
Rossz közérzetünk hava   Tagadhatatlan, vásárhelyi magyar ember ma-napság nehezen érezheti jól magát a bőrében.Különösen, ha a mindennapi betevő gondjaintúl egyébre is kiterjedne érdeklődési köre, fi-gyelme. Egy ideje – a rendszerváltás, az 1990-es esztendő fekete márciusa óta – letargia, fá-sultság, az önmaga és környezete iránti igény-telenség, a kishitűség jellemzi mindennapjait.Úgy fest, teljesen megbarátkozott a gondolattal,hogy számára a merjünk kicsik lenni parancsaaz egyetlen követhető út. Az már nem foglal-koztatja – tisztelet a ritka kivételnek –, hogyaz sehova sem vezet. Legfennebb a pusztulásba. 

Az ősi magyar vallás 
egyik utolsó fellegváraA hagyomány szerint a XII. század legelejéntértek át az Aporok a keresztény hitre, alegenda szerint ugyanis a vár akkori ura, AporSzilamér, egyszer részt vett a torjai vásáron,ahol megpillantotta a Mike családból származóImolát. 
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Nyílt levélben kérik 
a munkálatok folytatásátA Save Transylvania Airport civil csoport nyíltlevélben fordult a repülőtér felújítási munká-latait végző cég, a PORR Construct SRL igaz-gatójához, amelyben arra kérik, hogy indítsamihamarabb újra a munkálatokat, hogy tavaszigelkészülhessen a kifutópálya.
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Birkák és trollok kora  

Az „úgy vagy jó, ahogy vagy” típusú szólamokkorában hogyan változott meg a hozzáállásunka kritikával szemben? És hogyan reagálnak akritikára manapság a hatalom gyakorlói? AzEgyesület Államok elnöke például semmifélekritikát nem szívlel, azoknak pedig, akik bármitmegfogalmaznak ellene, kabinetje, vagy csa-ládtagjai viselt dolgai miatt, gyermekded ésvehemens módon vág vissza, főleg a világhálón. 

Új sorozat, XII. évfolyam // 2. szám  // január 11–17. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A játékosügynökség 
komplex szakma   Magyarország egyik legismertebb játékos-ügynökével, Georgi Attilával beszélgettünk,aki a világ negyedik legnagyobb jatékosügynök-irodájához, a holland Sports Entertaiment Gro-uphoz tarozik. Georgi arról is mesélt, mit is fi-gyelnek az ügynökök egy-egy játékosnál...

10–11. old. // SPORT

Az Örökségünk Őrei versenyt először rendezik meg Maros megyében, és erre 19 csapat
jelentkezett. Ebből 11 marosvásárhelyi műemléket választott. Mai lapszámunkban a
Teleki Ház Őreit mutatjuk be, a csapat vezetője, dr. Kálmán Attila történelem szakos
tanár és három csapattag segítségével.

„Fontos ráébrednünk arra, milyen
rangos épületeink vannak”
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KOS: Jól teszi, ha sok emberrel veszi körbe magát,ugyanis annál több esélye van annak, hogy szö-vetségesekre lel. A későbbiekben nagy szükségelehet a barátaira, illetve ezekre a személyekre, ésa hét kiválóan alkalmas kapcsolatok építésére.
BIKA: Csordultig lesz energiával, jókedvvel, éslelkesen áll a héthez. Buzog önben a bizonyításivágy, hogy megmutassa a környezetének, hogymire képes, és hogy nagyon is el tudja érni a vá-gyait.
IKREK: Olyan időszakát éli a héten, amikor je-lentős változásokat szeretne kivitelezni. Belevágniegy komoly fogyókúrába, életmódváltásba, vagyéppen a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteniés megszabadulni azon kapcsolataitól, amelyeketmár nem talál előnyösnek. 
RÁK: Az újév új energiái rendkívüli változásokatígérnek erre a hétre, illetve azok kezdetét. Hamegragadja őket, akkor abba az irányba kezdhetiel terelni az életét, amelyikbe szeretné.OROSZLÁN: A hét első pár napját meglehetősenmonotonnak és unalmasnak találhatja, ugyanisnem sok eseményre kell számítania. Utána semlesz sokkal másabb a helyzet azt leszámítva, hogyelfogja önt a tettvágy, hogy felkavarja az álló vi-zet.
SZŰZ: Végre kezd magához térni az év eleji va-rázslatból. Bár lassan, de elkezdi lendületbe hoznimagát, és neki áll építgetni a jövőjét. Ugyanakkorelérik önt a változás szelei a napokban, és arrajön rá, hogy még mindig túl sok olyan berögzült-sége van, ami visszafogja.
MÉRLEG: A héten feszültnek érezheti magát. Va-lahogy nem találja mostanában a helyét, nemtudja, mihez kezdjen, és merre menjen, emiattpedig könnyen konfrontálódik a környezetével. 
SKORPIÓ: A héten komolyan vissza kell majdfognia magát, legalábbis kritikus énjét, mert köny-nyen odamondhatja másoknak véleményét, ami-vel nem ér el egyebet, csak azt, hogy sokakat meg-bánt.
NYILAS: A héten főként az anyagiak kerülnekközéppontba. Egyre feszültebb miatta, és örökö-sen azon agyal, hogyan tehetne szert több pénzre,ám ez a gondolatmenet ne sarkallja meggondo-latlan döntésekre, illetve tettekre. Ellenben azt sehagyja, hogy a nem túl fényes anyagi helyzete be-árnyékolja a hetét.
BAK: Semmi sem akar úgy alakulni, mint sze-retné. Mindenki bosszantja, és láthatatlan erőkhátráltatják, nem tud haladni, pedig ön már késztervekkel rendelkezik a sorsát illetően. Ha ez nemlenne így is elég lehangoló önnek, még egy na-gyobb, kellemetlen problémával is szembesülniekell. 
VÍZÖNTŐ: Ön már a héten készen áll a nagy vál-tozások kieszközölésére. Kicsit sincs elfáradva, ésha még nem is tudja pontosan, mit szeretne, demár cselekedne! Épp ezért kellene kicsit lassítaniaés átgondolnia helyzetét, főleg azt, miként kívánjaorvosolni anyagi gondjait, mikre vannak lehető-ségei.
HALAK: Nagyszerűen érzi majd magát egész hé-ten! Végig optimista lesz és ráadásul másokra isráaggatja majd határtalan jókedvét és derűlátását.Mostanában nagyon sokat segíthet másoknak,amiért környezete rendkívül hálás is lesz.
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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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Rendkívüli 
újévi hangverseny Január 11-én, csütörtököneste 7 órakor rendkívüli új-évi hangversennyel indul aSzórakoztató zenei fesztiválcímű, második alkalommalmegszervezett rendezvény-sorozat Marosvásárhelyen,a Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel Jin Wang kínaikarmester, műsoron Stra-uss-művek. A hangverseny-re a 11-es számú bérletekérvényesek. A hangversenyt12-én, pénteken szintén este7 órakor megismétlik. 
Újra Marosvásárhelyen a
Vadárvácska Január 11-én, csütörtökön17 órakor a marosvásárhe-lyi Bernády Házban könyv-bemutatóval egybekötöttkiállításra kerül sor. Azidénynyitó kiállításon ezút-tal is a bucsini alkotótáborelőző évi anyagát mutatjákbe. Tavaly nyáron a Vadár-vácska művésztelepen al-kotó festők, szobrászokGyergyóalfalu fiatalon el-hunyt jeles művésze, SövérElek emlékét idézve gazda-gították a tábor műgyűjte-ményét. A rendezvényen akönyvbarátok megismerhe-tik azt az albumot is, amely-nek anyaga a csíksomlyóizarándoklat ihletésére a ko-rábbi táborozáson, a bükkfői

erdei szálláson született.
Nincs mese! A marosvásárhelyi Hahotaszíntársulat az új év elejénrendszeresen színre viszizenés szilveszteri kabaré-elő-adását a Maros Művész-együttes előadótermében.Az elő adást január 12-én,13-án és 14-én este 7 órátóltekintheti meg a marosvá-sárhelyi nagyérdemű. Je -gyek kaphatók a Maros Mű-vészegyüttes (0746-540-292) jegypénztáránál.
A doni áldozatokra 
emlékeznekJanuár 13-án, szombaton17 órakor a marosvásárhe-lyi várban, a Régészeti Mú-zeum konferenciatermébena Don-kanyari offenzíva 75.évfordulójára emlékeznek.A Marosvásárhelyi 23. Ha-tárvadász HagyományőrzőCsoport és az EMKE Marosmegyei szervezetének ren-dezvényén Berekméri Ró-bert történész, levéltároskorabeli dokumentumokatvetít, majd Élet a Don-ka-nyarnál címmel II. világhá-borús hadtörténeti kiállításnyílik, amelynek anyagátBenkő József történész, dok-torandusz ismerteti. A Slampoetry Marosvásárhely cso-port ifjai verses összeállítástmutatnak be. A műsor után

a római katolikus temető-ben, a Don-kanyari áldoza-tok emlékművénél koszo-rúzás és gyertyagyújtás lesz. 
450 éves a 
vallásszabadság A marosvásárhelyi köves-dombi unitárius templom-ban január 14-én, vasárnapünnepi istentiszteletre kerülsor, mely alkalommal a val-lásszabadság törvényének450 évvel ezelőtti tordai ki-hirdetésére és egyben azunitárius egyház megala-kulására emlékeznek. A dél-előtt 11 órakor kezdődő is-tentisztelet keretében a ma-rosvásárhelyi Dávid FerencIfjúsági Egylet tagjai ünnepielőadással szerepelnek. Is-tentisztelet után, déli 12órakor a templom BözödiGyörgy termében megnyílikBálint Zsigmond fotómű-vész Templomaink című ki-állítása, amely a marosi ésküküllői unitárius egyház-körök templomait mutatjabe. Megnyitóbeszédet mondNagy Miklós Kund művé-szeti író, házigazda KecskésCsaba lelkész-esperes.
Sükösd Ferenc-kiállítás A Maros Megyei Múzeumszervezésében január 12-én 16 órától Sükösd Ferenc(1933–1972) marosvásár-helyi festőművész kiállítá-sának megnyitójára kerülsor a marosvásárhelyi vár-ban, a Régészeti és TörténetiMúzeum épületében. A ki-állítást megnyitja NémethZsolt, a magyar Országgyű-lés külügyi bizottságánakelnöke, Péter Ferenc, a Ma-ros Megyei Tanács elnökeés Nagy Miklós Kund műkri-tikus. Mindenkit szeretettelvárnak.

