákbe a Maros Művészegyütteskövesdombi székházában. 
Élménypedagógia 
és outdoor módszertani
továbbképző November 20–26. között tré-nerképzőt szervez az Out-ward Bound Románia él-ménypedagógia és outdoormódszertan témakörben.Olyan szakemberek jelent-kezését várják, akik már ren-delkeznek tapasztalattal atréningek, ifjúsági munka,csoportfoglalkozások terén,és nyitottak az új tevékeny-ségek, módszerek elsajátí-tására, használatára. A kép-zés helyszíne Szováta, in-gyenes a Maros megyei szak-emberek számára a MarosMegyei Tanács támogatásá-nak köszönhetően. Jelent-kezni és a programról ér-deklődni Galambfalvi Eve-linnél lehet a training@out-wardbound.ro e-mail-címen.

KÁR KIHAGYNI 



Innovatívnak nevezett ta-nácsi határozattal vélimegoldani az RMDSZmarosvásárhelyi önkor-mányzati frakciója a két-nyelvű utcanévtáblákmáig megoldhatatlannakbizonyult problémáját.Mit is jelent az innovatívszó? A netet hívom segít-ségül – sokkal kényelme-sebb, mint az idegen sza-vak szótárában lapozgatni -, ahol azt olvasom: németeredetű tudományos kifejezés, jelentése újító, fejlesztő,újszerű. Lássuk, miben is rejlik az RMDSZ által elfogadtatotthatározat újszerűsége: azt indítványozta a „szövetség”,hogy változtassák meg a hivatalos utcanévjegyzéket,ezentúl legyen az kétnyelvű, például: piața Trandafirilor– Rózsák tere. Továbbá: ahogyan lehetséges a PavelChinezu – Kinizsi Pál, úgy elképzelhető a Ion Creanga –Vessző János változat is. A javaslattal sok vásárhelyimagyar egyetértene – a román lakosság túlnyomó részeviszont ellenezné, merthogy a személyi igazolványokkicserélésének szükségességét vonná maga után –, csakannyi a szépséghibája, hogy megvalósíthatatlan. Akipedig hasonló megoldást javasol, annak vagy a hely-zetismerete körül hibádzik valami, vagy esze ágábansincs a problémát megoldani, azért javasol kivihetetlenintézkedéseket. Ami érthetetlen, miért nem kérték ki a sok vihartmegért, dörzsölt, egykori „szövetségi” törvényhozókszakvéleményét, mielőtt a szóban forgó határozatter-vezettel előálltak. Lett volna, akit megkérdezniük. Igaz,lehet, általuk sem jutottunk volna elébb... Mert a mos-taniak, a pillanatnyilag helyzetben lévők – Peti Andrásés Kali István –, úgy tűnik, szakmailag nem eléggé fel-készültek. Hogy finoman fogalmazzak. Annál inkább asárdobálásban, mert azt, amit az RMDSZ, néhány évemég MPP-s, majd EMNP-s színekben tündöklő városiügyvezető elnöke a közösségi médiában az ügy kapcsánművelt, s amiből főnöke, Vass Levente sem bírt kimaradni,másnak nem igen nevezhető. Nem vagyok jogász, demindaz, amit az utóbbi években az anyanyelvhasználat,a valós kétnyelvűségért vívott küzdelem terén tapasz-talhattunk, azt mondatja velem: minden esetben a civi-leknek, esetünkben a CEMO-nak volt igaza. Az RMDSZáltal képviselt állásponttal szemben mindenképp. Ezértaz alaptalan vádaskodás helyett, talán célravezetőbblenne bizonyos ügyekben az említett civil szervezet vé-leményét, ne adj’ isten: szakmai segítségét is kikérni,figyelembe venni.  Ami pedig az innovatív megoldást illeti, szerinteminkább átlátszó, a szakértelem hiányát és a jóra valórestséget elfedni szándékozó, olcsó és felelőtlen ötlete-léssel van dolgunk - már megint! -, ami beleillik a „szö-vetség” utóbbi közel három évtizedes helyi politizálásánakívébe. Az az érzésem, ha tudatosan, előre megfontoltszándékkal teszik, akkor sem tudják jobban lejáratnimagukat, mint tették most... Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Marosvásárhely- vesszőjá-nosok, kínaipálok városa
Röhrig Géza Budapestenszületett, ott végzett filmren-dezőként a Színház- és Film-művészeti Főiskolán. 2000-től az Amerikai Egyesült Ál-lamokban él, ahol a JewishTheological Seminaryn szer-zett oklevelet bibliaoktató-ként. Igazi világhírnévre akkortett szert, amikor a tavaly aSaul fia című magyar film Os-car-díjat nyert, amelyben őjátszotta a főszerepet. Röhrigegy televíziós interjúban, aztmondta, hogy nagyon sokszormegfordult már Erdélyben.Mostani körútja is egy ilyenalkalom. Marosvásárhelyi elő-adását a Philotea Klub és aGecse Dániel Szakkollégiumszervezte meg.  Az eseményen résztvevőkfigyelmét lebilincselte az elő-adásmód, és az olyan kérdé-sek feszegetése, amelyeketritkán tesz fel az ember akársaját magának, akár ember-társainak. Például azt, hogylétezik-e Isten vagy sem. „A fiam egy vacsora alkal-mával azzal állt elő, hogy mostolvasta egy statisztikában,hogy a Nobel-díjas tudósok99%-a úgy gondolja, hogynincs Isten. A börtönben ülők99%-a szerint viszont van Is-ten. Érdeklődött, ehhez mitszólok. Szerintem elég frap-páns választ sikerült erre ta-lálnom. Azt mondtam neki,hogy: zárják be azokat a No-bel-díjas tudósokat öt évre abörtönbe, majd azután kér-dezzék meg tőlük, hogy van-e Isten" – találta meg a fele-letet az előadó. 

„A Jóisten azt akarta, hogy
az ember találja fel a meg-
bocsátást”Röhrig szerint a világiro-dalom első megbocsátása Jó-zsef történetében hangzik el,addig soha. Sem a görög, sema latin, sem más szövegekbensoha senki nem bocsátottmeg senkinek, még a Bibliá-ban sem máshol. „A Szent-írásban több embernek lettvolna alkalma arra, hogy bo-csánatot kérjen: például Évá-nak, de elmulasztotta, Káinsem kért bocsánatot, az özön-

víz idején sem kért senki bo-csánatot, aztán jött a Bábeltornya, akkor sem kért bo-csánatot senki…. Ebből is úgytűnik, mintha a Jóisten aztakarta volna, hogy az embertalálja fel a megbocsátást,mint ahogy az áldozathoza-talt. Az is egy emberi talál-mány" – állítja a bibliaoktató. Ezt követően a közönségJózsef történetét hallhattarendhagyó módon, érdekesértelmezésben. Az előadó sze-rint Jákob érezte, tudta, hogynem lehet igaz az, hogy leg-szeretettebb fia elpusztult.„Miért nem vigasztalódottmeg Jákob? Nem is tudott,nem is akart. Mert okos volt.Ha valakit vadállatok tépnekszét, nem marad csont utána?Ez egy sivatagi, állattenyésztőnép, állandóan látnak cson-tokat a sivatag homokjában.Nem fért ez a gondolat Jákobfejében. Nem tűnik csak olyankönnyen el egy ember. Nin-csenek nagy folyók, nagy er-dők, ez itt sivatag. Ha pedigútonállók ölték meg, miértmaradt meg éppen a köntö-se?" – tehette fel magának akérdéseket Jákob az előadószerint. Véleménye tehát az, hogya Józsefé az első megbocsátása világon, de ez két okbólnem mondható optimálisnak.Erősen relativizálja ezt az,hogy a fivérek a József kezé-ben vannak, aki egy mozdu-latával a bitóra küldhette vol-na őket. Meg tudott volna bo-

csátani József, ha más körül-mények közt találkoznak? Ésugyanígy a fivérek bocsánat-kérését is erősen relativizáljaaz, hogy József a világ másodikleghatalmasabb embere.Ugyanaz a körülmény. Mi lettvolna, ha ők a kormányzókés József megy búzáért? Ak-kor is bocsánatot kértek vol-na? 
A bosszú egy emberen 
segíthet, a megbocsátás
viszont kettőn!Előadása végén Röhrig arrakereste a választ, hogy: Mitlehet tenni, ha az embert egyigazi nagy sérelem éri? „Há-rom dolgot: egy az, hogy bosz-szút lehet állni. Ezt azonbana Biblia nagyon elítéli. ›Enyémaz ítélet, enyém a bosszú!‹  –mondja az Úr a Tórában. Nemis ismerünk olyan történetet,amelyben sikerült volna abosszú, talán az egyetlen aMonte Cristo grófjáé, de ezegy romantikus történet. Akikelkezdenek bosszút állni99%-ban nem fejezik be. Abosszúállás olyan, minthamérget vennél be, és azt vár-nád, hogy a másik haljon meg. A második az, hogy ne süly-lyedj le a sértő fél szintjére,magadnak teszel szívességet,ha túlteszed magad az egé-szen. Felejtsd el, ne törődjvele! Seperd a szőnyeg alá!Kisebb fajta sérelmek eseténezt kell tenni nyilván, az ese-tek 99%-ban. De fennmarad

