
Magánügy  

A nyári uborkaszezon szikkadt eseménytelen‐
ségébe, a világbajnoki közvetítések és a per‐
manens belpolitikai válság pitiáner, mert csak
a hatalom megkaparintásáról, illetve annak
mindenáron való megtartásáról szóló ügyeinek
sorát megszakítva, sajtónyelven szólva „szí‐
nesként” pukkant a hír: Eckstein‐Kovács Péter
kilépett az RMDSZ‐ből. S akkor mi van? – kér‐
dezhetné bárki. 

5. old. // VÉLEMÉNY

6-7. old. // TÁRSADALOM
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3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

Pszichopaták  

Nagy az Isten állatkertje,
az kétségtelen. Olva‐
som az egyik bulvár‐
termék szenzáció‐
ként tálalt iromá‐
nyában, hogy egy
angol pszicholó‐
gus‐író összeállí‐
totta azon foglal‐
kozások listáját,
amelyek vonzzák
a pszichopatákat.
Ez az angol úriem‐
ber nem kevesebbet
állít könyvében, mint
hogy vannak olyan fog‐
lalkozások‐állások‐tisztsé‐
gek‐hivatások, ahol jól meg‐
bújhat a pszichopata karakter a
felelősségteljes beosztás mögött, mi több,
abban éli ki antiszociális minőségét. 

Maros megyei hetilap

Új sorozat, XII. évfolyam // 26. szám  // június 28–július 4. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A háromszéki templomerőd,
melyet várkastély védelmez

A nagyajtai unitárius templom a falu déli ré‐
szében, egy magaslaton látható. A község kö‐
zösségi építkezéseinek legrégibb, legjelentősebb
műemléke egy szabálytalan alakú, magas vár‐
fallal övezett udvar közepén áll. Nagyajta első
templomának építési ideje a XIII‐XIV. század.

4-5. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Világtalálkozó hatodjára 

Idén a Vásárhelyi Forgatagtól eltérő időben,
június 30‐án és július 1‐jén szervezik meg a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját. Eszmei‐
ségét és céljait megtartva ugyan, de megújult
programokkal várják a találkozni vágyókat.
Az első nap rendezvényeinek a Kultúrpalota,
a vasárnapinak pedig a Keresztelő Szent János
Plébánia ad helyet.

3. old. // TÁRSADALOM

Miért kell 
folyton zabálnunk?

Roskadásig megpakolt asztal a családi ebédnél,
hatféle szendvics a halotti toron, táskába be‐
csempészett csoki bevásárlás közben, kolbász‐
illat a vonaton negyven fokban, és így tovább.
Miért eszünk úgy, mintha nem lenne holnap?

12. old. // KÁVÉ MELLÉ

Vasárnap kora délután az Iskola utcai zsinagógában került sor egy kis helyi zsidó
múzeum megnyitóünnepségére. A megvalósítás – tudomásunk szerint – egyelőre
egyedi Erdély-szerte. A múzeum minden bizonnyal emelni fogja a város értékö-
rökség-megőrző helyeinek számát, látványosságainak lajstromát, és felkerül a
térséget látogató turisták térképére is. 

„Marosvásárhelyen kihunytak a fények” 
– Zsidó múzeum nyílt a városban –



Csűrszínházi Napok 

Június 29–július 1. között
16. alkalommal rendezik
meg Mikházán a Csűrszín‐
házi Napokat. A rendezvény‐
sorozat június 29‐én, pén‐
teken 18 órától nyárádmenti
alkotók képzőművészeti ki‐
állításának megnyitójával
kezdődik. 19 órától Marosán
Csaba Arany János‐estjét
mutatja be, 21 órától pedig
a budapesti Nemzeti Színház
társulata előadja Szergej
Medvegyev Fodrásznő című
darabját Viktor Rizsakov
rendezésében. Június 30‐
án, szombaton 18 órától
Dsida Jenő – Nyílt sebe va‐
gyok a szíven szúrt világnak
címmel Bogdán Zsolt, Ko‐
vács Éva és Csutak Réka
verses előadása látható. 20
órától a Csíki Játékszín Ta‐
mási Áron Csalóka szivár‐
vány című darabját adja elő
Parászka Miklós rendezé‐
sében. Július elsején, vasár‐
nap délelőtt 11 órától Póra
Zoli és a Stone Hill együttes
tart gyermekeknek és fia‐
taloknak koncertet. Jegyek
a 0744‐394‐186‐os telefon‐

számon foglalhatók, átvétel
a helyszínen.