KÁR KIHAGYNI 



Tagadhatatlan, vásárhelyimagyar ember manapságnehezen érezheti jól ma-gát a bőrében. Különö-sen, ha a mindennapibetevő gondjain túlegyébre is kiterjedne ér-deklődési köre, figyelme.Egy ideje – a rendszervál-tás, az 1990–es esztendő fe-kete márciusa óta – le-targia, fásultság, az ön-maga és környezete iránti igénytelenség, a kishitűségjellemzi mindennapjait. Úgy fest, teljesen megbarátkozotta gondolattal, hogy számára a merjünk kicsik lenni pa-rancsa az egyetlen követhető út. Az már nem foglalkoztatja– tisztelet a ritka kivételnek –, hogy az sehova semvezet. Legfennebb a pusztulásba. Vegyük például a Transilvania repteret: mostanravált nyilvánvalóvá, hogy beindultak ugyan a korszerűsítésimunkálatok, de a szigorú időjárási viszonyokra(?), asarki télre(?) emlékeztető hidegre való tekintettel tavaszigfelfüggesztették azokat. Végül az is megerősítést nyert,hogy mégiscsak a civileknek volt igazuk, amikor a kifu-tópálya meghosszabbítása mellett érveltek, hisz a jelenlegihossz egy A320-as gép le– és felszállásához elegendő,de az A321-esnek már nem. S ami a legfontosabb: mamár a tulajdonos megyei önkormányzat illetékesei iselismerték, hogy haladjanak a legjobban a dolgok, me-netrendszeri külföldi járatok legfennebb csak 2019-tőlindíthatók.Aztán itt van a római katolikus iskola ügye, amelyneklegújabb fejleménye szerint semmisnek nyilvánítottáka vádirat egy részét, pontosabban a két tanügyi vezetőt– Stefan Somesan megyei főtanfelügyelőt, Tamási Zsoltiskolaigazgatót – érintő vádakat. A hivatalos érdekvédők,miután félig–meddig kijárták, hogy esetleg a törvényhozásjogszabály által alapítsa újra az iskolát, máris ünneplésbekezdtek. Közben azonban a kormányfő próbálja lehűtenia kedélyeket, kijózanító nyilatkozata, amelyben arra fi-gyelmezteti a parlamentet, hogy alkotmányt sért, hatörvényhozási eszközökkel próbál iskolát alapítani,azonban mintha senkit sem érdekelne. Egyelőre itt tar-tunk, magyarán eléggé távol attól, hogy az iskola ügyemegnyugtató módon rendeződött volna.Korábban azt írtam, hogy az út, amelyre léptünk,amelyre tereltek, a pusztulásba vezet. Ami még szomo-rúbb: sajnos nincs, aki felrázza a vásárhelyi magyar kö-zösséget, példát mutasson neki, hitet, csakazértis dacot,konokságot öntsön belé. Úgy hiányzik mindennapjaiból– közösségi szinten mindenképpen – a sikerélmény,mint egy falat kenyér. Azok pedig, akik megfosztottákennek lehetőségétől, úgy tesznek, mintha semmi fele-lősség nem terhelné őket ezért... Véleményem szerint.  
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Szentgyörgyi László

Rossz közérzetünk hava  Nyílt levélben kérik: folytassák 
a munkálatokat a repülőtéren 
A Save Transylvania Airport civil csoportnyílt levélben fordult a repülőtér
felújítási munkálatait végző cég, a PORR Construct SRL igazgatójához, amelyben
arra kérik, hogy indítsa mihamarabb újra a munkálatokat, hogy tavaszig elké-
szülhessen a kifutópálya.

A programra való felirat-kozás száz lejbe kerül, a ke-zeléshez járó gyógyszerekingyenesek. A részvételheznem szükséges egészségügyibiztosítással rendelkezni,családorvostól kért küldő-papír sem kell, hiszen a költ-ségeit a luxusadóból fedezik.  A központ Maros megyeiilletékese, Corina Mărgineanpneumonológus elmondta,ingyenes tanácsadást ésgyógyszereket biztosítanakazoknak, akik elhagynák a ci-garettát. A program 2007-esindulása óta Maros megyébentöbb mint négyezren vettekrészt a kezelésben. Nyolcvanszázalékuk a kéthavi kezeléstkövetően lemondott károsszenvedélyéről, közülük 35százalék nem esett vissza akövetkező egy évben. A jelentkezéseket hétfőtől

péntekig reggel 8 és délután4 óra között fogadják a0771–679493-as telefon-számon.
Gyógyszeres 
és pszichológiai 
segítséget ajánlanakDr. Magdalena Ciobanupneumonológus, a programkoordinátora ekképp véle-kedik a dohányzásról: „So-kan a dohányzást rossz szo-kásnak, bűnös kedvtelésnektartják, amit megengedhet-nek maguknak stresszhely-zetben, vagy amikor éppenunatkoznak. Ám az igazságaz, hogy a nikotin drog, és arágyújtási kényszer a beteg-ség jele. Éppen ezért sokunkszámára nem elegendő azakaraterő a leszokáshoz, ha-nem szükségünk van szak-

ember segítségére. A prog-ram célja, hogy segítsünk azembereknek visszanyerniaz egészségüket: egyrésztolyan gyógyszereket aján-lunk számukra, amelyek ha-tékonysága klinikailag iga-zolt, másrészt pedig rend-szeres pszichológiai üléseketbiztosítunk nekik, annak ér-dekében, hogy a függőségmegszűnése gördülékenyeb-ben történjék.”Az Egészségügyi Világ-szervezet (WHO) felméréseiszerint néhány éven belül adohányzás lesz az elhalálo-zások legfőbb okozója a vi-lágon. Becslések szerint je-lenleg 1,1 milliárd dohányosvan a Földön. A szakemberekúgy vélik, hogy a tüdőrákbanvaló elhalálozásnak 90%-ban a cigarettázás az oka.
Pál Piroska

„A helyi sajtóból értesül-tünk, hogy a TransilvaniaRepülőtér kifutópályájánakfelújítási munkálatait a me-teorológiai viszonyok és ahideg időjárás miatt felfüg-gesztették. Ugyanakkor azidőjárás-előrejelzéseket ta-nulmányozva sem jelenleg,sem január hónap folyamánnem esik a hőmérsékletfagypont alá, sőt, a nappalihőmérséklet eléri a 10 Cel-sius-fokot is. Gyakorlatilagaz időjárás enyhébb, minta tavalyi év novemberébenés decemberében” – írják akezdeményezők Klaus 

Bleckenwegner igazgató-nak. Hozzáteszik: tudják, hogyszámos befejezetlen mun-kafolyamat áll még az asz-faltterítés előtt, de azt is,hogy ez év március 25-éremár repülőjegyet lehet fog-lalni Vásárhelyről WizzAirhonlapján. „A felújítási mun-kálatok késése kedvezőtle-nül hat a repülőtér műkö-désének újraindulására, ésóriási anyagi veszteségetjelenthet az utazóközönség-nek. Tudjuk, hogy a Marosmegyei tanács elnöke, PéterFerenc beleegyezett a mun-

kálatok időszakos felfüg-gesztésébe, de úgy véljük,hogy ez rossz döntés voltrészéről. Gyakorlatilag ha-szontalanul telnek ezek anapok, holott a munkálatokprobléma nélkül folytatód-hatnak” – magyarázzák acsoport tagjai. Továbbá ab-ban reménykednek, hogy akivitelező cég igazgatójamegérti a nyílt levél fon-tosságát, és bíznak abban,hogy jó döntést hoz, illetvea közeljövőben újra mun-kagépek dolgoznak majd alégikikötőben.
Pál PiroskaIngyenes kezeléssel segítik a dohányzásról való leszokást

Megérkeztek Maros megyébe a dohányzásról való leszokást segítő gyógyszerek.
A Megálljt a dohányzásnak! elnevezésű program két év felfüggesztést követően
múlt hónapban indult újra. A kezdeményezés hivatalos honlapja szerint a prog-
ramban – annak 9 éves működése alatt – százezer ember vett részt az országban,
valamint a szakemberek 60%-os leszokási aránnyal számolnak. 
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Tudják, hogy kit tartanakjelen pillanatban a világ leg-ismertebb, egyben legsér-tődékenyebb emberének?Donald Trumpot! Az Egye-sület Államok elnöke sem-miféle kritikát nem szívlel,azoknak pedig, akik bármitmegfogalmaznak ellene, ka-binetje, vagy családtagjaiviselt dolgai miatt, gyer-mekded és vehemens mó-don vág vissza, főleg a vi-lághálón. Aki kritizálja, azaz ő meglátása szerint mindhazudik, gonosz, és egyéb-ként is túlértékelt munkás-ságú senki, mint példáulMeryl Streep. Azt már rengeteg elemzőcikkben megszólaltatott szá-mos szakember megállapí-totta, hogy Trump a meg-nyilvánulásai alapján való-színűleg narcisztikus, azazönimádó személyiségzavar-ral küzd, erre utal többekközt az is, hogy grandió-zussá nagyítja saját fontos-ságát és értékét, feljogosítvaérzi magát olyasmire, amiremás nem, a kritikára pedigtúlérzékenyen és rendkívülarrogánsan reagál. Mindezazért igazán aggasztó, merta világ egyik nagyhatalmá-nak élén, óriási nyilvánosságelőtt teszi ezt.
„Handabandázó 
kocsmatöltelék” kontra
„okos politikus”Arra, hogy egy politikusilyen furán viselkedik, nemhajlandó semmilyen kritikátelviselni és felrúgja a tár-salgás szabályait, már voltpélda korábban. Egy poli-tikust arra tartunk, hogy nesértődjön meg, ezzel szem-ben Trump úgy tesz, minthaa szomszéd asztalnál ülne,és leöntöttük volna egy po-hár borral. Persze az, hogyidáig jutottunk, nem egyikpillanatról a másikra tör-tént, a politikai kommuni-káció átalakulásának kö-szönhető. A televíziózássala politikai pártok bejutottakaz emberek nappalijába,majd fokozatosan finomo-dott az eszköztár: utána-mentek az embereknekazáltal, hogy elemezték, mi-kor és milyen médiát fo-gyasztanak, és egyre köz-vetlenebbül szóltak hozzá-juk.Ennek eredményeképpenTony Blair és pártja a 90-