A Saul fia főszereplője a 
megbocsátásról beszélt Vásárhelyen
Erdélyi körútja egyik állomásaként Röhrig Géza Kossuth-díjas színész, író, költő,
énekes, bibliaoktató tartott előadást Marosvásárhelyen. A József, avagy a megbo-
csátás dilemmái című előadásra mintegy kétszáz ember volt kíváncsi, a Gecse Dá-
niel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium nagyterme zsúfolásig
megtelt. Az érdeklődő közönség egy bibliai történetet hallhatott, a Józsefét egy eddig
talán kevésbé ismert értelmezésben. A történeten keresztül Röhrig a megbocsátás
körüli kérdésekre kereste a választ. Vajon bocsánatot kértek volna Józseftől a fivérei
úgy is, ha történetesen nem ő a világ második leghatalmasabb embere? Mit tehet
az ember, ha egy igazi nagy sérelem éri? A bosszú lenne a megoldás?

az egy százalék, ami példáulJózseffel is történt. A megbo-csátás lenne a harmadik. Van-nak, akik úgy gondolják, hogya megbocsátás feltétlen, au-tomatikus és azonnali. Nempont így van. Ha én nem bo-csátok meg, nekem sem bo-csátanak meg. Én azt gondo-lom, hogy a bosszú az egyemberen segíthet, a megbo-csátás viszont kettőn. Két

szintje van ennek: megbocsá-tani a másiknak a bocsánat-kérése nélkül is. De ahhoz,hogy egy megbocsátás érvé-nyes legyen, helyre hozzonvalamit, ahhoz az kell, hogy abűnös megvallja, megbánja abűnét, bocsánatot kérjen, éstegyen róla, hogy többé ha-sonló eset ne forduljon elő" –zárta gondolatait Röhrig Géza. 
Nemes Gyula 



Nem pusztán népszerű-ségi verseny volt ez. Nem„csillag születik”, sem „iksz-faktor”. Bár játéknak indult,heves véleménylavinát in-dított el, almát körtével kel-lett összehasonlítani, egye-sek szerint egyenesen mél-tatlan megmérettetésnektűnt, a játékot mégis illikkomolyan venni. Valóbannem említhetők egynapon/lapon a jelöltek: Ta-mási Áron, Kós Károly, Beth-len Gábor, Bolyai János vagyKőrösi Csoma Sándor. Az„ideológiailag” be nem ke-rültekről – Wass Albertről,Nyírő Józsefről – nem is be-szélve. Erdély egén sok csillagragyog. Hála Istennek. Deazért Márton Áron hozzájukképest más súlycsoport. Másszintet üt meg. Lám, a nép-szerűségi index, kritériummögött a legfontosabb, alegértékesebb szempont,mint kiderült: a hiteles Is-ten- és emberszeretet. Ezta tétet viszi, aki ebben ki-tartott, aki erre rátette azéletét, aki közösségi szolgá-latát ezen eszmények szol-gálatába állította. Mert a csil-lagok is a Naptól kapják afényüket. A kattintásos szavazatokarról árulkodnak, hogy anagy püspök életpéldája,tartása ott él a szívekben.Nemcsak a székelyekében.De az övékben aztán min-denképp. Az emberkated-rális máig ható alakja bele-oltotta az emberek lelkébe,emlékezetébe mindazt, amiszámunkra a legfontosabbebben az életben: hitünk ésnemzettudatunk. Ez ad tar-tást, egészséges önismeretet,önbizalmat, küldetéstudatot.Ehhez érdemes viszonyítani

minden mást. Azt hiszem, aboldoggá avatás folyamatá-ban jól jött ez a játék, ésmint valami „csoda”, ez isfelér egy imameghallgatás-sal. Hiszen a sokszínű Er-délyben, mint láttuk, sokkalesélyesebbek indultak azelső helyért. Még a kom-mentesek is legyintettek ráeleinte: á, ez csak egy egy-házi ember, most felkapotta kultusza, de ugyan már,vannak híresebb, nagyobb,nemzetközi léptékkel mér-hetőbb magyarjaink is nála.De lám, az istenadta nép tu-datában, mindenféle zavaróés bomlasztó tényező elle-nére ezek sem lettek nép-szerűbbek, mint MártonÁron. Vajon mi lehet e titoknyitja? Talán az, hogy MártonÁron a kortársunk. Az er-délyi társadalomban sok tíz -ezer szemtanú él még, akikető bérmált, akik személyesentalálkoztak vele, akik nem(csak) másodkézből ismer-ték és tapasztalták kisugár-zását. Akikben egy életrenyomott hagyott egy szava,egy pillantása, gerinces ki-állása, mint valami élő vér-tanúság bátorító jelképe. Akihelyettük, értük, a nevükbentartotta a hátát, vitte bőréta vásárra. Akik számáramaga volt a felmagasztosultJó Pásztor, aki előttük megyés védi őket.Márton Áront személyeséletútja hitelesíti. Ez azaranyfedezet. Benne nemcsalódtak a kortársak sem.Elvhűsége, következetessé-ge, hajlíthatatlan elkötele-zettsége ma is fogódzó, ami-re támaszkodni lehet. Ő so-

sem ünnepeltette magát, so-sem kereste mások kegyeit.Ebben a lájkversenyben isIsten Lelke emelte őt pie-desztálra. Nem játszott so-sem a túlélésre, sem hátsókiskapukat nem keresett,nem megélhetési vezető volt,nem akart hamar kihátrálni,amikor húzóssá vált a hely-zet. Elég csak fellapoznunka Securitate irattárából elő-került vallatásokat... SemGheorghiu-Dej, sem Cea-uşescu mézes-mázas hízel-gései nem hatották meg,amikor krisztusi elvekről,egyházáról, népéről volt szó.Amikor a későbbi hírhedtpártfőtitkár Bukarestbe hí-vatta az egyházi vezetőket,próbált békülékeny hang-nemet megütni velük is. Ál-lítólag azzal próbálta puhí-tani a püspököt is, hogy „de-hát én is az Olt partján szü-lettem...” Mire a püspök ígyválaszolt: „Igen, de én egykicsit följebb...”Az életmű nála találkozotta példaadással. A norvégszármazású, de Lengyelor-szágban született író, B. Tra-ven azt írja: „Ha az embertnem lehet műveiből megis-merni, akkor vagy az ember,vagy a mű értéktelen.” Már-ton Áron élete önmagáértbeszél. Nála az élet és műelválaszthatatlan. Azt hi-szem, ebben szárnyalja túl„vetélytársait”.Vannak nagyok, akik na-gyot alkottak, de példájukatinkább ne kövessük. A Már-ton Ároné viszont követhető.És azt se mondhatja rólasenki, hogy könnyű nagyokatmondani a reverenda biz-tonságában, dehát az élet