Nyáresti 
orgonahangversenyek 

Július 5‐én, csütörtökön 19
órakor a Kultúrpalota nagy‐
termében kezdődik a Nyár ‐
esti orgonahangversenyek
koncertsorozat. Molnár Tün‐
de orgonaművész Rieger
Ottó orgonáján Bach‐,
Franck‐, Liszt‐, Benedek Kál‐
mán‐, Vierne‐műveket ját‐
szik. 

Várfalvi gyermek- 
és ifjúsági tábor 

A Magyar Unitárius Egy‐
ház szervezésében mától
vasárnapig zajlik a 8–11
éves gyermekek számára
meghirdetett gyermektá‐
bor az Aranyos menti Vár‐
falván. Július 2–8. között
a 12–14 évesek ifjúsági
táborát tartják. A táborba
felekezeti hovatartozástól
függetlenül várják a je‐
lentkezőket, a részvételi
díj 200 lej. További rész‐
letek a www.unitarius.org

honlapon, jelentkezni a
cziresza@yahoo.com e‐
mail‐címen lehet.

Zenei gyöngyszemek –
évadzáró koncert 

Zenei gyöngyszemek cím‐
mel rendkívüli évadzáró
szimfonikus koncertre vár‐
ják a klasszikus zene ked‐
velőit június 28‐án, csütör‐
tökön 19 órakor a maros‐
vásárhelyi Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel
Franz Lamprecht németor‐
szági karmester. Műsoron:
Fain‐, Ponce‐, Csajkovszkij,
Parlow‐, ifj. J. Strauss‐, An‐
derson‐, Rózsa Miklós‐, So‐
usa‐, J. Barry‐, Kamen‐, Say‐
re‐művek. A hangversenyre
a 36‐os számú bérletek ér‐
vényesek. 

Vakációs program 
az állatkertben

A vakációban minden pén‐
teken délelőtt 10 órakor az
Állati jó találkozások nevű
gyermekfoglalkozásra vár‐
ják az érdeklődőket a ma‐
rosvásárhelyi állatkertbe.
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KOS: Ezen a héten kibontakoztathatja tehet‐

ségét! Új tevékenységekbe vághat bele ebben

az időszakban. Kedvező időszak ez a szükséges

változások, változtatások elindítására.

BIKA: Ez a hét barátságaiban kiegyensúlyo‐

zottságot hoz. Ön általában szereti a szoros

kapcsolatokat, de most jobban oda is figyel

arra, hogy harmóniában legyen a környezeté‐

vel. 

IKREK: A héten egyre fokozódik népszerűsége

a környezetében. Ennek is köszönhető, hogy

könnyedén, egyre ügyesebben boldogul ebben

az időszakban. Eddigi tervei kezdenek a való‐

ságban is körvonalazódni.

RÁK: A hét során legyen diszkrét minden hely‐

zetben! Most a megszokottnál is fontosabb le‐

het önnek barátaival, környezetével való kap‐

csolata. Ha vannak gyerekei, együtt új, örömteli

dolgokat fedezhetnek fel.

OROSZLÁN: Ha jól érzi magát, dolgai is jól ala‐

kulnak. Ezt mindig tartsa szem előtt! A társa‐

sági élete is előtérbe kerül most. Vendégségbe

megy és vendégeket is fogad. Ön messze földön

híres házigazda!

SZŰZ: Ebben az időszakban úgy a szellemi,

mint a fizikai erőnléte is a legfelső határokon

van. A legkülönbözőbb tevékenységekbe is be‐

lekezdhet, mert több mint biztos, hogy sikere‐

ket érne el!

MÉRLEG: Az otthona körül sok teendője akad:

különféle javítások, rendrakás és átrendezés,

ami egy kicsivel több idejét és energiáját veszi

igénybe, mint amit erre szánni tud. Ébredezhet

önben némi kalandvágy, felfedezőhajlam.

SKORPIÓ: Ebben az időszakban a személyes

varázsa ellenállhatatlanná teszi. Több figyelmet

kap a környezetében lévőktől is, mint az utóbbi

időkben. Fontos ügyei intézésében is hamarabb

boldogul, az anyagi helyzete is javulóban van.

NYILAS: Kedvező irányú váltások ideje van ki‐

látásban! Ha ezt régóta fontolgatta, legyen éber

a jelekre és a lehetőségekre. Most képes jól

bánni az emberekkel, és örömét fogja lelni az

új közösségben.