es évek végén már kezdtekiiktatni a médiát a forga-lomból. Nem az történt,hogy adtak egy interjút, az-tán az újságíró abból írt,amit gondolt, hanem meg-rendezték a saját esemé-nyeiket, meghatározták, hollehet a kamera, az újságírókpedig megkapták a készenmegírt cikkeket.De ez Magyarországon isígy van, Orbán Viktor a nagy,fontos beszédeit nem a Par-lamentben mondja el, ha-nem szabadegyetemeken,évértékelőkön, azt sugallvaezzel, hogy nem a többi po-litikusnak, hanem az em-bereknek beszél.Az amerikaiak nem vol-tak felkészülve arra, hogymi történik, ha az elnökegyáltalán nem úgy visel-kedik, ahogy azt egy elnök-től elvárnák. Még GeorgeW. Bush is megtanulta, hogyha valamit nem tud, akkorne nyilatkozzon róla. Trumpakkor sem tartja a száját,ha valamiről csak a leghal-ványabb fogalmai vannak.Ráadásul mindenféle témá-ban súlyos, alulinformáltkényszerképzetei vannak,aminek az egyik fő szerep-lője maga a média, állítjáka szakértők.
Nem mondtam semmit,
azt is csak halkan!Sokszor lehangoló és gyo-morforgató, hogy emberekhogyan beszélnek nyilvá-nosan, akár személyesen,akár Facebookon, akár ano-nim módon, de gondoljunkcsak a 80-as évek doku-mentumfilmjeire. Ha a ri-porter bárkit megállított azutcán, hogy megkérdezzeakármiről, szinte mindenkireakcióján látszott a riadt-ság. Az illető megpróbáltúgy tenni, mintha ott se len-ne, és úgy válaszolni, hogyabban lehetőleg ne legyenállítmány. Ennek a bénító„bocsánat, hogy élek, nincsvéleményem” attitűdnekmég most is láthatóak anyomai, például egyetemiórákon, diákok esetében,akik egy banálisan egyszerűkérdésre sem mernek vá-laszolni. Európában minélinkább megyünk nyugatra,annál nagyobb értéke vanaz expresszivitásnak, annak,hogy az egyén fontosnaktartja, hogy ne hallgasson.

Kelet felé pedig sok esetbenmég mindig inkább a „neszólj szám, nem fáj fejem”elv érvényesül. Éppen ezértsokkal jobb, hogy legalábbkifejezik az emberek a vé-leményüket, még akkor is,ha sokszor olyan otrombamódon, amitől feláll az em-ber hátán a szőr.Csakhogy a konformiz-mus sok szempontból fenn-maradt a társadalomban,és ez ahhoz vezet, hogy las-san a beszólás, a trollkodás,az agresszivitás válik alap-normává. A szemétkedés az újtrend, ami többek között azautósok viselkedésében ismeg lehet figyelni. De ta-láltam már olyan webáru-házat, ahol „What doesn'tkill you disappoints me”(Ami nem öl meg téged, azcsalódást okoz nekem.) fel-iratú pólót reklámoznak.Hogy miért ír ki ilyet valakimagára, vagy ok nélkül azt,hogy „fuck you”, bárkinek,aki szembejön vele az ut-cán? Arról nem is beszélve,hogy ez a trollkultúra na-gyon fontos módon beágya-zódik a megosztáson ala-puló social média környe-zetébe, ahol nem professzi-onális médiaszövegeket látaz emberek többsége, ha-nem webkettes majomko-dásokat, ami a liberalizmustörténetében egy nagy ci-vilizációs fordulathoz járulhozzá.Ahogy megyünk nyuga-tabbra, az emberek egyreinkább elfogadják egymásvéleményét, tudnak vitat-kozni, lehet kritikát megfo-galmazni. Nálunk sajnos vi-szont még olyan mértékű abizalmatlanság, hogy együzlethez mindenki visz mi-nimum két ügyvédet, mertaz a hozzáállás, hogy a másikbiztosan át akarja verni.
Timár Tímea

Birkák és trollok kora
Az „úgy vagy jó, ahogy vagy” típusú szólamok korában
hogyan változott meg a hozzáállásunk a kritikával
szemben? És hogyan reagálnak a kritikára manapság
a hatalom gyakorlói?
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A Teleki Ház Őrei csapattagjai a Bolyai Farkas Elmé-leti Líceum XI. F osztályábólkerültek ki: Benk Szilárd,Domokos Ferenc, FuccaroKriszta, Horváth Kovács Má-tyás, Karácsonyi Tímea, Ko-lozsvári Mónika, Márton Ad-rienn, Papp Zsófia, Stan Ni-coleta, Szász Kinga, SzékelyOrsolya, Szilágyi Tímea, Tí-már Tímea és Vita Anita.„Igazából három épület-ben gondolkodtunk, nemtudtuk eldönteni, melyik le-gyen: a Bürger-villa, a Kö-peczi-Teleki-ház vagy a Te-leki-ház. Ezért mindhármatjavasoltuk. A sorsolások utána Teleki-ház került hozzánk.Olyan épületeket kerestünk,amelyek ott vannak ugyana vásárhelyiek köztudatá-ban, de történetükről keve-set vagy semmit nem tud-nak, vagy éppen téves in-formációkkal rendelkeznek.Például a Teleki-házat sokanBernády-házként ismerik,ha már ott van előtte a Ber-nády-szobor. Nem bántukmeg, hiszen a háznak gazdagtörténete van, és mindenkis érdekességet szeretnénkmegosztani a közönséggel.A választásban szerepet ját-szott a közelség is, hiszentél idején elég nehéz meg-közelíteni távol levő épüle-teket, és nem is tudnánksemmi olyant kihozni belő-lük, amit szeretnénk. A ver-senynek természetesen vanegy kritériumrendszere, denem feltétlenül csak eszerintpróbáljuk teljesíteni a fel-adatokat. Nagyon fontos volt

számomra, hogy szakmailagmegfelelő anyagot tegyek adiákok elé. Igenis lehet ti-zenegyedikesek kezébeszakszöveget adni és dol-gozni vele, értelmezni. Averseny lehetőséget nyújtarra, hogy a diákok számosképességüket fejlesszék,vagy éppen újakra tegyenekszert. A csapattal sokszorszoktunk összeülni, gondol-kodni. A diákok végzik amunka oroszlánrészét! Sze-rintem fontos, hogy a tanárlegyen irányító, és ne csakő álljon mindig a reflektor-fényben. Odafigyelünk, hogytevékenységünk legyen ér-tékes, próbáljuk mérlegelni,hogy mit értünk el. Ne csakazért írjunk, fényképezzünk,mert éppen fel kell töltenivalamit az oldalra" – mondtael lapunknak Kálmán Attila. A csapat tagjai először ispróbálnak ők maguk sokmindent megtanulni azörökbe fogadott épületről.Előadókat hívnak, könyv-tárba mennek, régi folyó-iratokat böngésznek, bibli-ográfiát, régi képeket gyűj-tenek. Ugyanakkor nagyonfontosnak tartják, hogy to-vábbadják, megosszák az in-formációinkat. Próbálnakminél aktívabbak lenni amédiában és a közösségi ol-dalakon is. Nagyon érdekliőket, hogy milyen lehetettaz élet a házban, kik voltaka lakók. Ellátogattak a Telekicsalád sárpataki ágának akriptájához is, és folytatjákkutatásaikat a család tagja-inak biográfiáiban.

„Szeretnénk, hogy a Tele-
ki-ház védve legyen, és va-
rázsa örökre körülölelje
a várost”A továbbiakban a csapatnéhány tagjának a vélemé-nyét is kikértük.Kolozsvári Mónika: „AzÖrökségünk Őrei versenyelsődleges célja a műemlé-kek megismertetése és nép-szerűsítése a vásárhelyi em-berekkel, de nem csak. Pél-dául az egyik Brassó megyeicsapattal is felvettük a kap-csolatot, és érdekes infor-mációkat adtunk át egymás-nak. A legfontosabb szá-munkra az, hogy az emberekráébredjenek, hogy milyenrangos épületek között élikmindennapjaikat. A versenytérdekes kalandnak fogtukfel már a kezdetektől. Kettősdolognak minősül, mivelténylegesen fontosnak ta-láljuk a hasonló történelmijelleggel bíró épületek is-mertetését és megőrzését,de emellett a kutatási folya-mat, a csapatként valóegyüttműködés is már egyizgalmas és számunkra ér-tékes időtöltés.”

Székely Orsolya: „Jövőbelitevékenységeinkről nem sze-retnénk még beszélni, de azeddigi munkánkra vissza-tekintve elmondhatjuk, hogysikeresen örökbe fogadtuka Teleki-házat. Nem csak azépület történelmét és jele-nét, de a lakók, tulajdonosokéletét is feltérképeztük. Többmédiamegjelenésünk volt,és a közösségi oldalakon is(Facebook, Instagram) ak-tívan jelen vagyunk.  Hálásakvagyunk az épület tulajdo-nosainak, akik teljes mér-tékben támogatnak minket,illetve örömmel követikmunkánkat, hiszen ők is aztszeretnék, hogy a Teleki-házvédve legyen, és varázsaörökre körülölelje a várost.”
Szász Kinga: „Örökbe fo-gadni egy épületet, jelenesetben a Teleki-házat, szá-munkra nem csak azt jelenti,hogy rendezvényeket szer-vezünk köré és képeket ké-szítünk, hanem ami ennélis fontosabb, hogy mi is épü-lünk tőle. Ahogy egyre job-ban beleássuk magunkat aház történelmébe, a múltbanés a jelenben köré épülőéletbe, egyre inkább a ma-

gunkénak érezzük. Többettanulunk magunkról, a múlt-ról, valamint az épületről.A csapat nem minden tagjaél a városban, de minden-napjaink nagy részét itt tölt-jük. Járunk az utcákon, látjukaz épületeket, megszokott-nak vesszük a környezetün-ket. A verseny lehetőségetad, hogy rácsodálkozzunkaz értékekre, amik ezt a vá-rost díszítik és meghatároz-zák. Amikor kiválasztottuka Teleki-házat, nem is gon-doltuk, hogy ennyire gazdagtörténelmű és értékű épü-letet fogadunk örökbe. Aztánlassan, ahogy jobban felfe-deztük: bejártuk, híres éskevésbé híres emberekkelhoztuk kapcsolatba, képeketkészítettünk a legapróbbrészletekről is, igazán azörökbefogadottunkká vált.Nem csak épületnek látjukmár, hanem kicsit a mi épü-letünknek is. Amikor elme-gyünk mellette, nem csakaz a sárga, kissé kopott házlesz a Bernády-szobor mö-gött, hanem élmény, csapat-munka... és a miénk."
Nemes Gyula
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"Fontos ráébrednünk arra, milyen rangos épületeink vannak"
Az Örökségünk Őrei versenyt először rendezik meg
Maros megyében, és erre 19 csapat jelentkezett.
Ebből 11 marosvásárhelyi műemléket választott. Mai
lapszámunkban a Teleki Ház Őreit mutatjuk be, a
csapat vezetője, dr. Kálmán Attila történelem szakos
tanár és három csapattag segítségével. 