más, ott alkalmazkodni kell.Keresni a kompromisszu-mokat, tolerálni a másságot,bármi áron. Márton Áron semmilyenáron nem alkudott meg. Ésez a tény egyszer s minden-korra beleégett Erdély ma-gyarságának tudatába. Szé-kely katolikus hite, elszánt-sága ily módon nem rekedtmeg az ország határainál,hanem világra szóló, egye-temes értékké nemesíti akisebbségi sorsban vállaltkitartását. Megmérettetett,és nehéznek találtatott... Ezaz életszentség, amit a sza-vazók is díjaztak. Ide nemelég a zsenialitás, a törté-nelmi vagy tudományos lép-tékkel mért alkotás, ide is-teni mércével mérhető apos-toli lelkület szükséges. Nos,ez volt meg benne.Elgondolkodom, hogy ezaz alig tizennyolc éves fia-talember, érettségi után ön-szántából bevonul katoná-nak, mert valamit tenni akarnépéért, nemcsak önmagátkeresi. Az első világháborúkellős közepén találja magát,ahol felelősségtudatának,komolyságának, vezetésretermett személyiségének kö-szönhetően egyre nagyobbfeladatokkal bízzák meg. Baj-társai élet-halál helyzetek-ben is számíthatnak rá, fegy-verrel a kezében menti ahont és harcol. Előbb azolasz fronton, majd az Ojto-zi-szorosban védi hazáját,háromszor megsebesül, aromán bevonulás elől azanyaországi hadszíntérrevezénylik, aztán fogságbakerül, megszabadul, haza-megy, és egész nyáron ka-

szál, kapál, segíti a szüleit aföldműves munkában. Ami-kor 1920 szeptemberébena brassói Shiel gyárban vas-esztergályosnak jelentkezik,a szász igazgató nem veszifel, csak azért, mert MártonÁron székely származású.„A végigharcolt és elvesz-tett világháború, a helyzetennem javító forradalmak, atrianoni döntés, sok töpren-gés és gondolkodás ráéb-resztette hivatására, életcél-jára, Istenen keresztül er-délyi népe szolgálatára.” (SasPéter) Ekkor írja meg levelétMajláth Gusztáv Károly er-délyi püspöknek, hogy sze-retne felvételizni a teológi-ára. A püspöktől ez a válaszérkezett: „Kitárt karokkalvárlak, édes fiam.”Bizonytalankodó, elké-nyelmesedett, a sok léha in-formációtól elpuhult, csaka könnyebbik részt, olcsób-bik megoldást kereső, konf-liktust kerülő, a „mamaszál-lón” burokba zárt fiatalja-inkat, pénzimádó, haszonel-vű fogyasztókká butított fel-nőttjeinket milyen ügy, mi-lyen inger, kinek a szembe-sítő/lelkesítő alakja kellenefelrázza, hogy végre merje-nek kockáztatni? Hogy ne féljenek életüknagy bevetésétől, mert azisteni áldás sem marad el... Békeidőben, manapságvajon lesz-e ilyen érettség,céltudatosság bennünk,hogy tegyünk valamit ha-zánkért, véreinkért? Mertnem elég lájkolni MártonÁront a pálya széléről. Nemelég távolról rajongani érte. Úgy is kellene élni, mint ő. 
Sebestyén Péter
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A fanyalgók, a szabadkő-
művesek, az ellenérdekel-
tek is megmozgattak min-
den követ, jobban mondva
fészbukos lehetőséget, de
ez az internetes játék
(Transindex:box populi)
„csakazértis” kitapintotta
az erdélyi magyarok lel-
kiállapotának pulzusát. A
vége felé a meseszeretők
is felébredtek, már-már
úgy tűnt, megszorongat-
ják a nagy püspököt, de
az utolsó pillanatig nem
lehetett kétség, ki viszi el
a népszerűségi trófeát.
Márton Áron győzött. 

A győztes,
Márton

Áron
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Hosszú az út a labortól a gyógyszertári polcig

Gyógyszerészet 
vs. farmakológia„A gyógyszerészet a gyógy-szerkészítéssel foglalkozó tu-dományág, a farmakológiapedig gyógyszertudomány,amely tartalmazza az orvos-ságok hatását az emberi szer-vezetre, illetve azt is megha-tározza, hogy az orvosok mi-lyen betegségekre milyengyógyszereket használhatnak”– magyarázza az alapvető kü-lönbségeket a szakember, akiexperimentális farmakológus,azaz állatkísérleteket végzőorvos, akinek az eredményeirévén emberi betegségeketgyógyítanak majd. Elmondta, hogy a gyógy-szerkutatás rettentő pénzigé-nyes, nagy szellemi potenciáltigényel, és általában egy in-tézet néhány témát választmagának. A Pécsi Farmako-lógiai és Farmakoterápiai In-tézet kutatási területe a fáj-dalom, gyulladás és neuro-degeneráció. „Laborunkbanvan sejt-, illetve szövettenyé-szeten valóvizsgálódás, vala-mint élő állatokon – leginkábbegereken – is kísérletezünk.Azért terjedtek el az egerek agyógyszerkutatásban, mertfelépítésükből kifolyólag lehetőket genetikailag módosítani,és ekképp lehet szelektívenvizsgálni egy-egy életfolya-matot. Másrészt kisméretűállat, nem költséges a tartása,és etikai szempontból is amegfelelő választás. Ugyan-akkor tudni kell, hogy ezek akísérletek nem okozhatnakfájdalmat az állatnak, ha még-is, akkor altatásban végezzüka beavatkozásokat” – tudtukmeg.
Az „új gyógyszer” nem
mindig új gyógyszerA szakember kérdésünkreazt is elmondta, hogy a gyógy-

szerfejlesztés igen hosszú fo-lyamat, 10-12 év alatt jut el afelfedezett vegyület a gyógy-szertárak polcaira. Adódik ak-kor a kérdés, hogy miként le-hetséges, hogy szinte mindenhéten új gyógyszerek jelennekmeg a piacon. Dr. Pintér hang-súlyozta, hogy az új gyógyszerfogalma nem mindig jelentúj vegyületet is. Legtöbbszörlétező vegyületet módosíta-nak, amelyek nagyon hason-lóak maradnak az eredetihez,szinte ugyanaz a biológiai ha-tásuk, hasonló nemzetközinevük van. Igaz, ezek csakakkor kerülhetnek forgalom-ba, ha valamilyen tulajdon-ságukban bizonyítottan elő-nyösebbek, mint a már piaconlévők. „A nagy potenciál és kihívása biológiai terápiában van:ilyen például a daganatok ke-zelésére használt, célzott mű-ködésű szerek alkalmazása,amelyek felismerik a mole-kulát a daganatsejten, és – ahagyományos kemoterápiávalellentétben – csak azt pusz-títják el, az egészségeset nem”– részletezte. „Például a 70-es években a gyermekkori le-ukémia fogalma szinte egyen-lő volt a halállal, ám napja-inkban 85-90%-os a gyógyu-lási arány, tehát a hematoló-giában forradalmi változásthozott a biológiai terápia. Amellrákkezelésében is vanolyan terápia, amely felismeria rákos sejteket, és gátolja adaganatok növekedését. Aleg újabb vegyületek pedig ké-pesek stimulálni az immun-rendszer sejtjeit, a limfocitá-kat, hogy vegyék fel a harcota daganatsejtek ellen. Ezekmár hozzáférhető, bár mégdrága gyógyszerek nagyonsúlyos daganatos betegek gyó-gyítására.Ugyanakkor a bio-lógiai terápiát sikerrel hasz-nálják az autoimmun beteg-ségek kezelésére is” – hívja

fel a figyelmünket a szakem-ber.
Az alternatív gyógymódok
helye a terápiábanNem kerülhető meg a nö-vényi eredetű gyógymódokkérdésköre sem. A farmako-lógus úgy vélekedik, hogy afitoterápiának van helye – sőt,a farmakológia is ebből indult–, de csak abban az esetben,ha nem olyan súlyos a kórkép,amely kezeléséhez szükséglehet szintetikus szerekre. Aztis elmondta, hogy a jól ismertgyógynövényeknek, példáula kamillának, a körömvirág-nak, a hársfateának bizonyí-tottan pozitív hatásai vannak,sőt növényekből manapságis gyakran izolálnak ható-anyagokat.„A homeopátia viszont máskérdés, hiszen az a klasszikustermészettudományok tana-ival nem magyarázható. A ho-meopátia arról szól, hogy vanegy hatóanyagokat tartalmazófolyadék, amit sokszorosárahígítanak, amíg alig van bennemolekula, és közben lombik-ban rázzák. Majd cukorgo-lyókat mártanak a hígított ol-datba, és ezeket lehet meg-

vásárolni homeopátiás ké-szítményként. A gyártók aztállítják, hogy az oldószermo-lekulák rezgésükkel emlékez-nek arra, hogy volt bennükgyógyszer. Az így gyártott ké-szítmények gyakran szintenem tartalmaznak kémiailagkimutatható hatóanyagot” –szól a magyarázat. Hozzátette,hogy ugyan vannak olyan be-tegségek, amelyek esetén segíta placebo-hatás, de akkor hollehet meghúzni a határt? En-nek ellenére születtek olyanbeszámolók a betegek részé-ről, hogy meggyógyultak, deelőfordulhat, hogy példáulegy akut vírusbetegségbőlegyébként is meggyógyultakvolna. A homeopátiás szerekhatékonyságát csak kontrolláltklinikai vizsgálatokkal lehetnebizonyítani, de ilyen eddig ke-vés volt. 
Tájainkon nehéz a 
gyógyszerfejlesztésArra a kérdésünkre, hogymi a szakma legnagyobb ki-hívása, dr. Pintér elmondta,hogy nagy feladat saját fej-lesztésből olyan vegyületettalálni, amit gyógyszerként ellehet adni.  „Mostanábanegyetlen eredeti gyógyszertfejlesztettek ki Magyarorszá-gon, ez a Cariprazine nevűvegyület, amellyel skizofrénbetegeket lehet kezelni. Ez aRichter Gedeon Gyógyszer-gyár nagy nemzetközi sikere.