BAK: Előfordulhat, hogy a napokban misztikus

kalandokban lesz része. Ha korábban még nem

volt kapcsolata az ezoterikával vagy egyéb spi‐

rituális vonallal, lehet, hogy nem fogja érteni,

mi történik önnel.

VÍZÖNTŐ: Ha ötleteit a gyakorlatba szeretné

átültetni, akkor a napokban elkell önnek némi

segítség. Alapvetően ezen a héten jól mennek

a dolgai, csak nem minden éppen úgy, ahogy

azt elképzelte.

HALAK: Váratlan bevételre számíthat a hé‐

ten!Ez ugyan nem túl nagy, de ahhoz elég, hogy

örülni tudjon neki. Most bármi újba kezd bele,

azt sikerre viszi. Hinnie kell magában és a meg‐

érzéseiben!
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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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A nyári uborkaszezon
szikkadt eseménytelen‐
ségébe, a világbajnoki
közvetítések és a per‐
manens belpolitikai vál‐
ság pitiáner, mert csak
a hatalom megkaparin‐
tásáról, illetve annak min‐
denáron való megtartásá‐
ról szóló ügyeinek sorát
megszakítva, sajtónyel‐
ven szólva „színesként”
pukkant a hír: Eckstein‐Kovács Péter kilépett az RMDSZ‐
ből. S akkor mi van? – kérdezhetné bárki. 

Sokan, természetesen politikusok, illetve valamilyen
formában a politikából élők másként vélekedtek a tör‐
ténetről, jelentőségéhez (vagy inkább jelentéktelensé‐
géhez) mérten túldimenzionálták az esetet. Egyesek
az RMDSZ éles kritikájaként, a jelenlegi politikai vo‐
nalvezetés miatti elégedetlenségként, sőt jelentős presz‐
tízsveszteségként állították be a kolozsvári ex‐politikus
lépését. 

Az egykori szenátor, miniszter, államelnöki tanácsos,
volt RMDSZ‐elnökjelölt, de inkább dörzsölt médiasze‐
replő gondosan kiválasztott díszletek között, Kolozsvár
főterén, az igazságügyi törvények módosítása ellen
szervezett szombati „spontán” tüntetésen jelentette
be elhatározását. Állítása szerint sok mindennel nem
ért egyet az RMDSZ politikájából, de nála elsősorban a
„szövetségnek” az igazságügyi törvények módosításával
kapcsolatos álláspontja miatt „telt be a pohár”. 

Egyesek, főleg politikai akoltársai már‐már pótol‐
hatatlan veszteségről hablatyoltak, mások, különösen
a jelenlegi kurzus követői, kiszolgálói kígyót‐békát ki‐
abáltak, árulást emlegettek. Maga Kelemen Hunor is
szükségét érezte a megszólalásnak: „ (…) Az elveink és
céljaink nem változtak, és nem is fognak megváltozni
e távozás után. Eckstein‐Kovács Péter úr az utóbbi
években nem járult hozzá aktívan a magyar közösség
jogainak védelméhez.” Ide kívánkozik: mintha az RMDSZ
hozzájárulásának lett volna bármi kézzelfogható, konkrét
bizonyítéka… 

Lássuk, mi is történt tulajdonképpen: Eckstein,
miután 2010 előtt feltehetőleg igen jól érezte magát a
pártban, számos funkciója a bizonyíték erre, s miután
jó ideje kiszorult az első vonalból, elérkezettnek látta
az időt, hogy bedobja a törülközőt. Megesett már
mással is… Tagadhatatlan, hogy a Fidesz–KDNP legutóbbi
sikerei után Eckstein liberális elvbarátai, akiknek erdélyi
hangja volt sokáig, kikopni látszanak a magyar politi‐
kából. Sőt, most otthagyott pártja is felcserélni kény‐
szerült anyaországi szövetségesét… Amivel vérliberális
emberünk, úgy tűnik,  nem tudott megbékülni.  

Tehát Eckstein kilépett. S akkor mi van? – kérdezem
én is. Magánügy. Véleményem szerint. 

| TÁRSADALOM/VÉLEMÉNY | / 3. /
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Szentgyörgyi László

Magánügy  Marosvásárhelyiek hálózatát
akarják megalapozni
Idén a Vásárhelyi Forgatagtól eltérő időben, június 30-án és július 1-jén szervezik
meg a Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját. Eszmeiségét és céljait megtartva
ugyan, de megújult programokkal várják a találkozni vágyókat. Az első nap ren-
dezvényeinek a Kultúrpalota, a vasárnapinak pedig a Keresztelő Szent János
Plébánia ad helyet.