Egy lejért vásárolhatunk könyveket a Maros Mallban
Molnár József, a GóbéAntikvárium vezetője la-punknak elmondta, hogyegyrészt az régiségbolt rak-tárában akar helyet felsza-badítani, másrészt pedigazért választotta a szimbo-likus, egy lejes árat a köny-vekért, mert szeretné azonszemélyekhez is közelebbvinni a könyveket és az ol-vasást, akik nagyobb össze-get nem áldoznának egy-egy kiadványra. Főleg hazaikiadók könyveiből választ-

hatnak a vásárlók, de úgypróbálják összeválogatni aportékát, hogy mindenkitaláljon számára olvas-mányt. Legalább ezer pél-dányt tervez kivinni, demás antikváriumok éskönyvesboltok is jelen lesz-nek a vásáron. Megtudtukazt is, hogy az effajta ki-árusításokat rendszeressészeretné tenni Molnár. „Tervezem ugyanakkoregy román és magyar nyel-vű, illetve vegyes olvasó-

klub indítását is, valamintfebruár elején megtartjukaz első könyvaukciót, aholritka kiadványokra lehetmajd licitálni” – tette hozzá.„Ezenkívül pályázhatnak azidén is iskolák, intézmé-nyek könyvtáruk bővítésé-hez vagy megalapozásához,hiszen tavaly is adományoz-tunk könyveket árvaház-nak, iskolának, falusi könyv-táraknak és a kórháznakis” – zárta Molnár József.
P.P.

Négy napig, január 15-18-a között egy lejes egységáron vásárolhatóak magyar
és román nyelvű könyvek a Maros Mallban. A helyszínen már évek óta szervez a
Góbé Shop és Antikvárium régiségvásárokat, ide ki szoktak vinni könyveket is,
ám most a kiadványoké lesz a főszerep. 
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Az ősi 
magyar vallás
egyik utolsó 
fellegvára
A Bálványosvár romja Torjától északnyugatra egy Bál-
ványosfürdő fölé emelkedő 1028 méter magas hegytető,
a Torjai-hegység és a Bodoki-hegység találkozásánál,
Kovászna megye északi részén található. Tetején vár-
rom áll, innen tiszta időben látszik a Lakóca (1777
méter) és a Pintilő (1772 méter). Nevét onnan kapta,
hogy a vár az ősi magyar vallás egyik utolsó fellegvá-
rának számított, a vár birtokosai, az Aporok ugyanis
a magyarok keresztény hitre térése után is hosszú
ideig megmaradtak őseik hitén. A hagyomány szerint
a XII. század legelején tértek át az Aporok a keresztény
hitre, a legenda szerint ugyanis a vár akkori ura, Apor
Szilamér egyszer részt vett a torjai vásáron, ahol meg-
pillantotta a Mike családból származó Imolát. Szilamér
elrabolta a lányt, amiért maga ellen hangolta a hatalmas
Mike családot, akik fegyvert ragadtak és Bálványosvár
ostromára készültek, hogy így mossák le a gyalázatot.
A lány azonban rávette elrablóját, hogy térjen át a ke-
resztény hitre, így végül is a két család kibékült, a két
fiatal pedig összeházasodott. Ezt a legendát dolgozta
fel később Jókai Mór, „Bálványosvár” című művében…

A sziklahegy, 
melyet Bálványos vár
romjai koronázzákKézdivásárhelytől észak-nyugatra, a Torjai-patakpartján települt falu után,további tizenegy kilométer-re fekszik Bálványosfürdő. A község fölött emelkedő1040 méter magas meredeksziklahegy tetejét az ősi Bál-ványos vár romjai koronáz-zák.A három oldalán mere-dek, nehezen megközelít-hető sziklacsúcs tetejére fel-jutni csak az északi oldaláróllehet, melyet egy hegynyakköt össze a Törösfej nevűheggyel. Ezen a hegynyakonkanyarog az út a körülbelülszázhatvan méter kerületűvár falaihoz.
Az írott források a vár
nevét a XII-XIII. század-
ban említik előszörA hagyomány szerintOpour vezér építette mégI. István király uralkodásaalatt, hogy zavartalanul to-vább őrizhesse ősei hitét. Az írott források nevét aXII-XIII. században említet-ték először Baluanus, majd1360-ban Castrum Balwa-nus néven.A vár ovális kerítőfalból,északi oldalán négyszögle-tes toronyból és az ehheztartozó ciszternából állt. Avárat egykor belső és külsővárfal is védte.

Az Árpád-ház kihalásátkövető zűrzavaros időszakidején Ottó magyar király,a Szent Koronával együttErdélybe ment Kán – Apor– Lászlóhoz. Egyes forrásokszerint azért, hogy feleségülvegye a főúr lányát, másokszerint, mert ellenségei előlmenekült.Kán László elfogatta a ki-rályt és Bálványosvárbantartotta fogva, egészen ad-dig, míg Ottó le nem mon-dott a trónról, és meg nemígérte, hogy soha többé nemteszi be a lábát az országba. Apor a koronát is elko-bozta, és később átadta Ká-roly Róbertnek.A várat a XVII. század ele-jéig az Aporok lakták, mígvégül 1603-ban Apor Lász-ló, a vár akkori ura el nemesett Székely Mózes ellenvívott brassói csatában. Ezt követően özvegye, Lá-zár Borbála otthagyta a várat,és leköltözött a Torján építettkényelmes kastélyába.A vár ezt követően gyorspusztulásnak indult (a ké-sőbbiekben erre még vissza-térünk).
Az alsó vár falainak
alapjai ma már alig 
láthatóakA kelet-nyugati iránybanelnyúló, ovális alakú váralsó és felső részből állott.Az északról vezető út azalsó vár egyetlen, délkeletikapujához vezet, melyet va-

lószínűleg kaputorony és asziklába vésett árkon átívelőfelvonóhíd erősített. A kaputoronytól északrarövidebb fal húzódik a felsővárhoz, míg déli iránybana fal ív alakban halad azalsó vár nyugati sarkában,majd ezt körülvéve keletfelé éri el a vár északi falát. A külső vagy alsó vár ke-rülete körülbelül kétszáz-negyven méter, falainak vas-tagsága másfél-két méter,magassága három és fél-négy méter letetett.A várfalak a felső vártólmintegy harminc méternyi-re állnak, és az udvar olyanmeredek, hogy ide épüle-teket nem emelhettek. Az alsó vár falainak mamár alapjai is alig vehetőkki, és az egész területet fákés bokrok borítják.
A védőfal közvetlenül 
a szikla szélén haladtA felső várat övező fal,mely egy nagyjából laposfennsíkot vett körül 1,80-2méter vastag volt, és ma isközel öt-hat méter magasanáll, kivéve déli oldalát, aholtizenöt-húsz méter hosszú-ságban már leomlott. Ezena részen lehetett az alsóvárból ide vezető út bejá-rata. A védőfal északi részeközvetlenül a szikla szélénhaladt. Az így bezárt udvarszáznegyven-százhatvanméter kerületű lehetett, ahol

a különböző rendeltetésűépületek helyezkedtek el. Ezeknek azonban ma mármaradványai sem figyelhe-tők meg. 
A vár legrégibbi része az
öregtorony maradványaKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy afelső vár északi szegletében,a hegy legmagasabb pontjánvan a vár legrégebbi része;a válogatott, lapos kövekbőlépített, mészhabarccsal fa-lazott öregtorony maradvá-nya.Alapját a sziklába vésték,vastagsága körülbelül más-fél-két méter. Az alsó részénpárkány látható, ezen nyug-szanak a négyzet alaprajzútorony tíz és fél méter hosz-szú oldalfalai. Magassága még ma is kö-zel húsz méter. Falán csak néhány lőrész-szerű nyílás látható, ajtónakvagy bejáratnak nyomasincs, így feltehetően csaka felső részből leeresztettkötélhágcsón lehetett be-jutni a négyemeletes to-ronyba. 
Az őrhely nyomaiAz alsó három emeletetfafödémek választották elegymástól, és a tartógeren-dák fészkei még láthatók. A negyedik emelet bol-tozatos volt, erre utal az itt

látható maradvány.A Torony felső részénekfala körülbelül hatvan cen-timéterrel vékonyabb az al-jánál. Az északkeleti szög-letben egy kerek fülke, talánegy őrhely nyomaira utal-nak.  
Amit még a hagyomány
és egy oklevél tartalma
bizonyít: Apor Sándor a
királlyal dacolva oltal-
mazza ősi hitétAmint azt már rövidenemlítettük, Bálványos váráta hagyomány szerint a ha-talmas Apor – Opour – csa-lád egyik tagja építette.Már I. István király korá-ban állott, és falai mögöttApor Sándor a királlyal da-colva oltalmazta ősi hitét. Erre utal Zsigmond király1402-ben kelt oklevele,amellyel megerősítette azApor családot Bálványos vá-rának birtokában.A várat – amint azt az ok-levél mondja –, azért nevez-ték Arx Idolatriaenek, mertamikor I. István a pogányvallást pártoló Gyulát legyőz-te, Apor ide menekült, és ittépítette fel várát, ahol za-vartalanul áldozhatott az ősibálványoknak, a Hadúrnak,aki hazát szerezni és meg-tartani segítette a hunokat. Végül I. István Aport, ésa vele szövetkezetteket le-győzte, és a székelyeket akeresztény vallás elfogadá-sára szorította. 
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A székelyek elűzik 
a tatárokatSzintén a fent említettszerző, Kiss Gábor közlésé-ből tudjuk meg még azt is,hogy a székelyek két alak-lommal is sikerrel űzték ela tatárokat a falak alól. Az Árpád-ház kihalta utá-ni trónviszályok során AporLászló erdélyi vajda voltbenne az úr.Az 1332-1337. évi pápaitizedjegyzékben a falu Te-rya, Thorya, Troya Inferior– Altorja – néven szerepel.
Apor Lengyelországba
menekül és a várat 
felrobbantatjaA vár egészen a XVII. szá-zad elejéig épen állt. 1603-ban a Székely Mó-zes ellen vívott brassói csa-tában elesett Apor Miklósözvegye, Lázár Borbála, anehezen megközelíthető,magasan fekvő várat elhagy-ta, és a Torján épített ké-nyelmes kastélyba költözött,a vár pedig gondozás hiá-

nyában összedőlt. Más adatok szerint a XVII.század elején Bálványosvára Apor Andrásé, aki abirtokai átjáró királyi adó-szedőket elfogatta, deresrehúzatta, és a Budára küldötthét szekér ezüsttallért ma-gának tartotta meg. A nádor, hogy az emiattharagra gerjedt Rudolf ki-rályt kibékítse, parancsotadott ki Apor elfogatására,és a birtokainak elkobzá-sára.Apor azonban a börtönelől a kincstár javaival Len-gyelországba menekült, avárat pedig felrobbantotta. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek. Az il-
lusztrációkat és a képeket
Demján László műemlékvédő
építész saját munkájából és
gyűjteményéből küldte be a
szerkesztőségünkbe.
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\ 8. \ |  HUMOR |