Tőkehiány miatt egyelőre Ma-gyarországon inkább csak aztlehet elérni, hogy a gyógy-szerjelöltet az állatkísérletesfázisig vigyük, amit aztán el-adhatunk egy erősebb anyagipotenciálú gyógyszergyárnak,ami folytatja a fejlesztést, ésorvosság lehet belőle” – vá-zolja a helyzetet. 
Tévhitek és veszélyekA farmakológus felhívta afigyelmünket arra, hogy amegfelelő vitaminellátás fon-tos a szervezetnek, ám a zsír-ban oldódóaknál fennáll a túl-adagolás veszélye: az A-, D-,E-, K-vitaminokat csak felírtmennyiségben ajánlott szedni.Egy másik veszély az inter-netes gyógyszerkereskedelem,hiszen a világhálón szinte bár-milyen szerhez hozzá lehetjutni, de ahol óriási a hamisításesélye. Főleg kínai, indiai la-boratóriumokban, megkér-dőjelezhető körülmények kö-zött gyártott szereket árusí-tanak. „A Viagra, a hajnövesz-tők, testsúlycsökkentők piacanagyon nagy, tele hamisítvá-nyokkal, de akár daganatel-lenes készítmények is hozzá-férhetők interneten, és ha or-vosi kontroll nélkül használjákezeket a készítményeket, nagyveszélynek teszik ki magukataz emberek” – figyelmeztetdr. Pintér Erika. 

Pál Piroska

Dr. Pintér Erika a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
szerzett diplomát, majd a Gyógyszertani Intézetben
kezdett dolgozni. Ott olyan kiváló szakemberrel ta-
lálkozott, mint Szolcsányi János professzor, aki meg-
szerettette vele a szakágat. Ma már gyógyszerkuta-
tásban dolgozik experimentális farmakológusként,
illetve oktat is. Sokáig hiányzott neki a gyógyítás, de
a gyógyszerfejlesztés is a betegek életének jobbá té-
telére irányul. A Pécsi Tudományegyetem Farmako-
lógiai és Farmakoterápiai Intézet vezetője múlthéten
Marosvásárhelyen tartott előadást.

-A gyógyszerkutató véleménye a homeopátiáról-
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Székelyudvarhely 
magyar templomai
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

Udvarhely lakosságának jelentős része a fejedelem-
ség korában is katolikus volt, és vallásuk megőrzésé-
ben a XVII. században a jezsuiták működése mellett
bizonyára nagy szerepet játszott a marosszéki, csíki
és kelet-háromszéki boszniai obszerváns – szalvato-
riánus – ferences barátok missziója is. Az 1690 utáni
rekatolizációs törekvések megteremtették az udvar-
helyi házalapítás feltételeit is. Egyfajta, rendkívülien
ritka módon kialakult tér-idő-kapszulaként mű-
ködve, Székelyudvarhely városközpontja azt a haj-
dani, és egykor fölöttébb valós világot idézi meg és
villantja ma is folyamatosan föl, ami egykor az Oszt-
rák-Magyar Monarchia volt.

Emlékeztető, avagy az
udvarhelyi városközpontA székely Anya-szék leg-fontosabb urbanisztikai te-lepülésének megigéző va-rázsát és lenyűgözően el-lenállhatatlan vonzását nemutolsósorban az az első vi-lágégést megelőző, törté-nelmi hangulat biztosítja,amely a meglehetősen nagykiterjedésű központot óha-tatlanul uralja. Egyfajta, rendkívülien rit-

ka módon kialakult tér-idő-kapszulaként működve, Szé-kelyudvarhely városköz-pontja azt a hajdani, s egykorfölöttébb valós világot idézimeg és villantja ma is fo-lyamatosan föl, ami egykoraz Osztrák-Magyar Monar-chia volt. Ebből a tényből kifolyólaga városközpont méltán szol-gálhatna különböző városijátékok megrendezésénekavagy történelmi filmek for-gatásának a színhelyéül is.A belváros többnyire tö-mör, sűrű beépítésű, mag-jához lazább, újabb és kor-szerűbb városnegyedek tár-sulnak az 1960-as évek tö-meges lakásépítkezéseineka következtében. 
A Szent Miklós 
plébániatemplomA városközpont fölé büsz-kén emelkedik Székelyud-varhely Szent Miklósnakajánlott római-katolikus plé-bániatemploma és a melletteálló plébániai épületek. A ma álló plébániaépüle-tek magvát az a jezsuita ko-lostor alkotja, melyet méga XVIII. század elején vissza-telepedő atyák építettek, ésamely felhasználhatta aztaz épületet is, amelyet Sám-bár Mátyás jezsuita javítta-tott 1651-ben. A homlokzatán láthatóhatalmas festett napóra latinnyelvű 1832-es kronoszti-chonja a Jánosi Elek plébá-nos idejében zajló épület-újításról értesít. A templommellett és mögött a temetőterül el, számos kereszt ésszív alakú síremlékkel a XVI-II-XIX. századból. 
Johannes Haas 
városrajza őrzi az 
épületegyüttes formájátA mai templomépületelőzményéről a szöveges for-

rások alapján kevéssé alkot-hatunk fogalmat, de Johan-nes Haas 1734-es városrajzamegőrizte az épületegyüttesvázlatos formáját. Weisz Attila munkájábóltudjuk meg, hogy a hajó-szentély térfűzésű, tipikusanközépkorinak látszó temp-lomhoz nyugaton egy por-tikusz járult, és a toronynem a templomhoz, hanemaz épületet övező kerítés-falhoz csatlakozott. A toronysisakja négy fiatoronnyalrendelkezett. Könnyen meglehet, hogyebben az esetben is egy sza-bálytalan ovális alaprajzúvédőfalról és annak kapu-tornyáról van szó, mint szá-mos székelyföldi településközépkori vártemplománál. 
A Szent Miklós templom
elé monumentális 
lépcsősor vezetAz épület nyugati hom-lokzatához karcsú, hagyma-sisakos torony csatlakozik. A templom alaprajza jel-legzetesen barokk: a hossz-ház három hajóra oszlik, akeskeny, és a főhajónál rö-videbb mellékhajók terétkarzatok töltik ki. A széles főhajó folytatá-sában a kevéssel keske-nyebb és alacsonyabb, po-ligonális szentély áll, míg akét mellékhajó folytatásábanegy-egy hosszú, a szentély-ből nyíló sekrestye található. A templom főhomlokzatamélységében lépcsőzetesentagolt, hiszen a toronnyal el-látott főhajó-homlokzat a mel-lékhajók nyugati fala elé ugrik. A főkapu kerete enyhénkidomborodik a toronyhomlokzatából, a két oldalsópilasztert golyvázott pár-kány koronázza. A fent említett szerzőszakvéleményezése szerinta főhomlokzat visszafogot-tan díszített, ablakai szeg-