Egy tucat vásárhelyi 
fotókiállítás-megnyitó

A kétnapos találkozó
szombaton reggel tíz órától
egy kiállításmegnyitóval kez‐
dődik a szecessziós épület
előcsarnokában, ahol 12 is‐
merős arcot láthatnak majd
fényképeken az érdeklődők,
a tavalyi hagyományt foly‐
tatva. „Olyan arcok ezek,
akik sok éve teszik a dolgu‐
kat, de nem biztos, hogy ri‐
valdafénybe kerültek eddig,
legyen az például egy ismert
optikus vagy egy alapítvány
vezetője. Olyan embereket
kerestünk, akik példák le‐
hetnek a mai fiataloknak” –
tudtuk meg a szervezőktől. 

Sikersztorik

A Marosvásárhelyiek VI.
Világtalálkozójának szombat
délelőtti programjaként
olyan kerekasztal‐beszélge‐
tést követhetünk figyelem‐
mel, ahol Marosvásárhelyről
elszármazott, itt élő, vagy
korábban elköltözött, majd
visszatérő személyek elme‐

sélik történetüket, szakmá‐
juk, hivatásuk mérföldköveit.
Kirsch Attila főszervező el‐
mondása szerint a rendez‐
vény előadói megkérdője‐
lezhetetlen sikereket értek
el saját pászmájukban, ille‐
tőleg eddigi életútjuk tanul‐
ságos, megosztásra érde‐
mes. Ők arról is mesélnek
majd, mit jelent számukra
a vásárhelyi származás, mi‐
ben határozza ez meg a be‐
járt útjukat, illetve mi az,
ami az elköltözésre, itthon
maradásra vagy éppen visz‐
szatérésre ösztönözte őket,
valamint mely tapasztala‐
taikat állítanák a vásárhelyi
közösség szolgálatába. „A
kerekasztal‐beszélgetés egy‐
fajta tapasztalatcsere, ötlet‐
műhely, de mindemellett
olyan informális esemény
lenne, ahol a vásárhelyiség
és a városhoz kapcsolódó
élmények és értékek jelen‐
tenék a közös pontot.  Ezek
által nem csak inspirálni,
kezdeményezőkészségre
ösztönözni szeretnénk a
hallgatókat, hanem a kiala‐
kított kapcsolatok által a vi‐

lágban egy úgynevezett „ma‐
rosvásárhelyiek hálózatát”
kívánjuk megalapozni, illet‐
ve a jövőben fenntartani és
bővíteni” – tudtuk meg a
szervezőktől. 

Családfakutató, 
divatújságíró, 
feltaláló, „vendéglátós”

Többek között előadást
tart Buksa Ferenc lelkész,
családfakutató, akinek ku‐
tatásai a történelmi Maros‐
szék településeihez és Ma‐
rosvásárhelyhez kapcsolód‐
nak, Nagy‐György Borbála,
öt éve a magyarországi Gla‐
mour divat‐ és életmód ‐
magazin újságírója életút‐
járól beszél, a marosvásár‐
helyi hajléktalanszállón négy
éve dolgozó, tapasztalatait
megosztó Szabadi Ernő Lo‐
ránd beszámolója szintén
érdekesnek ígérkezik, mint
ahogy Puskás Dávidé is, aki
bolyaisként a Holdon való
élet feltételeiről szóló Hold‐
bázis projektet tervezte meg.
Dr. Palatka Károly gasztro‐
enterológus, a Debreceni

Világtalálkozó hatodjára 

Egyetem docense az orvosi
ranglétra bejárásáról, mun‐
kájának eredményeiről és
érdekességeiről is beszámol,
ám Demeter József, a vásár‐
helyieknek csak Dömeként
ismert Jazz and Blues Klub
tulajdonosa is mesél a „ven‐
déglátós” munka érdekes‐
ségeiről.

Gálaműsor 
és búcsúreggeli

A már hagyományosnak
számító gálaműsor sem ma‐
rad el a programból, szom‐

baton 17 órától kórus, tán‐
cosok, zenekar is szórakoz‐
tatja a jelenlévőket, akik
rendszerint zsúfolásig meg‐
töltik a Kultúrpalotát.

A világtalálkozó méltó le‐
zárásaként vasárnap 10 órá‐
tól a Keresztelő Szent Já‐
nos‐plébániatemplomban
ünnepi szentmisére kerül
sor, majd a Deus Providebit
Tanulmányi Ház előterében
szervezett búcsúreggelire
várják a résztvevőket. A ren‐
dezvény minden program‐
jára díjmentes a belépés.