Florea ígérete szerint akommunikációs szakemberdolga nemcsak annyi lesz,hogy egyszerűen lefordítsaa román szövegeket magyar-ra, hanem az is, hogy tájé-koztassa a város lakóit va-lamennyi városházi igazga-tóság munkájáról. Az RMDSZjavasolni fog két szakemberta posztokra, de a verseny-vizsgákra bárki jelentkezhet,aki megfelel a kiírási felté-teleknek.Csak nehogy végül 
#envagyoknelutu kapja mega tolmácsi állást, mert akkoradtunk a kökátnak egy po-fot.

MEGY A GŐZÖS... „Sike-rült véglegesen megoldaniaz átszállás nélküli vasútiközlekedést Marosvásárhely-Budapest és vissza útvona-lon. A jelenlegi, január 10-ig érvényes ideiglenes meg-oldás, miszerint a Marosvá-sárhelyről közlekedő vago-nokat Kolozsváron hozzá-csatolják a budapesti járat-hoz, véglegessé vált. A Ro-mán Vasúti Társaság veze-tőségével egyeztetve a mainapon a vezérigazgató, Szen-tes József, megoldást találtés biztosított arról, hogy2018-ban átszállás nélkülközlekedhessenek a maros-vásárhelyiek Budapestre ésvissza. Kiemelten fontos ezaz intézkedés, ezáltal ugyanissikerült megakadályozni,hogy Marosvásárhely telje-sen el legyen zárva a nem-zetközi forgalomtól, és a mifeladatunk, hogy használjukés népszerűsítsük ezt a le-hetőséget, úgy külföldön,mint itthon” – adta világ tud-tára az örömhírt Csép And-rea marosi RMDSZ-es kép-

viselőnéni a minap a fész-bukján.Ha ez nem sikersztori, ak-kor semmi nem az! Egy ér-dekünket-képviselőnőneksikerült elérnie egy magyar,egykori eremdéeszes csávó-nál a... sztátuszkvót! Váu!Miközben a vásárhelyi (vid-rátszegi) reptér felújításimunkálatai december köze-pe óta stagnálnak, a „ked-vezőtlen időjárási körülmé-nyek” miatt, pedig azóta isgyakorlatilag tavasz van, mégéjjel se nagyon süllyed a hő-mérséklet fagypont alá. Amimár azért is örvendetes,mert repülőjárat híján dö-cöghetünk továbbra is tizen-valahány órát VásárhelytőlPestig vonaton, hála a Szö-vetségnek, de legalább nemfagyunk bele a vagonokba.
BULGÁROMÁNIA. „Ez re-mélem komoly, bátya, mertviccnek kicsit durva lenne”– szólt a székely favágó azerdőben a komájához a régiviccben, amikor amaz le-csapta az egyik lábát a fej-szével, és az alábbi is komoly,még ha (rossz) viccnek istűnik: egy bizonyos BorisKamenov három északnyu-gat-bulgáriai megye lakóinakszervezne népszavazást,hogy Bulgárián belül auto-nómiát vívjanak ki, és aztkövetően/vagy egyesüljenekRomániával. Boris bátyó abulgáriai korrupcióval indo-kolta kezdeményezését:„Nem szabad partnerekneklennünk a korrupcióban” –mondta, majd hozzátette,hogy Bulgária északnyugatirészének lakói mindig is a„valós demokráciáért” küz-döttek.Ama kérdésre, hogy mi

az oka annak, hogy az illetőmegyék Románia részévéakar(ná)nak válni, habozásnélkül azt válaszolta: a ro-mán igazságügyi rendszerhatékonyabb. „Az ő igazság-ügyi rendszerük sokkal de-mokratikusabb és reformál-tabb a miénknél” – jelentetteki a Montana, Vidin és Vracamegyében bimbózó szepa-ratista mozgalom elindítója,röhögés nélkül. Elmondtatovábbá, hogy Romániánakis benyújtja majd a hozzá-csatolási kérelmet, amint arégió elnyeri függetlenségét.Nem ismerjük a bulgáriaiigazságszolgáltatás állapotát(hiába szomszédos ország,valójában annyit tudunk ró-luk, hogy Szófia a fővárosuk,finom a savanyú uborkájuk,és olcsóbban lehet nyaralniAlbenán, mint Mamaián), deezek szerint ők se nagyonaz itteni viszonyokat, leg-alábbis táváris Kamenovnem. Mert ha valaki Romá-niához szeretne csatlakozni,ráadásul a fenti indoklással,az vagy totál nincs képbenvelünk kapcsolatban, vagycsak simán nem normális,hiszen – finoman fogalmazva– Romániát évek óta gya-korlatilag egy bűnszövetke-zet vezeti, ahol a DNA lát-szólag megfingat ugyan né-hány gazembert, de valójá-ban az egész cirkusz csakkirakat-rendcsinálás, politi-kai boszorkányvadászat, ali-bizés. Időközben a Pruton túliromán nemzettestvérek is le-reagálták a hírt, imigyen: „Miis sokat iszunk, frátyé, deazért annyit sose, hogy egye-sülni akarnánk Romániával”. 
Molnár Tibor

Guglisdi
A targumureseni – tragumúrák (félre)fordítás
kapcsán kíváncsiak lettünk, hogy nézne ki a dolog
fordítva, azaz ferdítve, ezért bepötyögtünk néhány,
mostani és egykori vásárhelyi látnivalót, neve-
zetességet, tereptárgyat a gugli-fordítóba; íme
az eredmények:- Vártemplom – Catedrala Asteapta- Kultúrpalota – Palatul domnului Cult- Rákóczi lépcső – Traheea Rákóczi- Barátok temploma – Templul prietenii stiu de ce- Színház-tér: Spatiul casei colorate- Borsos Tamás szobor – Statuia Toma Piperat- Békás szökőkút – Fantana saritoare broaszkákkal- Gecse Dániel utca – Strada De ce Daniel?- Teleki Téka – Biblioteca FunciaraA fentiek nyilván kitalációk, az alábbiak viszontvalós gugli-fordítások:- Vártemplom – Biserica Castel- Kultúrpalota – Palatul Culturii (bingo!)- Rákóczi lépcső – scara spre catedrala (ezekszerint dzsípíesze is van a fordító-robotnak)- Barátok temploma – prietenul templului- Színház-tér – spatiu de teatru- Borsos Tamás szobor – sculptura de pompostamás - Békás szökőkút – fantana linistita- Gecse Dániel utca – gecse daniel utca (itt kezdtemegadni magát)- Teleki Téka – teleki téka (itt már teljesen megadta)

(MT)

A Központ megtudta, hogy január végén felújítják asomostetői állatkertet, és minden állat ketrecén új két-nyelvű, román és magyar felirat fog díszelegni, hogy amagyar gyerek is tudja, milyen ánimált bámul éppen, ésa román gyerek is érezze, hogy ez egy kétnyelvű város,bármit is mondanak neki otthon. Ízelítő:
☻ Girafa – Dzsiráfa
☻ Leopard - Leopárduc
☻ Puma – Ádidász
☻ Urs carpatin – Kárpácismedve
☻ Cerb lopatar – Lopósmedve
☻ Veverita – VV Ica
☻ Corb - Vakvarjú
☻Macac – Kakálok
☻ Broasca testoasa – Szövőbéka
☻ Zebra – Gyalogátjáló
☻ Curcan – Seggmadár
☻ Leu – RON
☻ Cimpanzeu – Istenmajom (MT)

Hát ez 
állat!

Tolmács, vonat, csatlakozás
HURRÁ, LESZ TOLMÁCSUNK! Dorin Florea ígérete szerint a marosvásárhelyi városházajanuár hónap folyamán alkalmazni fog egy magyar anyanyelvű kommunikációs szak-embert, valamint egy tolmácsot is, az elhíresült tragumúrák-ügy megismétlődését el-kerülendő. Az örvendetes hírt Magyary Előd, a marosvásárhelyi RMDSZ önkormányzatifrakciójának vezetője jelentette be tegnapelőtt, a Vass Levente képviselővel, a városiRMDSZ elnökével és Kali Istvánnal, volt MPP-s és EMNP-s karrierpolitikussal, a városiRMDSZ ügyvezető elnökével közös sajtótájékoztatóján. 
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Egy fenékkel két lovat?
Mindig ellenérzéssel tölt el, amikor némely kormánypárti sajtófórumok nemzeti radikális pártnak nevezik a Jobbikot a múltja alapján,
különösen olyankor, amikor a MIÉP-pel veszik egy kalap alá, hozzátéve, hogy még a MIÉP-nél is radikálisabb volt. A Jobbik soha nem
volt nemzeti radikális, legfeljebb így határozta meg magát. Az SZDSZ hazugságai közé tartozott az is, hogy egy párt önmeghatározását
el kell fogadnunk. Ma ez már egyértelműen nevetséges, hiszen tudjuk, hogy az SZDSZ sem volt radikálisan antikommunista, csak azt a
feladatot kapta, hogy ezt kell neki eljátszania, éppen a levitézlett politikai elit hatalmának átmentése céljából. (Mellesleg: még liberális
sem volt, hiszen a liberalizmus szlogenjével, a toleranciával szemben ő bizonyult a rendszerváltás utáni magyar politikai paletta legin-
toleránsabb pártjának.) A Jobbikot, ahogy ezt aMIÉP elnöke már megszüle-tésekor megírta róla, ugyan-csak balliberális akarat hoztalétre, és sajtójában a meg-botránkozást mímelve, ennekürügyén minél gyakrabbanszóba hozva népszerűsítette.Részben azért, hogy két ol-dalról lehessen satuba fognia Fideszt, részben pedigazért, hogy szélsőséges, sőtútszéli megnyilvánulásaivalkompromittálja a valódi nem-zeti elkötelezettséget. Haddlehessen ennek következté-ben egy kalap alá venni amostani kétharmados több-ségű kormányzó párttal,mondván, hogy „ezek is jobb-oldaliak, csak ők a bátor fi-deszesek”. (Ahogy ez leg-utóbb a Hír TV Szabad fogáscímű műsorában el is hang-zott.) A Jobbiknak tehát nemlehetett semmi köze az igazinemzeti radikalizmushoz,csak a provokációhoz, amely-lyel a pártot, legalábbis annakvezetését megbízták. Ponto-san mutatják ezt a Jobbik an-tiszemita megnyilvánulásaiis. 