mensívesek. A főhajóba – atornyon keresztül – és amellékhajókba külön ajtóknyílnak a főhomlokzatról. Az oldalhomlokzatok dí-szítetlenek, csak a mellék-hajók karzatainak ablakaitagolják. A szentély két ol-dalsó, ferde falán egy-egymagas ablak világít. 
A templom értékeiA templom berendezésé-nek legértékesebb elemeiaz egységesen fehér alaponaranyozott színű főoltár,négy mellékoltár – kettő afőhajóban és egy-egy a mel-lékhajók végeiben – és azegyik pillérhez támasztottszószék. A Szent Miklósnak ajánlottfőoltárt négy, félkörbe állítottmonumentális oszlop hatá-rozza meg, melyeken ara-nyozott indadísz szalad fel. A két középső oszlop kö-zött látható az oltár SzentMiklóst ábrázoló, Veres Má-tyás kolozsvári festő általfestett, a főoltár művésziminőségétől nem sokkal el-maradó képe, mely jóval azoltár előtt, 1780-ban készült. Az oszlopok tetején azevangélisták aranyozottszobrai láthatóak, az oltárcsúcsán két angyal a keresz-tet tartja. Lent, az oszlopközökbennégy jezsuita szent faszobrakapott helyet. A szobrok az 1940-esévekben még a plébániánállottak, mai elhelyezésükvalószínűleg megfelel az ol-tár eredeti koncepciójának. 
A szószékA szószék is igen gazdagművészi faragásokban, ésazonos felépítésű a gyula-fehérvári székesegyház ésa szamosújvári örménynagytemplom, szintén Hoff-mayer Simon által faragott

katedráival. Öblös kosarát három dom-borműves, aranyozott jelenetékesíti, a Halottak feltáma-dása, A magvető és Mózesvizet fakaszt a sziklából.A szószék hátlapján azApostolok küldetése látható,a hangvető csúcsára SzentPál apostol alakja került. 
Az unitárius 
gyülekezet első lelkészeSzékelyudvarhelyen azunitarizmus csak a XIX. szá-zad második felében, 1872-ben tudott szervezett egy-házközséggé alakulni, kö-rülbelül nyolcvan-kilencventaggal. Kisgyörgy Sándor kénosilelkész volt az újonnan ala-kult gyülekezet első beszol-gáló lelkésze, aki 1872. ok-tóber hatodikán az akkoriszékház termében tartottameg beköszöntő beszédét. Az egyházközség még1888-ban telket vásárolt 4ezer koronáért templom-helynek, 1891-ben pedig Fe-rencz József püspök és id.Daniel Gábor főgondnok alá-írásával gyűjtőívet bocsá-tottak ki. A gyűjtés öt éven keresztülfolyt és mintegy 7200 koro-na gyűlt össze, azonban ezmég mindig kevés volt azépítkezések elkezdéséhez. A templomépítés ügyénekújabb lökést adott TóthnéBenkő Zsuzsánna asszony,aki 1894. február hetedikénkelt végrendeletében álta-lános örökösévé a székely-udvarhelyi unitárius egy-házközséget tette. 
Kezdetben az istentiszte-
leteket magánházakban
tartjákKovács Árpád összeállí-tásából derül ki, hogy az ud-varhelyi unitáriusok temp-lom hiányában, kezdetben

az istentiszteleteket BodrogiÁronné Bethlen utcai házá-ban, aztán a László Domo-kos, majd a Sándor Mózeslakásán tartották. 1888-tól a Bethlen utcá-ban vásárolt ház egyik szo-bájában, majd a Vánky-féleházban, végül pedig a TóthFerencné által adományo-zott házban. Amikor ezekszűknek bizonyultak, akkora városháza nagytermébenvoltak az istentiszteletek. 
Az első templomterv
1891-ben készül elAz első templomtervet id.Daniel Gábor készíttette el1891-ben, ezt azonban azidőközben megváltozott te-rületviszonyok között nemfogadta el a főhatóság. 1901-ben Diószeghy Sámuel is ké-szített egy tervet, ami szinténnem került kivitelezésre. Végül az egyházközségPákei Lajos kolozsvári épí-tészhez fordult, aki 1902-ben elkészítette a templomtervét, melyet az unitáriusegyház fő irányító szerve-ként működő Egyházi Kép-viselő Tanács jóváhagyott. 
Amit a templomról 
tudni kellAz istenháza építésekormég többnyire alacsony, tor-

nácos házak uralták a temp-lom környezetét, nem mesz-sze innen pedig a „nagypiac”fogadta a vásárra besereglővidékieket. A kelet-nyugati iránybanelhelyezkedő, háromtenge-lyes főhomlokzatával az ut-cára néző épületet az eny-hén kiugró négyemeletestoronytest uralja. A főhomlokzat földszint-jén a torony mellett kétoldalta templom előterébe egye-nes záródású ablakok en-gedik be a fényt. Szintén Kovács Árpád aszakvéleményezésében vi-lágít rá arra, hogy a földszintiegyenes záródású ablakoktengelyében félkör alakbanzáródnak az ablakok. A főhomlokzat másodikszintjét – a torony falára ke-rülő AZ EGY ISTEN TISZTE-LETÉRE felirat fölött – egyhangsúlyos övpárkány zárjale, erre építették rá a toronyharmadik emeletét közrefo-gó, a függőleges és vízszintesépületrészek kiegyenlítéséreszolgáló volutákat, melyeketa széleken, kőből faragottobeliszkek díszítenek. 
Ahol Kriza János 
és Orbán Balázs 
szobrát találjukA harmadik szinten dísz-es, fogrovatos pilaszterekkel

közrefogott félköríves abla-kot láthatunk, amely fölötta római számlapos óraszer-kezetet helyezték el. A to-rony utolsó, negyedik szintjekapta a legszebb díszítést. A sarkokon korintuszi fe-jezetes pilaszterek vannak,melyek között minden ol-dalon álzárókővel díszítettfélköríves iker (hang)abla-kok nyílnak, a pilaszterfe-jezetek között pedig szépfüzérdíszeket figyelhetünkmeg. Mindezt a profilált ko-ronázópárkány zárja le, ami-re a laternával záródó to-ronysisak került. A kis méretű templombaa főhomlokzati torony alsószintjén nyíló félköríves le-zárású főbejáraton keresztüljuthatunk be, kétoldalt lát-hatjuk Kriza János, illetveOrbán Balázs kőből faragott,közel életnagyságú szobrát. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész és Csedő
Attila a saját munkájukból
és gyűjteményükből küldték
be a szerkesztőségünkbe.
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\ 8. \ |  HUMOR |

A november szóval egyér-telműsítik az N betűt a NATOfonetikus ábécéjében (tény-leg), vagy hivatalos nevén azIRSA-ban (International Ra-diotelephony Spelling Alp-habet), amely jelenleg a leg-szélesebb körben használtés legelterjedtebb betűzésirendszer angol nyelvterüle-ten. Elsődlegesen azzal a cél-lal fejlesztették ki és tettékmindenekelőtt katonai táv-közlési szabvánnyá, hogy azélőszóban váltott üzenetek-ben szereplő betűk és szám-jegyek egyértelműen, félre-értést kizáróan hangozzanakel. Eme fonetikus ábécé olyankódszavakkal reprezentáljaaz angol ábécé egyes betűit,melyek ismerete, kiejtése ésazonosítása egyértelmű akommunikáció résztvevőiszámára, még azok eltérőanyanyelvűsége esetében is.A kódszavak annyira külön-bözőek, hogy félreérthető-ségük esélye igen csekély;akciófilmekből mindenki is-

meri, csak eddig nem értette,hogy miért dicsérik a vissz-hangot, vagy kivel foxtrot-tozik Csárli. Íme az ábécéeleje: A – Alfa; B – Bravo; C –Charlie; D – Delta; E – Echo;F – Foxtrot; G – Golf; illetvea vége: Y – Yankee; Z – Zulu.Érdekesség, hogy a V kód-szava Victor (ejtsd: Viktor),amire Orbán nagyon büszke,pedig semmi köze hozzá.Sok más nyelven e hónapelnevezése nem is hasonlíta magyar novemberre, pél-dául arománul brumar, basz-kul azaro, litvánul lapkritis,törökül kasim, koreaiul si-bilwol, japánul juichigatsu,finnül marraskuu. Ezeketnem árt memorizálni, mertsose lehet tudni, mikor fogjákkérdezni egy műveltségi ve-télkedőben.
Fontos novemberi napok