Pál Piroska



\ 4. \ |  ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

| Központ hetilap | 2018 / 26. | június 28– július 4. |

A szemöldökgerendába
vésett felirat emléke

A templomot övező erő‐
dítmények építési idejének
pontos meghatározásához
nincs elég adat. 

A szuroköntők XV. század
végi, XVI. század eleji formát
mutatnak, de ismerve az el‐
avult védelmi megoldások
meglehetősen hosszas fenn‐
maradását több vidéki erő‐
dítménynél is, a nagyajtai
templomerőd szuroköntői
nem szolgálhatnak támpont‐
ként a kormegállapításhoz. 

A lappancsos lőréseket a
XVI. század elejétől a XVII.
század végéig az erdélyi  erő‐
dítményeknél gyakran al‐
kalmazták. Következéskép‐
pen a Nagyajtán megjele‐
nőknek sincs különösebb
kormeghatározó értékük. 

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi Vártemplomok
című könyvében világít rá
arra, hogy az alaprajzi el‐
rendezés szempontjából a
nagyajtai templomerőd lé‐
nyegesen különbözik a szé‐

kely templomerődök nagy
részétől.

A védőfalak szabályos‐
ságra törekvő négyszög ido‐
mú alapozása reneszánsz
hatásról tanúskodik, és fel‐
tételezhető, hogy valamikor
a XVI. század második felé‐
ben, de inkább a XVII. század
elején építették. 

A keleti oldal elfalazott
ajtajának szemöldökgeren‐
dájába vésett 1622‐es év‐
szám némi fenntartással a
védőfalak építésére vonat‐
kozó „ante quem” adatként
is felfogható. 

A székely mesterek ta-
pasztalatainak kamatoz-
tatása

A vár felépülte után há‐
rom olaszbástya formájú
tornyot ragasztottak a fa‐
lakhoz. Debreczeni László
az erődítmény építési ide‐
jére vonatkozó fejtegetéseit
azzal zárja, hogy a vár a XVI.
században már megvolt, és
a század második felében a
tornyok is állottak. 

Ha az első megállapítást
fenntartásokkal el is fogad‐
juk, a másodikat, a bástyákra
vonatkozót nem. 

Eddigi ismereteink sze‐
rint ugyanis a székelyföldi
templomerősségek ó‐olasz
bástyái a hasonló bástyák‐
kal, tornyokkal épített kas‐
télyokkal egyidejűleg, eset‐
leg valamivel később  jelen‐
nek meg. 

Feltételezhető ugyanis,
hogy a fejedelmi építőtele‐
peken dolgozó székely mes‐
terek az ott látottakat, ta‐
pasztaltakat később temp‐
lomaik erődítésekor kama‐
toztatták.

A szóban forgó olaszbás‐
tyás kastélyok alaprajzi for‐
mái pedig – mint tudjuk –
az 1615‐től 1630‐ig terjedő
időszakban alakultak ki és
honosodtak meg Erdélyben.
Következésképpen a XVII.
századnál korábban a szé‐
kely templomerődök védő‐
tornyai sem épülhettek. 

Ennek, valamint a védőf‐
alak építését némileg meg‐
határozó 1622‐es év figye‐
lembe vételével a nagyajtai
bástyák építési idejét a XVII.
század közepéig is felvihet‐
jük. 

Debreczeni László szerint
gyanítható, hogy a védőfalak
és bástyák két különböző
időpontjában történt építése
közt a várat egy ízben át‐
építették, feltételezését
azonban semmiféle adattal
nem támasztotta alá. 

Az erősség fából épült
kamráit lebontják

A bástyák felépítése után
a falakat bevakolták, a fal‐
peremet fogsoros pártázat‐
tal díszítették. E díszítő
oromzat szintén a XVII. szá‐

zadban készülhetett, legna‐
gyobb valószínűséggel Beth‐
len Gábor vagy I. Rákóczi
György uralkodása idején. 

Az erősség belterületén
épült kamrákat raktározásra
használta a falu népe. Ezek‐
ről a jegyzőkönyv készítője
megkülönböztetett figye‐
lemmel írt, így a templom‐
kastélyra vonatkozó hatá‐
rozat első pontja elrendelte,
hogy a fából épült kamrákat,
„conservatoriumokat”, ame‐
lyek a templom épületéhez
közel, „…annak hélyazatjá‐
hoz felnyúló fedéllel…” épül‐
tek, bontsák le, és helyettük
a várfalakon belül, azok
mentén újakat építsenek kő‐
ből, cserépfedéllel, „…fel‐
osztván e végre előre azon
vár körülötte való helyek ea
proportione, amelyet kíván
a justitia és aequitas…”.