Amíg Csurka Istvánt éspártját azért vádolták anti-szemitizmussal, mert nemvolt hajlandó szemet hunynigazdasági és politikai bűn-tények, önkényes magatar-tásformák fölött akkor sem,ha a zsidóság bizonyos kö-reihez kötődtek (ahogy mosta Fidesz is kénytelen elte-kinteni attól, hogy SorosGyörgy milyen származású,ha egyszer Európa számáraaz egyik legkártékonyabb éslegveszélyesebb figura), ad-dig a Jobbiknak gondja voltrá, hogy durván, primitíven,valóban rasszista módon ál-talánosítson, gyűlölködjön,miközben tudhatta, mindezmég politikai haszonként ka-matozni fog. Hiszen erre ka-pott ígéretet. „Csak mocsko-lódjatok minél jobban, nemárt az nekünk, hanem hasz-nál!” (SZDSZ trükk ez a javá-ból, csak valószínűleg elfe-lejtik, hogy „egyszer volt Bu-dán kutyavásár!”) Aki Csurka István írásait,politikai elemzéseit olvasta,az pontosan tudja, hogy aJobbik mostani összeborulási

hajlandósága a magukat bal-liberálisnak mondó pártok-kal, vagyis a posztkommu-nista ellenzékkel lényegébenugyanaz, mint amikor azSZDSZ koalíciót kötött az„ősellenséggel”, az MSZP-vel.(Összenő, ami összetartozik,mondta akkor találóan OrbánViktor, de aztán fokozatosankiderült az is, hogy voltkép-pen szét se váltak.) A Jobbik is megtér mostmegbízói kebelére, csak ép-pen még egy kicsit kéreti ma-gát, kettős beszédhez folya-modik, szeretné régi (elbo-londított, megvezetett) sza-vazóit is megtartani, meg-próbál egy fenékkel két lovatmegülni. Ami állítólag ab-szurd, lehetetlen. Csakis ak-kor lenne lehetséges, ha aválasztópolgárok ugyanolyanelvtelenek, cinikusak lenné-nek, mint a szájukból, haddne mondjuk ki, mit csináló,kizárólag hatalomban, „par-lamenti matematikában” gon-dolkodó politikusok. Aki aztszeretnék, ha választóik is a„politikai” és nem a morálislogika törvényei szerint gon-

dolkodnának és szavaznának.Ez azonban még a balliberálistábor szavazói esetében semígy van, bár elképzelhető,hogy ott jobban működik „acél szentesíti az eszközt” agy-mosása, sőt még a Jobbikkalkapcsolatos provokációs for-gatókönyvekbe is többen bevannak avatva. Akik azonban nincsenek,azok őszintén megdöbben-nek a Jobbik közelmúltbelizsigeri (annak látszó, mert aprovokációt hiánytalanul vég-rehajtó) antiszemita meg-nyilvánulásain, amelyeketmost jó érzékkel rendre visz-szaidéz a kormánykoalíciósajtója. Egymás után esnekki a csontvázak a szekrény-ből, olyan sűrűséggel, amiazt mutatja, hogy a forgató-könyvírók egy kicsit talánmégis elszámították magukat.Sajnálatos, hogy némelyekannyira megdöbbennek mosta kormánypártok háza tájána Jobbik pálfordulásán („cu-kisodásán”, „néppártosodá-sán”, „balra nyitásán”), mertannak idején úgy voltak aMIÉP elnökével, hogy „nem

olvasok ugyan Csurkát, de aza véleményem, hogy...”Eljött az ideje, hogy a Job-bik a balról kapott támogatástvisszafizesse, Heller Ágnes,Kőszeg Ferenc (és a hozzájukhasonlók) receptje alapján.Ami most történik, az nagyvalószínűséggel, Simicskaközreműködése nélkül isszükségszerűen bekövetke-zett volna. Sőt még az semszázszázalékosan biztos, hogySimicska nem volt kezdettőlbeépített ember, aki csak el-játssza a sértődöttet, ahogyeljátszotta azt is, hogy a kor-mányfő barátja. Ha őszinténaz lett volna, képtelen lettvolna olyan mocskosan, mos-datlan szájjal nyilatkozni róla,ami emberileg is abszurd.Ugyanúgy abszurd lenne azis (bármennyire az abszur-ditások korát éljük), ha a Job-bik két szék közül nem esnea pad alá, vagy a két megülniszándékozott ló közül nemhuppanna egy jó nagyot aföldre a jövő évi választáson.Megérdemelné.
Kiss István BélaAz újliberális hegemónia

Generációváltás zajlik az
európai szellemi, illetve
kultúrhatalmat kisajátító
elit soraiban. Mindez a
szemünk láttára – annak
minden politikai követ-
kezményével együtt.A külcsín látványosan, abelbecs kevésbé, de a hege-mónia és a gőg egyáltalánnem változik. A neomarxistaés a liberális frigyben járó„’68-asok” után jönnek azmultikultit dicsőítő, nemzet-állam-ellenes, szivárványosszínekbe öltözött, feministaelveket valló trendi-értelmi-ségiek, akik szélsőségesenhagyományellenesek, és akikpolitikai hatalmasságainaksegítségével ismét megpró-bálják a közéleti diskurzusfeletti ellenőrzést birtokolni.Mit lehet mondani, s mitnem? Miről lehet vitatkozni,s miről nem? Mi lehet a kö-zélet tárgya? Minek kell aközélet tárgyának lennie? Miaz, amit azonnal cenzúráznikell, mert „veszélyes” a de-mokráciára? Mi az álhír, ésmi nem? Milyen szavakat ésmilyen értelemben használ-hatunk? S miket nem? Mi fér

bele a közbeszédbe? Mi aközbeszéd célja? Hol kezdő-dik a gyűlöletbeszéd? Hol asajtószabadság határa?Megannyi „nulladik”, a va-lódi kulturális, ideológiai ésa politikai vitákat megelőzőkérdés. Filozófiai értelembenmondhatni: „közéleti meta-kérdések”, amelyekre választkell adni, mielőtt a „tárgyratérnénk”. De ki adja meg aválaszokat?A ’70-es évek közepétőlegész az ezredfordulóigegyértelmű volt a hegemó-nia. A ’68-as neomarxista ér-zelmű, a józan ész és az egyé-ni szabadságjogok pártjánálló, keresztény-ellenes, aklasszikus liberalizmust szél-sőségessé és kizárólagossátevő értelmiségi generációhegemóniát épített ki. Ez pe-dig a jólétben ellustuló pol-gárok és a szovjet fenyege-téssel kiegészült szellemi di-menzióban zavartalanul mű-ködött. Egyszerű volt a kép-let. Vagy a liberális piacgaz-daságon alapuló demokrácia,vagy a sötét szovjet dikta-túra.A konzervatív és a keresz-

tény értékek, illetve az egy-ház intézményének tekinté-lye mellett szóló Molnár Ta-más filozófus jogosan írhattaakkoriban: „Más ideológiák-kal szemben a liberalizmusazzal az előnnyel rendelke-zik, hogy nem ideológiának,hanem a normális létezésnektünteti fel magát”. Azaz teljesmértékben egyeduralkodó,hegemón, és voltaképp plu-ralizmusellenes. Vagy ahogyszintén Molnár Tamás talá-lóan megjegyzi: „A mindigés mindenütt ünnepelt plu-ralizmus ellenére a liberáliscivil társadalom nagy álta-lánosságban éppolyan into-leráns ideológiailag, mint arégi rendszerek”. És ezzel akortárs John Kekes filozófusis egyetértett, aki szerint aliberalizmus végképp plura-lizmusellenes lett a hideg-háború befejeztével.Nos, a generációváltásszükségszerűen megtörténik.Sőt, előttünk zajlik éppen.Az „újliberális nemzedék”azonban ugyanolyan hege-móniára törekszik Európa-szerte, mint az elődje. Ugyan-úgy kirekesztő minden más

ideológiával szemben, és újraelköveti a gőgösség gaztettét.A klasszikus családmodell-ellenességben és a nemzetekszuverenitása ellen még na-gyobb elánnal lép fel, és min-den valóságban tapasztalha-tó katasztrofális előjel elle-nére erőlteti a multikulturálistársadalmi modellt. Továbbátámogatja a szélsőséges fe-minizmust, és feltűnően ameleg jogok mellé áll mindenmás közösségi joggal szem-ben. Eszköztárában viszontmodern módszerekre lelt. Aközösségi oldalak és az in-ternet nyújtotta, soha nemlátott, táguló nyilvánosságellenőrzését vette célba. Mertez lesz a jövőben a szellemihegemónia kulcsa.Az újliberálisokat pedig,úgy tűnik, hogy pártcsaládtólfüggetlenül hajlandó admi-nisztrációs eszközökkel iskiszolgálni a most regnálóeurópai politikai elit jelentősrésze. Erre jó példa a né-metországi véleménykorlá-tozó jogszabály (Netzwerk-durchsetzungsgesetz), amelya „hálózati végrehajtási tör-vény” értelmében minden

médiaszolgáltatónak és a kö-zösségi oldalaknak leginkább(Facebook, Twitter stb.) kö-telezővé teszi, hogy a (fel)je-lentett posztokat, képeket,videókat egy napon belül tö-rölni kell. De mikor?A válasz egyszerű: akkor,ha a jelentést megalapozott-nak találják. De ki fogja el-dönteni a megalapozottsá-got? Ki lesz a bíró, és milyenelvek szerint jár majd el? Akérdés költői csupán. A másik példa Macron ter-veiben körvonalazódik. Afrancia elnök blokkoltatnabizonyos weboldalakat a vá-lasztások idején, szükség ese-tén pedig más eszközökhözis folyamodna a „demokráciavédelmében”.Ha kell, akkor az „álhíre-ket” egyetlen gombnyomás-sal törölné a közösségi ol-dalakról. De ki dönti majdel, hogy mi az álhír? Ki nyom-ja majd be a cenzúra gomb-ját? A kérdés itt is költői csu-pán, hisz megérkeztek az új-liberálisok, akik büszkén ésgőgösen vállalják ezt a „de-mokráciamentő” szerepet.
Nagy Ervin