November 3. - Moldova,Panama és a csatorna nem-zeti ünnepe

November 13. - a cukor-betegek napja, de tortát ek-kor se kapnak
November 21. - a filozófianapja; annak tiszteletére,hogy Nietzsche 1888. no-vember huszonegyedikénjött rá, hogy felsőbbrendű,de attól kezdve a barátainakcímzett íméleket Dionüszosz-ként írta alá, ezért a Yahoonemsokára letiltotta
November 22. - Szent Ce-cília napja; Ceci a zenészekvédőszentje, de valószínűlegTamás Gábort nem védi, kü-

lönben nem írna olyan éme-lyítően hatásvadász dalszö-vegeket
November 25. - A nők el-leni erőszak megszünteté-sének világnapja, idéntől Sá-rosdi Lilla-day

További jeles napok- November utolsó pén-tekje a "Ne vásárolj semmit"-nap, amit a romániai mun-kanélküliek és kisnyugdíja-sok egy hétig ünnepelnek- Az Egyesült Államokban

a hálaadás ünnepét novembernegyedik csütörtökén tartják,ezért a pulykák minden évbenkérvényezik, hogy novemberlegyen 21 napos hónap- És még mindig USA:Trumpiában a választásokatminden második páros év no-vemberében tartják, a hónapelső hétfőjét követő kedden;azért nem a hónap harmadikszombatját követő vasárnaputáni második szerdán, mertígy is elég komplikált
Molnár Tibor

Novemberesdi
November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-nap-
tárban, és 30 napos, de valamiért 31 naposnak tűnik.
Neve a latin novem szóból származik, melynek jelentése
kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt
a római naptárban, mielőtt a január és február hóna-
pokat hozzáadták az évhez, hogy legyen kicsit hosszabb
a tél, és magasabb a közköltség. A 18. századi nyelv-
újítók a novembernek a gémberes szót javasolták, de
szerencsére nem honosodott meg, mert jó hülyén
hangzana a Guns N' Roses nagy slágerének a címe:
Gémberes Rain. A népi kalendárium Szent András
havának nevezi; az Arvisurák szerint Enyészet hava,
Hemingway szerint pedig A Kilimandzsáró hava.

Birkaország 
„Válaszd a birkát!” („Alege
Oaia!”) címmel indított
kampányt a juhhúsfo-
gyasztás népszerűsítése
érdekében a mezőgazda-
sági minisztérium múlt
héten, amely három hó-
napig tart, és az ország
egész területén megszer-
vezik. Célja a fogyasztók tá-jékoztatása a birkahús és abirkahúsból készült termé-kek elkészítési módjáról, ésa birkahússal kapcsolatos„fogyasztói kultúra” kialakí-tása. Ugyanakkor támogatnikívánják a hazai juhtenyész-tőket, és létrehoznának egynagybani piacot, amely kap-csolatot teremtene a tenyész-tők és a forgalmazók között,továbbá cél az exporttevé-kenység stimulálása és agasztronómiai tradíciókmegőrzése is.Tavaly Romániában egyszemély átlagosan 2,6 kilog-ramm juhhúst, pontosabbanbárányhúst majszolt el, en-

nek nagy részét a húsvét kö-rüli fogyasztás tette ki (aminem is csoda, hiszen „év köz-ben” hiába kívánunk megegy jó kis bárányfejlevest,töltött bárányt vagy fokhagy-más báránycombot, gyakor-latilag sehol sem árusítanakbárányhúst a húsvéti idő-szakon kívül). Az EurópaiUnió polgárai átlagosan kétkilogramm birkahúst fo-gyasztanak évente, tehát ottsem valami népszerű eledel,de a sok jövevény miatt vár-hatóan nőni fog az egy főreeső birkahúsfogyasztás, leg-alábbis Nyugat-Európában. Románia nagy mennyisé-gű birkahúst és élő birkátexportál a közel-keleti álla-mokba, viszont importáljais, főleg Magyarországról,Spanyolországból, Ausztri-ából és Görögországból. Amezőgazdasági minisztéri-um adatai szerint Románi-ában jelenleg mintegy 16,3millió birka él, és csak ér-

dekességképpen: a válasz-tásra jogosult romániaiakszáma ugyanennyi.És most lássuk, milyeneszközökkel és módszerek-kel lehetne növelni a hazaijuhhúsfogyasztást:
► Olyan speciális kaja-bonok osztogatása az alkal-mazottaknak, amelyekrecsak juhhúst lehet vásárol-ni
►A sörözőkben – az egy-kori halfasírtok mintájára –tojásos-báránybelsőges egy-befasírt (drop) obligát meg-vásároltatása a söröző pa-rasztokkal
► Románia címerében asasmadár lecserélése egybirkára, ezzel is stimulálvaazon hazafiak juhhúsfo-gyasztását, akik gyakran né-zegetik a címert
► A románok kötelesekmegünnepelni a magyar hús-vétot is (és fordítva is: a ma-gyarok a románt is), hogytöbb bárányhús fogyjon;

amikor egybeesik a két hús-vét, akkor a bevásárlóköz-pontokban csak kettesévelösszecsomagolt bárányokat,illetve a piacokon csak szi-ámi iker kinderjuhokat árul-nak
►A McDonald's-okban aHappy Sheep-menü beveze-tése, azaz egy nagyméretűjuhsajtburger birkahús-fa-sírttal, és mellé egy pohár

juhtej light meg egy bárány-szem-muffin
►A mészárszékekben ésa vendéglőkben a hagyomá-nyosan disznóalkatrészekbőlkészült hústermékek és hú-sos fogások lecserélése bir-kás specialitásokra és ka-jákra: rackahurka, juhfősajt,bárányvirsli, berbécsiszelet,ürükocsonya, kosrostélyos

mt
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lasztóvonal másik oldalánállók Trump diadala utánpedig már a világ, azaz amásodik világháború ótafennálló liberális rend végétés mint ilyenkor kötelező, a„történelem legsötétebb kor-szakának visszatértét” vizi-onálták.Egyik tábornak sem lettigaza.Külpolitikájában DonaldTrump olyan gyorsan ésolyan mértékben vetette alámagát az amerikai hadiipariszférának, az általa megvettlobbistáknak, kongresszusilefizetett képviselőinek, azőket szótlanul szolgáló ne-okonzervatív véleményfor-málóknak és a médiának,hogy még elődjeinél is ve-szélyesebb helyzetet terem-tett világszerte, és a világotjóval közelebb hozta akáregy atomháború kirobbaná-sához. Az Egyesült Államokamúgy is hatalmas katonaiköltségvetését az idén mégjobban megnövelték, hiábaígérték, hogy a hazai fejlesz-tésekre koncentrálnak. Ami-nek a magukat liberálisok-nak eladók természetesennagyon örültek, és Trumpegyetlen külföldi katonai lé-pését éppen úgy nem bíráltaaz ottani fősodratú média,mint hazai követői. A Trump elnökké válasz-tásával bekövetkezett for-dulatnak volt egy másik ve-tülete, amelyben szintén két-osztatú vélemények uraltáka „mezőnyt”. A trumpi for-dulatot gyűlölők attól ret-tegtek, hogy az Egyesült Ál-lamokban bekövetkezett„populista” – értsd: nacio-nalista, idegengyűlölő, anti-szemita stb. – hatalomváltástEurópában is hasonlók fog-ják követni. Az akkor Trumpígéreteit elhívő tábor pedigarra gondolt, az Európábanbekövetkező szavazásokonhasonló „meglepetések” tör-ténnek, azaz szót kapnakazok, akik nemet mondanaka migrációra, és Európa ha-gyományos arculatát nemakarják bangladesire és ni-gériaira változtatni.Ez sem következett be.Hollandiában és Franciaor-szágban is kikapott a radi-kális „nacionalista” jobboldal.