A jegyzőkönyv a várfal
mentén sorakozó, fából
épült „conservatoriumokat”
is említette, hasonlóképpen
ezeknek is lebontását, va‐
lamint kőből való újraépí‐
tését sürgette.

A feltáratlan kripta

A XVIII. század folyamán
a vár lassan elvesztette vé‐

delmi jelentőségét. A védő‐
folyosó alá és a templom
mellé épített kamrákat rak‐
tározásra használták. 

A tornyokat azonban
nem, mivel ezeket 1789‐ben
már romladozó tetővel ta‐
lálta az egyházvizsgálat.

Egyházi források szerint
a szentély alatt egy mind‐
máig feltáratlan kripta rej‐
tőzik, amelyet a XVIII. század
végéig használtak. 

Kiemelten fontos tudni
még azt is, hogy a nagyajtai
templomerődöt hamarosan
teljességében felújítják. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László műem-
lékvédő építész a saját mun-
kájából és gyűjteményéből
küldte be a szerkesztősé-
günkbe. A mai állapotról  Fe-
kete Levente unitárius lelkész
és Csedő Attila fotográfus
fényképei tanúskodnak.

A háromszéki templomerőd, melyet várkastély védelmez
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

A nagyajtai unitárius templom a falu déli részében,
egy magaslaton látható. A község közösségi építkezé-
seinek legrégibb, legjelentősebb műemléke egy sza-
bálytalan alakú, magas várfallal övezett udvar közepén
áll. A települést először az 1332-es pápai tizedjegy-
zékben Ahach néven említették. 1459-ben Magaytha
néven szerepelt a korabeli dokumentumokban. Az
1567-es regesztrumban hatvanegy kapuval jegyezték
be. Nagyajta első templomának építési ideje a XIII-
XIV. századra tehető. Az épület szentélyét a XV. század
folyamán lebontották, és helyébe a ma is meglévő ha-
jóval egyforma szélességű, csúcsíves szentélyt építették.
Az enyhén csúcsíves diadalív valószínűleg 1512-ben
készült, ezt az évszámot az 1956. évi javítás alkalmával
tárták fel. 1710-ben készült a templom reneszánsz
kőszószéke, amely régiségét tekintve Erdély hatodik
faragott szószéke. Az 1802. évi földrengéskor a XV-
XVI. század fordulójáról származó harang- és védelmi
torony megrongálódott, a hajó kőbordái meglazultak
és életveszélyessé váltak.



Kérdésünkre, hogy mi-
lyen is Nagyajtán unitá-
rius lelkésznek lenni,
az alábbiakban Fekete 
Levente válaszol:

A lelkészi 
munka értelme

„Bármennyire furán
hangzik, erre a kérdésre
könnyű is meg nehéz is
válaszolni. Könnyű, mert
tömören annyit mondhat‐
nék: nekem annyit jelent
Nagyajtán unitárius lel‐
késznek lenni, mint: szol‐
gálni és szeretni felelős‐
séggel. Nehéz, mert az itt
eltöltött huszonhárom év
ezernyi történése jut
eszembe. Az örömek és a
kudarcok. A munka, a vá‐
rakozás, az imádság és a
hála áldott alkalmai. Gyer‐
mekeink és a nagyok ki‐
pirult arca, a tovaszálló és
a szívek mélyén mégis
megmaradó egyéni és a
közös öröm, siker és bánat,
ha elakadt a jóakarat, még
akkor is, ha átmeneti a
kudarc. Eszembe jut a hí‐
vek biztatása és lendülete,
mosolya, a közös aggoda‐
lom, hogyan‐merre, ami‐
kor dönteni kell, hogy jobb
legyen, mert miénk a fe‐
lelősség az emberért, a
templomért, a lélekért, ki‐
csikért és nagyokért, az
ősökért és a hagyatékért,
a mindenkori máért és a
holnapért. Isten nevében.
Mert Ő az, aki iderendelt,
Székelyföldnek erre a te‐
nyérnyi helyére, Nagyaj‐
tára, második szolgálati
helyünkre, Sepsikőröspa‐
tak után, és Ő az, aki meg‐
bízik bennünk. De mind‐
annyiunkat iderendelt,
hogy megtanuljunk egy‐
másra számítani. Úgy, hogy
amíg külön‐külön terve‐
zünk jövőt, egymásról sem
feledkezünk meg. Akkor
sem, ha elsodor az élet.