MACRON BLOKKOLTATNA BIZONYOS wEBOLDALAKAT VÁLASZTÁSOK IDEJÉN A „DEMOKRÁCIA VÉDELMÉBEN”
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A FIFA 1991-óta enge-délyhez, úgynevezett FIFAlicenchez köti a játékos-ügynökök szerepvállalásáta futballpiacon, jelenleg va-lamivel több mint 6000 já-tékosügynök dolgozik anagyvilágban, ebből Ma-gyarországon kevesebbmint 20 engedéllyel rendel-kező ügynök van. Az egyikközülük a 43 éves tatabá-nyai illetőségű Georgi Attila,akivel Marosvásárhelyen,az V. Harmónia Kupa kis-pályás labdarúgótorna al-kalmával találkoztam és be-szélgettem, ahol a nevesmagyarországi játékosme-nedzser a magyar sportúj-ságírók együttesét erősítet-te. Georgi korábban a Lom-bard FC Tatabánya játékosa,majd anyagi támogatója volt
– Üdvözlöm Marosvásár-

helyen, ahová először jött el,
ezúttal labdarúgóként. Mi-
lyen emlékekkel lett gazda-
gabb a kétnapos vásárhelyi
tartózkodása során?

– Nagyon jól éreztük ma-gunkat, barátságos környe-zetben fociztunk, nagyonszívélyesen fogadtak a he-lyiek, így otthon éreztükmagunkat. Elmondhatom,hogy szép emlékekkel té-rünk haza. Ami futballtornátilleti – mivel sérülések ti-zedelték csapatunkat, ígynem tudtuk azt nyújtani,amit vártunk – sereghajtóklettünk három döntetlennelaz ötcsapatos tornán, de ta-lán jövőre jobban erősítünk. 
– Mint értesültem róla,

tatabányai illetőségű.  Mi,
marosvásárhelyiek a Ki-
prich–Plotár–Vincze-triót is-
merjük jobban, ugyanis
1983-ban az akkori maros-
vásárhelyi csapatot, az AS
Armatát alaposan elpáholta
a Tatabánya egy hazai, ba-
rátságos találkozón... Milyen
időközökben futballozott Ta-
tabányán?– 1974-ben születtem, 7éves koromtól fociztam 19éves koromig, amikor jötta rendszerváltás, így az

anyagiak is megtizedeltéka helyi alakulatot, de egykomolyabb sérülés is ke-resztbe tett a labdarúgóipályafutásomnak, így a to-vábbtanulás mellett dön-töttem. Idővel a klub egyiktámogatójaként voltam azegyüttes mellett, ez abbanaz időszakban volt, amikora csapat a Lombard-nevetviselte. Akkor játszott a csa-patnál többek közt GeleiKároly, Kiprich József, Vincze István, Szalma József,Mészöly Géza, Kozma István,Petres Tamás is, akkor nekikis köszönhetően feléledt afutballélet Tatabányán. 
A Sports Entertainment
Group magyarországi
képviselője

–Jelenleg mivel foglalkozik?– Immár tíz éve játékos-ügynökként tevékenykedema holland Sports Enterta-inment Group magyaror-szági képviselőjeként, amiabban az időben egy nagyonkomoly, idegen nyelvű FIFA-

vizsgát igényelt, ugyanakkora FIFA-által egy szervezettlicencet kellett megszerezniehhez. Amúgy a SEG egyamsterdami iroda, amely avilág negyedik legnagyobbjatékosügynök-irodája, 20országban vagyunk jelen,60 ügynök dolgozik a cégkeretén belül.
– Kik azok az ismertebb

külföldi és magyarországi
labdarúgók, akik önhöz, eset-
leg az általa képviselt céghez
tartoznak?

– A legnagyobb európailabdarúgó nevek, akik iro-dánkat képviselik, az többekközt Kevin Strootman (ASRoma), Thomas Vermaelen(Barcelona), Ibrahim Afellay(Stoke City), Memphis De-pay (Olimpique Lyon), Ro-bin Van Persie (Fenerbah-ce), Marten de Roon (Ata-lanta), Jasper Cillessen (Bar-celona), Stefan de Vrij (La-zio), Wesley Hoedt (Sout-hampton FC) stb. Akik kifejezetten rajtamkeresztül kerültek a magyar

A játékosügynökség komplex szakma
Magyarország egyik legismertebb játékosügynökével, Georgi Attilával beszél-
gettünk, aki a világ negyedik legnagyobb jatékosügynök-irodájához, a holland
Sports Entertaiment Grouphoz tarozik. Az iroda olyan világsztárok ügyeit intézi,
mint a holland Kevin Strootman (AS Roma), Thomas Vermaelen és Jasper
Cillessen (mindkettő Barcelona), Robin Van Persie (Fenerbahce), Ibrahim Afelay
(Stoke City) vagy Memphis Depay (Olimpique Lyon). 

Otigbával
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Mivel foglalkozik
egy játékosügynök,
és mi mindent
nyújt egy iroda 
a játékosoknak?

Külföldön eurómilliókat
költenek a labdarúgóklubok
a játékosmegfigyelő-rend-
szerük kiépítésére és a há-
lózatban dolgozók képzé-
sére, ami egy külön szakma. 

A játékosmegfigyelők,
mondhatni, szoftverek is
egyben, és a birtokukban
lévő komoly szakmai tudás
segítségével elemzik a po-
tenciális jelölteket: egyszer-
re elemzik a labdarúgó dön-
téshozási képességét, azt,
hogyan viselkedik a pályán
és azon kívül, miként reagál
a sárga lapra, és ez hogyan
hat rá mentálisan, de
ugyanakkor összemérik a
gyereket a saját bajnoksá-
guk és nyugat-európai ligák
szintjével, majd jelentést
készítenek róluk, így egy ti-
zennégy éves srácról nagy
hatékonysággal meg tudják
mondani, hogy hova fejlőd-
het húszéves korára. Ezek
mellett a technikai képes-
ség, a taktikai felkészültség,
a mentális állapot, illetve
a fizikális adottság olyan
alapvető elemek, amelyek
megléte nélkül nem nyer-
heti meg a megfigyelő szim-
pátiáját a futballista, de a
prioritások az adott klub
és bajnokság szellemiségé-
től függnek. 

Például más típusú játé-
kos kell a sokpasszos, tech-
nikai tudásra fókuszáló spa-
nyol első osztályba, mint a
fizikális és rohanós játékra
épülő angol élvonalba.

A végállomás, azaz a
szerződtetés egy hosszú fo-
lyamat vége. Akkor juthat
el valaki a szerződés meg-
kötéséig, ha három-négy
szinten továbbjut, szerepelt
próbajátékokon (látni kell,
miként futballozik a játékos
idegen környezetben, illetve
oda hogyan tud beillesz-
kedni) majd a végső dön-
téshozók is rábólintanak
érkezésére. 

A szerződéskötés után a
játékosok és az ő dolgaik
az elsők, így a játékos-
ügynökök és az általuk kép-
viselt irodák mindenben se-
gítséget nyújtanak nekik –
például albérlet keresése,
akár a labdarúgók klubon
belüli, különböző szemé-
lyekkel kialakuló kapcso-
lataik intézése (orvos, te-
rapeuta, dietetikus, men-
tális tréner, ügyvéd, külön
edzések, fiataloknál nyelv-
oktató) – , ami ahhoz szük-
séges, hogy ők csak a lab-
darúgással és a fejlődésük-
kel foglalkozhassanak. 

labdarúgás élvonalával kap-csolatba, az Bódog Tamás(FSV Mainz 05, RB Leipzig,Diósgyőri VTK) és RicardoMoniz (Grasshopper, Tot-tenham, Red Bull Salzburg,Ferencváros) edzők, továb-bá Leonardo Santiago (Feye-noord, Ajax, Ferencváros),Muhamed Bešić (Hamburg,Everton, Ferencváros), Phi-lipp Bönig (MSV Duisburg,Vfl Bochum, Ferencváros),Varga Szabolcs (MTK), Ken-neth Ottigba (Heerenveen,Kasimpasa, Ferencváros),Nagy Dominik (Ferencváros,Legia Varsó), Nicolaos Io-annidis (Olimpiakosz, As-terasz Tripolisz, DiósgyőriVTK), Enisz Bardi (Bröndby,Újpest, Levante) játékosok. 
Țucudeánnal 
is dolgozott, 
akit példaként említ

– Gondolom, a román pi-
acot is jól ismeri. Kik azok a
labdarúgók, akikkel dolgo-
zott már?– Sok tehetséges futbal-lista játszik Romániában is,nekem személyesen többekközt Țucudeannal (Viitorul),Florin Pureceval (ConcordiaChiajna, majd Viitorul, je-lenleg Hapoel Ra’anana),Marius Chindrișsel (UTA,Petrolul) dolgoztam együtt,de több székely fiatal álta-lam került az anyaországba.Itt megemlíteném példáula csíkszeredai szélsőt, JánosNorbertet, aki a KolozsváriUniversiteánál nevelkedett,onnan került a Ferencvárosfiókcsapatához, az NB II-ban szereplő Soroksárhoz.