Újabb trendfordulóIsmét erőre kaptak azok, akik azt hitték, Trumpönmagából kifordulása után elveszett a játszma
Donald Trump elnökválasztási győzelmét követően sokakban és igen sok
országban erősen optimista várakozások ébredtek, ugyanúgy, mint ugyanilyen
félelmek liberális körökben és liberális vezetésű kormányokban. Az első táborban
voltak olyanok is, akiknek kitűnő információk álltak rendelkezésre az amerikai
elnökről és környezetéről, és félelmeik ellenére a második táborba tartozókról
is elmondható ugyanez. A liberális tábor fellélegzettés határtalanul örült. A nem-zeti oldalon nagy lett a csa-lódottság. Csakhogy ez azállapot sem tartott sokáig. Pontosabban a német vá-lasztásokig, ahol Angela Mer-kel kancellár és csapata igenrosszul szerepelt, míg az Al-ternatíva Németországértnevű radikális jobboldali,migránsellenes pártnakcsaknem száz képviselőjefoglalhatta el helyét a hét-százhárom tagú képviselő-házban. Majd jöttek az osztrák éscseh választások, és bekö-vetkezett a liberálisok ré-málma. Ausztriában Sebas-tian Kurz külügyminiszter,az Osztrák Néppárt elnökealakíthat kormányt, és ve-zetheti az országot kancel-lárként egy olyan koalícióélén, amelynek tagja lesz aradikális jobboldali Szabad-ság Párt. Csehországban pe-dig győzött a „cseh Trump”,Andrej Babis, és melletteigen sok szavazatot kaptaka „populista” pártok. Babisa megválasztása után kije-lentette, országában nullaszámú migránst fognak fel-venni. Az időközben Szlo-véniában rendezett elnök-választás sem az antipopu-listák ízlése szerint zajlottle, ott a végleges eredmé-nyekre még várni kell. A lé-nyeg: a liberálisok tábora is-mét rettegési fázisába kap-csolt, míg a patrióták táborafellélegezhet.Az Európai Unió pedigolyan állapotba került, amimessze rosszabb annál, mintazt például két évvel ezelőttláttatta velünk akár GeorgeSoros, az EU végét vizionálva,vagy akár az a nyugati sajtó,amely – nem viccelve – Or-bán Viktortól féltette az Eu-rópai Unió és Európa sor-sát.Képzeljük magunkat pél-dául Jean-Claude Juncker-nek, az Európai Bizottságelnökének helyzetébe, aki-nek ma reggeli felébredése-kor a következő gondolatokfeszítik szét agyának mégjózan kapacitását: vajon milesz a Brexit-tárgyalásokkal,amelyek mindent ígérnek,csak megoldást nem? 

Mi lesz a Brexit unióragyakorolt, súlyosan negatívhatásánál is sokkal veszé-lyesebb katalán helyzettel,ha a spanyol kormány, fe-nyegetését beváltva, erő-szakkal fosztja meg a füg-getlenedni akaró tartománytvezető adminisztrációt a ha-talmától?Milyen politikát fog foly-tatni Brüsszellel szembenBécs és Prága? Milyen ered-ményeket hoznak a jövő éviolaszországi választások,amelyek jelenleg nemigenmutatnak optimista képetJunckernek és csapatának?Mennyire fog ráerősíteni alengyel és a magyar kormányeddigi, EU-szkeptikus poli-tikájára, és mi lesz azzal asenki által ki nem számíthatókonfliktussal, amelyet azokoz, hogy e két ország(sem) akar részt venni azEU kényszerű migránskvó-ta-politikájában?Mi lesz akkor, amikor jövőjanuár elsejétől átveszi azEU, pontosabban az EurópaiTanács elnöki posztját az aBulgária, amelynek koalícióskormányában olyan tagokés miniszterek foglalnak he-lyet, akikhez képest még akét évvel ezelőtti Jobbik isjól nevelt szobacica? Nem is szólva a szlovákiaikérdőjelekről, ugyanis senkinem tudja megjósolni, hogyFico miniszterelnök a brüs-szeli diktátumoknak egyreerősebben ellenálló unióstábora és a szintén minderősebben euroszkeptikusvisegrádi négyek szövetségeláttán a V4-eket vagy inkábbBrüsszelt fogja erősíteni.Ami még a legalsóbb han-gon is egy újabb trendfor-dulót jelez, ami Európábana liberálisokat és a velük ro-konítható társaikat leszá-mítva meglehetős derűlá-tásra adhat okot azoknak,akik Trump önmagából ki-fordulását és a francia vá-lasztásokat követően nagyonlehangolódtak. Jean-Claude Juncker pedigaz eddigieknél is forróbb,brezsnyevien visszataszítócsókokat ad majd fogyatkozópartnereinek.
Lovas István 

Vlagyimir Putyin elnök – akinek állítólagos beavatkozásáraaz amerikai elnökválasztásba, hiába támadták őt ezzel na-ponta akár többször is, eddig senki semmilyen bizonyítékkalnem tudott szolgálni – szintén azok között volt, akik azthitték, a világon jelentősen csökkenni fog a feszültség. El-sősorban azzal, hogy az új elnök betartja kampányígéreteit,és nem az amerikai rendszert akarja ágyúkkal és bombákkalexportálni az azt nem akaró országokba, hanem valóbansaját hazájában kívánja elkölteni – például az ottani inf-rastruktúra-fejlesztésre – az irdatlan katonai költségvetésbőlelvett ezer- és ezermilliárd dollárokat. Az ideológiai vá-
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A rendezvényt a szakmaipozitívumai mellett csalá-dias, baráti, sportszerű, szó-rakoztató jelzőkkel is lehe-tett illetni, hiszen a két napösszes küzdelme alatt a ver-senyzők bebizonyították,hogy nemcsak a küzdősportűzői, hanem igazi harcmű-vészek is.A nagy junior és felnőttkategória résztvevői egy sza-bályos ökölvívó–szorítóbana K1-szabályai szerint, míga kis juniorok és a gyerekkategóriában kick-lightrendszerben egy kialakított

tatamin küzdöttek. A ver-senyzők térd- és ágyékvédőt,valamint fejvédősisakot vi-seltek.  Tudnivaló, hogy a küz-dősport alapvetően a gyor-saságról, pontosságról és azerőről szól, ezt a versenyzőkis bizonyították, ütéseikkelés rúgásaikkal támadták el-lenfelük testét és fejét, ígyakár kiütéssel (egyenes ütés,keresztütés, horog, alsó ho-rog, rúgás szemből, fej- éstérdrúgások, forgórúgás, ol-dalrúgás), vagy lábsöprésselpróbáltak diadalmaskodni.

Vlad Amariei, a helyi sajtóképviselője a moderátor sze-repében szólította porondraa 231 versenyzőt, akik 36hazai önvédelmi klubot kép-viseltek. Szorítóba vagy ta-tamira léptek többek közta Fire Kickboxing Szamos -újvár, Urban Warrior GymBrăila, Scorpions Hârlău,ACS Kickbox Nagybánya,SCM Bákó, Absoluto Ploiești,Scorpions Bârlad, Uli Kick-boxing Unirea Liebling,Hemi Guard Brassó, Kick-boxing Rodna sportolói,ugyanakkor a kolozsvári

MMA Transilvania, a nagy-szebeni Superpro Team, agalaci K1, a marosvásárhelyiRei Fight és Black DiamondFight klubok versenyzői is.Az ASO Deta, KO Gym Bákó,Shin-Do Brassó és CSM Bu-covina Rădăuți Dragon Teamegyesületek kick-boxosaielső alkalommal vettek részta rendezvényen. A legsikeresebb csapat cí-met a jászvásári Scorpionsnyerte (edző Mihai Cons-tantin és Narcis Mânzat),amely 2016 után újra dia-dalmaskodott, a második

legsikeresebb együttes abesztercei Professional FightGym (edző Ionel Burduhos),míg a harmadik helyre a te-mesvári Somo Kick-Boxing(edző Somogyi Lajos) került. 
A Black Diamond 
Fight sportolói voltak 
a legsikeresebbek 
MarosvásárhelyrőlKülön dicséret illeti a ma-rosvásárhelyi 40 éves PoczóZoltánt – 2014-ben Prágá-ban thai-box világbajnokicímet szerzett a WKF

Sikeres volt a 
IV. Armura Kupa
kick-box gála
Marosvásárhelyen
Pontos, erős és jól eltalált kézütések és lábrúgások,
ugyanakkor T-KO, verejték, vér, továbbá elszántság,
lélek, látvány, győzni akarás és sportemberi nagyság
jelképezte a marosvásárhelyi sportcsarnokban októ-
ber 28-29. között megrendezett IV. Armura Kupa elne-
vezésű, nagyszabású kick-box gálát. Az eseményt  a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a vásárhelyi,
illetve a megyei önkormányzat közös támogatásával,
ugyanakkor a SportLife Group részét képező Armura
önvédelmi védjegy a Gombos Martial Arts egyesülettel
és a Herlitz Románia, a Napolact és a trops.ro céggel
közösen rendezett meg. 
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(World Kickboxing Federa-tion) verzióban – , a helyiBlack Diamond Fight edző-jét és három tanítványát,akik jó eredményeket értekel a rangos versenyen.  A 16–18 évesek korcso-portjának -75 kg-os kate-góriájában Bajkó Balázsezüstérmet, a felnőttek -80kg-os kategóriájában KonczAttila aranyérmet nyert, míga -90 kg-os súlycsoportbanCsepán István a pódium har-madik fokára léphetett fel. 
– A marosvásárhelyi Black