A lelkészi munka, jobb
ha így mondom, hivatásom
lényegét igazából akkor
értem meg, ha eszembe
jut ifjaink mosolya és ko‐
molykodó, bátor kiállása,
a közös tanulás, a közös
imádság áldott alkalmai,
az évenként sorra kerülő
csodás biciklitúrák élmé‐
nyeinek maradandó em‐
lékei, a szülőföld felfede‐
zésének gyönyörű alkal‐
mai, hogy érthető legyen:
mi Erdélyben mindig itt‐
hon vagyunk, csak vigyáz‐
ni kell a rendre kint, ma‐
gunk körül és bent, a lélek
mélyén. Örömmel kell élni
és tisztességgel. Felelős‐
séggel. Hittel élni: öröm‐
ben és gyászban. A vesz‐
teségben is. Méltósággal
tudni megállani fiatalon,
öregen, egészségesen és
betegen, családban és
egyedül. 

Azt hiszem, lelkészi
munkám egyik fontos pil‐
lére, ha szabad így mon‐
danom: segítségnyújtás az
egészséges önismerethez,
és egyben tudatosítani,
hogy összetartozunk. De
adni egy víziót, egy meré‐
szebb álmot, és biztatni,
hogy megvalósítható. Nem
kell félni, csak hit kell hoz‐
zá. Nem minden a pénz.
Mert ennél fontosabb a lé‐
lek. A bizalom egymásban
és Istenben. Örömmel, jó‐
kedvvel. Nem félelemből
kell rendesnek lenni, és

kitartani amellett, ami igazi
érték. Mert, ha így van, az
csak látszat. Így nem is le‐
het. Nem ad erőt és tartást.
Hanem meggyőződésből.
Értékelni kell a jót. Vállalni
kell. Ehhez bátorság kell.
Ez már gyakorlat. A hit
fokmérője. Ez a szeretet.
Így lesz öröm és jókedv.

Élni csak így érdemes.
Mert lehet más árnyéká‐
ban is megbújni. Langyos
és összemosó nyájszellem‐
ben élni, de ez arctalanná,
jellemtelenné tesz. Gerinc‐
telenné. Úgy érzem, fel‐
adatom: megtenni, ami
csak tőlem telhető, hogy
lehetőleg a rám bízottak‐
kal ne történjen így.

Megtenni mindent, hogy
legyen erős a biztonság
érzése, ragaszkodás ahhoz,
ami a miénk, őseink és
mások tisztelete, az erős
remény és a derűs élet a
templomban, otthon, az
utcán. Az életünkben. Se‐
gíteni, hogy a lélek külön‐
böző vészhelyzeteiben
mindig látni lehessen a
biztos tájékozódási pontot.
Igazán szeretni. És vidám
szívvel hálásnak lenni.

Mindezt közösségbe le‐
het csak megtenni. Köszö‐
nettel tartozom minden‐
kinek, aki ebben segít: csa‐
ládomnak, híveimnek, fa‐
lustársaimnak, mindenki‐
nek. Munkatársaimnak. Is‐
tennek. Lelkészi munkám
így nyer általuk értelmet. 
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Pszichopaták  

Nagy az Isten állatkertje, az kétségtelen. Sokan elférünk
a Nap alatt. Olvasom az egyik bulvártermék szenzációként
tálalt irományában,  hogy egy angol pszichológus‐író
összeállította azon foglalkozások listáját, amelyek vonzzák
a pszichopatákat. Ez az angol úriember nem kevesebbet
állít könyvében, mint hogy vannak olyan foglalkozások‐
állások‐tisztségek‐hivatások, ahol jól megbújhat a pszi‐
chopata karakter a felelősségteljes beosztás mögött, mi
több, abban éli ki antiszociális minőségét. Ezzel mintegy
károsan befolyásolja, mit ne mondjak: „hülyíti” a rábí‐
zottakat. Implicite káros a társadalomra...