– Țucudean egyébként ko-
rábban a Marosvásárhelyi
ASA csapatában is szerepelt
9 találkozón a 2016–2017-

es bajnoki évadban...– Țucudean anyagilag te-hetős családból származik,viszont a pályán megmu-tatja tehetségét. Gyerekkoraóta erőssége volt, hogy küz-dő típusként vált ismertté.Normális esetben az anya-giak létezése miatt a csa-ládban lehetett volna egyelkényeztetett, az életet él-vező gyermek, de ezzelszemben ő nap mint napdolgozott, dolgozik, és csaka munkájára, azaz a futballrakoncentrál. 
– Min alapul a játékos-

ügynökök munkája?– Egyik oldala a tehetsé-gek felkutatása, azaz fontosmegtalálni azokat a játéko-sokat, akik nemcsak tehet-ségben, hanem fejben is eltudják érni a potenciálisnemzetközi szintet. Én aztmondom, hogy 80/20,70/30 arányban a fej hatá-rozza meg a sikeres karriert

és nem a tehetség, amelyegy kisebb részaránya azegésznek. Persze számosegykori játékos nagy tehet-ség volt, de nem bontako-zott ki kellőképpen, így nemfutotta be azt a karriert,amit elvártak tőle. Itt ugyan-akkor megjegyzem, hogy a

sportolói pályafutás alattegy rossz döntés miatt egyegész karriert el lehet rosszirányba tolni, ezért jó őketmenedzserként pozitív dön-tés árán jó irányba terelni. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Georgi Attila 
Marosvásárhelyt csodálja 
a Toronyóra tetejéről

Georgi középen
Nagy Dominikkel
-  Legia Varsó

Marco van Basten társaságában
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Manapság egyre több ét-
terem, bisztró nyílik szerte
a világban a lehető leg-
meglepőbb környezetben.
S van, ahol nem is annyira
a gasztronómia az érde-
kes, hanem éppen a meg-
lepetés. A többi ízlés dol-
ga...Szívesen ennének egy or-vosi rendelőben, egy rava-talozóban vagy egy nyilvánosillemhelyen? A foodny.hu-ntallózva fedeztünk fel háromigazán rendhagyó vendég-látóhelyet. Igaz, olyan mesz-

sze vannak, hogy nem fe-nyeget a veszély, behajtsonminket a kíváncsiság egyebédre, vacsorára. Amúgycsak trendi imitációk...A DS Hospital RestaurantTajpejben a menő. A kina-gyított röntgenfelvételekkeldekorált „orvosi rendelőben”a nővérruhás pincérlányokinfúziós állványon fellógatottpalackokban viszik az asz-talokhoz a megrendelt ita-lokat, vagy éppen jókorafecskendőkből adagolják avendégek szájába. Az ételek

pedig a jól ismert kórházigurulós kocsikon érkeznek.Ukrajnában az EternityTruskavets nem más, mintegy fából ácsolt koporsóala-kú épület. Odabent az étte-remben, az asztalok közöttigazi koporsók és a feketefóliával burkolt falakon mű-anyag koszorúk sorakoznakaz étvágygerjesztő dizájnjegyében.A pálmát – szerintünk –a taiwani Modern Toilet visziel, ami nomen est omen,nyilvános illemhelynek van

berendezve. Székekről szósincs, mindenki egy-egy wc-kagylón üldögélve falatoz-hatja jóízűen a „retyós” ka-jákat, amelyeknek a szerví-rozása is félreérthetetlen.Nem csodálkoznánk, ha szal-véta helyett is wc-papírral

törölgetnék a szájukat a ven-dégek.Nem akarunk tippeket adnia hazai vendéglátósoknak, deállítólag mindegyik hely dü-börög, sorban állnak a ven-dégek a szabad helyekért.
forrás: hvg.hu

Az emberek szívesen ke-csegtetik magukat azzal,hogy a közbeszéd a szexrőlfelnőtt az elmúlt években,forradalmat csinált, hiszenmekkora a szabadság, ami-óta a narratíva az onlinetérbe költözött. Ki gondol-hatja a 21-ik században ké-nyes témának a szexet, ami-kor a legérzékenyebb kér-désektől is csak három lépéstávolság választ el? A szexuális forradalomeredményeképpen nyilván-való és problémamentes je-lenségnek tartjuk a testisé-get. Magunk mögött hagy-tuk a szemérmesség bék-lyóit, megszüntettük az örö-kös bűntudatot. Meztelentestrészeinket vígan muto-gatjuk az utcán nyaranta,ferde szemmel nézünk arra,aki ferde szemmel néz apornófogyasztásra. Felsza-badultnak hisszük magun-kat, sportnak vagy hobbinaklátjuk a kiteljesedést. Ám ahelyzet az, hogy bár a for-radalom falakat rombolt le,a város ég. Mindössze az il-lem nyűgeitől szabadultunkmeg. A szex ösztöne nemvadló, hanem a hegyek fölémagasodó, őrjöngő sárkány:befoghatatlan, civilizálha-tatlan, természetétől fogvaszalonképtelen. Hatalmas eredmény vol-na az őszinteségig eljutni,de ez sajnos még mindigóriási probléma. Ha hiszünka szerzőnek, a kérdés meg-oldhatatlan: „A szexuálisvágy teljesen alkalmatlanarra, hogy diszkréten a ci-

vilizált társadalomban in-tegrálódjon.” Ezért nem se-gít a lazaság és a felvilágo-sult hozzáállás, hiszen nemtűnt el körülöttünk az, amimiatt a szex évezredek ótafelkavaróan problémás.
Mindenki deviáns!Hajlunk arra, mondja aszerző, hogy mindenkirőlvalamilyen idealizált sze-xuális kultúrát feltételez-zünk – a másoké biztosanvidámabb, játékosabb, va-dabb –, ezért defektnek te-kintjük, ha nem mondhatjukel magunkról ugyanezt. Fé-lünk, hogy megszólnak, haez kiderül, ezért nagyon ne-hezen beszélünk a saját szo-kásainkról és vágyainkról.Pedig mindannyian devián-sak vagyunk – igaz, a nor-malitásnak csak valami rop-pant torz eszményéhez vi-szonyítva. Botton szerinterre a szorongásra nem aza megoldás, hogy üldözőbevesszük a minél intenzívebbszexuális örömöt. Inkább elkellene jutnunk oda, hogyse fájdalmasnak, se furcsá-nak ne tartsuk mindazt,amit a közhiedelem szerinta nemiségben kerülnünkkell.A szexről szóló, így akárhosszan tartó problémáink-ra megoldást ígérő könyvekáltalában a különlegességfelé mozdítják el a kérdést.Legyen minden kifinomult,legyen minden egzotikus.A helyszín, az illatok, a test-helyzetek, a partner, a fe-

hérnemű. Pedig mire megya füstölőkkel és a lágy jazzelaz, aki húsz éve kötött há-zasságban, három gyerek,két háziállat, két fix állásmellett szeretné felélesztenia vágyat?A fájdalmas érzések a sze-xualitás elemi természeté-ből fakadnak. Ne ringassukmagunkat ábrándokba, szá-mos dilemmára nem létezikmegoldás. A fájdalmas ér-zéseket nem kiküszöböl-nünk kell, hanem kezelniőket. Például a rossz illesz-kedést. Szerelem és szexegyáltalán nem következikegymásból, pontosabbansemmi abnormális nincs ab-ban, ha egy találkozásbannincsenek egyszerre jelen.Társadalmunk azonban, írjaBotton, máig nem találtameg a hangot ahhoz, hogyaz ilyen eltéréseket érettenmegbeszéljük. Óvatosko-dunk és hazudozunk, amipersze frusztrációhoz ésbűntudathoz vezet. „Mégnem jutottunk el az emberifejlettségnek arra a fokára,amikor Jen nyíltan meg-mondhatná Thomasnak,hogy semmi mást nem akartőle, csak szexet. Ennek be-

ismerését a többség nyers-nek, állatiasnak és közön-ségesnek tartaná” – írja aszerző.
Vigyázz, kész, rajt!Alain de Botton a kötetvégére tartogatja a bombát.Felforgató gondolatai közöttegy sem tarthat számot ak-kora ellenállásra, mint amita félrelépésről állít, hogy amegcsalás valójában esz-ményi állapot. Először ismert az intenzíven működőfantázia jele. „Hát nem éppaz lenne egyfajta árulás, hanemet mondanánk ezekneka kísértéseknek?” Meg lehetbízni egyáltalán olyasvala-kibe, aki sosem gondolt ahűtlenségre?” Másodszor,mert egyáltalán nem a leg-fontosabb bántás: a szerzőszerint túlságosan leegy-szerűsíti a problémát az azolvasat, hogy a hűtlen a bű-nös, a hűséges pedig ártat-lan. A cserbenhagyás kisebb,hétköznapi változatai kár-tékonyabbak: „ha nem be-szélgetünk vele eleget, hafolyton hőbörgünk, ha mor-cosak vagyunk” Senki semjelentheti a másiknak az

egész világot.A megcsalást nem a ki-lengés teszi annyira kínzóvá,hogy akár meggyilkolni isképes a kapcsolatot. A fel-oldhatatlan ellentét oka az,hogy a modern házassághárom létformát kíván ele-gyíteni. A szex, a szerelemés a család iránti vágyatévezredeken át különválasz-totta az ember, korunk sze-rint azonban a háromfélecélnak ugyanarra az egyszemélyre kell irányulnia.„Romantikus, szexuális éscsaládközpontú énünk füg-getlensége, sőt összeférhe-tetlensége egészen a 18.század közepéig senkit semzavart, az emberek egyszerűtényként kezelték” – írja aszerző. A megerősödött pol-gárság állt elő ezzel a gon-dolattal. A polgári ideál ala-kította ki azokat a tabukat,amelyekre korábban fittyethányt az emberiség, mi pe-dig azóta is megnézhetjükmagunkat. Ezt a tragikusigazságot teljes nyugalom-mal el kell fogadnunk, mégmielőtt az élet győz megróla brutálisan, a neki tetszőpillanatban.
Timár Tímea

Hogyan gondolkodjunk másképp a szexről?
Alain de Botton Svájcban született angol szerző
Hogyan gondolkodjunk másképp a szexről? című
könyve egyfelől bebizonyítja, hogy még mindig nagyon
és sokféleképpen a tabuk rabjai vagyunk, másfelől
biztos kezet nyújt a szakadék felett billegő szexuális
énképünknek. Ha hihetünk a szerzőnek, körülbelül
mindent másképp gondolunk a szexualitásról, mint
ahogy kellene.
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