Diamond Fight klub verseny-
zői jól teljesítettek a verse-
nyeken, erős, ügyes, tehet-
séges, ambiciózus fiúk, re-
mélem, kitartóak lesznek
ezek után is, sok munka árán

fennebb is kerülhetnek, és
még sokat hallatnak majd
magukról. Részemről a mun-
ka meg a kitartás a legfon-
tosabb, idővel jönnek a győ-
zelmek – mondta el a Köz-pontnak Poczó Zoltán. A szervezők egyéni díja-kat is kiosztottak a versenyvégén, míg a kategóriák elsőhárom helyezettje Armuraönvédelmi sportfelszerelé-seket, kupákat kapott.
Mihai Constantin 
Románia legsikeresebb
kick-box edzőjeA tornán a legsikeresebbklub, a Jászvásári ScorpionsSK felnőtt csapatának ed-zője, Mihai Constantin –

egyébként a Local Combat,Superkombat és K1 verse-nyeken sok tapasztalatotszerzett Cătălin Moroșanués Sebastian Ciobanu ver-senyzők személyi edzője isegyben –, készségesen vá-laszolt a Központ néhánykérdésére:
– Milyennek látja az Ar-

mura Kupa 2017-es idényét?– Ez egy hagyományos,rangos rendezvény volt,amely az egyik legszínvo-nalasabb Romániában. AScorpions klubunkon belülmintegy 70 sportolóval vet-tünk sikeresen részt a ren-dezvényen. Dicsérem a ver-senysorozat szervezőit, akikezúttal is kitettek magukért. 

– 2016 után újra a Scor-
pions volt a legsikeresebb
egyesület a 2017-es Armu-
ra-kupa IV. kiírásán. Mi a si-
ker titka?– Nem jöttünk profi ver-senyzőkkel, de a sportoló-inknak valóban nagyon jófelkészülésben volt részük.Klubunk 16 éves hagyo-mánnyal rendelkezik, jómunkát végzünk, ezért isvannak folyamatosan jóeredményeink. 

– Ön Cătălin Moroșanu és
Sebastian Ciobanu edzőjeként
vált ismerté, a Moroșanu ne-
vét szinte mindenki ismeri a
sport berkeiben. Hogyan is-
merték meg egymást?– Cătălin ifjúsági váloga-tott rögbi játékos volt Jász-vásáron, aztán a jogi egye-tem ideje alatt egy évig ab-bahagyta a sportolást, amiidő alatt alaposan meghízott.Egy utcai reklámot meglátvakerült a konditerembe, hogyfogyókúrázzon. Ott, miután

kiütötte a legmenőbb spor-tolót, mindenki kedvencelett, habár nem volt techni-kás sportoló, mivel hiányoz-tak nála az alapok. Sőt a179-es centis magasságávalmindig hátrány számára, hamagasabb versenyzők ellenküzd. Idővel komolyabbankezdett edzeni, és az elszánt-ságából és a győzni akará-sából következtettem, hogya jövő bajnoka lehet. Nemtévedtem...
– Milyen az edző-sportoló

kapcsolatuk?– 12 éve vagyok az edzője,jó, baráti kapcsolat alakultki köztünk. A következőnemzetközi K1-es találko-zójára január 26-án kerülsor az Egyesült Államokban,a Glory 38-as versenysoro-zat keretében. Remélem,hogy még egy évig a spor-tolóm lesz, aztán egy rangosvisszavonulási mérkőzéstis rendezhetünk neki. 
C.F.A.
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1. SokkA halálhírre adott legelsőreakció általában nem azazonnali szomorúság, hanema bénultság-kiüresedettség,vagy a szélsőséges, mindentelárasztó érzelmek, érze-lemkitörések. Mindkettő tel-jesen rendjén való jelenség.Ez a fázis néhány perctőlnéhány óráig, ritkán néhánynapig tart, körülbelül addig,míg tudatosulnak az aktuálisteendők.
2. Kontrollált szakasz Ahogy a teendők tudato-sulnak, a temetésig tartószakaszban a gyászoló „át-vált” egyfajta kényszerűmunkamódra. Intézi az ügye-ket, miközben gyakran aztélheti meg, hogy nincs igazánjelen, hogy mindez mássaltörténik, illetve a körülöttelévő világot ködösnek, álom-szerűnek érzi. Erős érzel-mek, indulatok (düh, inger-lékenység, vádaskodás) je-lenhetnek meg, miközbenaz ügyintézések során ezeketfolyamatosan kontroll alattkell tartania.
Előfordulhatnak túlzásokElőfordulhatnak túlzások:a teljes passzivitás vagy az,hogy mindent a gyászolóakar intézni. A túlzott tevé-kenység és az erős indulatokfunkciója a figyelemelterelésaz érzésekről és erőgyűjtésa következő szakaszra.
3. TudatosulásEz a folyamat legsokré-tűbb időszaka. A hiány meg-élése a mindennapok szint-jén is megtörténik. Ez azidőszak az érzelmek kaval-kádjáé: megkönnyebbülés,szomorúság, magány, tehe-tetlenség, megsemmisültség,szorongás, harag válthatjaegymást, sokszor kontrol-lálhatatlan módon. Apró,megtett vagy meg nem tettcselekedetek felnagyítódnak,minden kimondott és ki nemmondott szónak jelentőségelesz. A megváltozott helyzetbizonytalansága az alapvetőbiztonságérzetet rengetimeg. A gyászolót gyakranteljesen elárasztják az el-hunyttal kapcsolatos gon-

dolatok.Ebben az időszakban tel-jesen természetesek az el-hunythoz kötődő, átmenetiakusztikus vagy vizuális hal-lucinációk („mintha ott álltvolna mellettem” vagy „hal-lottam a légzését”). Ezt azidőszakot az ambivalenciajellemzi: visszahúzódás azemberektől és a támaszigény(„hagyjál békén – ne hagyjitt”), az elhunyttal kapcso-latban pedig az igény a velevaló kapcsolatra (belső pár-beszédek, szokásainak át-vétele), illetve az elkerülőmagatartás (az elhunyttalkapcsolatos helyek, emlékek,a róla szóló beszéd kerülé-se).
„Mintha ott állt 
volna mellettem”Ez az ambivalencia ko-moly lélektani teher a gyá-szolónak, nem véletlen, hogyáltalában ebben az időszak-ban testi tünetek is felbuk-kanhatnak: például torok-és gyomorszorítás, légszom-jérzés erőtlenséggel. A testitünetek a gyász későbbi sza-kaszában is megtalálhatók,sőt előfordul és ijesztő lehetaz elhunyt tüneteinek „is-métlése”. Mindezek azonbanátmenetiek, néhány hónapalatt rendeződnek.
4. ÁtdolgozásEbben a szakaszban annyiváltozás történik, hogy akontrollálhatatlan emlék- ésérzelemfolyamok helyett in-kább a tudatosabb emléke-zés nyer teret. Bár a gyászológondolatainak középpont-jában még mindig az elhunytáll, a tünetek intenzitása fo-kozatosan csökken, az elke-rülő magatartás oldódik, aracionális elfogadás mértékenő. Ebben az időszakban ta-lálkozik a gyászoló mindenünneppel az elhunyt nélkül,éppen ezért az évfordulók,az ünnepek átmenetileg újrafelerősíthetik a már csökkentintenzitású tüneteket.
5. AdaptációEbben az időszakban agyászoló képessé válik sajátéletének folytatására, alkal-mazkodva a megváltozotthelyzethez. Emlékei a múltba

SOKK, TUDATOSULÁS 
ÉS A TÖBBI: amin 
minden gyászoló átesik
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A természetes gyászfolyamatnak meghatározott 
szakaszai vannak, melyeket régóta ismer a tudomány.

integrálódnak, képes fájda-lom nélkül beszélni róluk.A testi tünetek megszűnnek,a gyászoló képes maradék-talanul ellátni napi feladatait.Az életet nem érzi kilátás-talannak, visszatalál azörömforrásokhoz, anélkül,hogy az örömét bűntudatkísérné. Gondolkodása jö-vőorientálttá válik, képescéljai felé fordulni.
forrás: hvg.hu