Mert hát tudjuk, a pszichopata, a kötözni való bolond
nem rendelkezik szégyenérzettel, hideg, tapintatlan, ha‐
tásos manipulátor, nincs bűntudata, nem érez, nem szo‐
rong, a kisugárzás, a nagy duma, a magabiztosság csak
álarc, nem riad vissza az erőszakos cselekedetektől,
fittyet hány a törvényekre és szabályokra, nem képes
felismerni tettei következményeit. Az író szerint a pszi‐
chopata személyiségek ezekben a foglalkozásokban
tudják leginkább kiélni manipulatív hajlamukat/hatal‐
mukat, olyan ráhatást gyakorolva emberek sokaságára,
amelyek alól azok képtelenek kivonni magukat. Hát ezt
is megtudtuk. Az egyoldalú általánosításról meg hóhé‐
rakasztásról nem is beszélve. Ennyi erővel mindenki
gyanús, aki él. Mindenkiben ott lappang a szent és a
gazember, az őrült és az angyal egyaránt. Akkor meg
mire jó a folytonos skatulyázás, adekvátabban: tipizálás?
Így könnyebben rajtakapja a pszichopatát ezekben a
„mesterségekben” és lecsaphat rá? Vagy a világunkban
divatossá vált, erőltetett, folytonos pszichologizáló kény‐
szer, hogy mindent kiokoskodjunk és megmagyarázzunk
génekkel, társadalmi tényezőkkel, nehéz gyermekkorral?
Vagy csak annyi, hogy mostanság annyira beteg az em‐
beriség, hogy mindenki mellé pszichológus kell, ha már
nem akar gyónni?... Mintha sokan át szeretnék venni a
papi szerepet közben kígyót‐békát átkiabálnak a kerí‐
tésen...

Lássuk akkor ezt a listát, kik szerepelnek a pszichopata
foglalkozásoknál: köztisztviselő, főszakács, pap, rendőr,
újságíró, sebész, kereskedő, médiaszemélyiség (szer‐
kesztő‐riporter), ügyvéd, vezérigazgató.

Nem mondom, cseppet sem megvetetendő társaság.
Nem is szégyellem, inkább büszke vagyok, hogy idetar‐
tozom. Legföljebb azon tűnődöm, miként hiányoznak a
felsorolásból a tanárok, írók, mérnökök, tudósok, árvaházi
nevelők, katonatisztek, börtönpedagógusok?  Arra már
gondolni sem merek, mi lett volna, ha a pszichológus‐
író olyan manapság „létfontosságú” szakmákat emelt
volna ilyen pszichopata magasságokba, mint: IT‐szak‐
ember, stylist, DJ, gyógyszerügynök, on‐line eladó/fu‐
társzolgálatos, véleményvezér és lakberendező, PR‐os
fejvadász, fitneszedző és életmódterapeuta, hekker és
modellügynök, kirándulásszervező/idegenvezető, tit‐
kosügynök és személyi edző, hogy a politikusokról már
ne is beszéljünk. 

A tízes listán érdekes módon mind olyanok szerepelnek,
akik felelős, főnöki pozícióban vannak. Akiknek egy kö‐
zösség élén (annak szolgálatában), emberek iránti fele‐
lősségből, naponta jó döntéseket kell hozniuk, többnyire
céltudatosság, határozottság, magabiztosság, emberis‐
meret jellemzi, egészséges személyiségük teszi őket
megbízhatóvá, hitelessé. Csupa olyan karizmatikus vo‐
nással kell rendelkezniük, amely őket ebben a hivatásban
megtartja. Hogy miért mindegyikük, vagy legtöbbjük
potenciális/vagy valóságos pszichopata, azt legföljebb
az író‐pszichológusbácsi tudná megmondani. Ezek szerint
a legnagyobb személyiségzavar az ő fejében van...

Végtére is hízelgő nekünk, papoknak ez az újabb
címke. Ahhoz képest, amit eddig, a történelem folyamán
kaptunk, csak cseresznye a tortán.

Inkább az nyugtalanít engem, hogy a szerző, aki be‐
vallottan komoly író és pszichológus, járt‐e mostanában
(egyáltalán) pszichiáternél?

Vagy ő is csak egy újabb „kortárs művész”, aki a szél‐
hámosok palettáját szélesíti?

Sebestyén Péter
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„Marosvásárhelyen kihunytak a fények” 
– Zsidó múzeum nyílt a városban –

Vasárnap kora délután az Iskola utcai zsinagógában
került sor egy kis helyi zsidó múzeum megnyitóün-
nepségére. A megvalósítás – tudomásunk szerint –
egyelőre egyedi Erdély-szerte. A múzeum minden bi-
zonnyal emelni fogja a város értékörökség-megőrző
helyeinek számát, látványosságainak lajstromát, és
felkerül a térséget látogató turisták térképére is. 

Az érdeklődő közönséget
Dub László, a Marosvásár‐
helyi Zsidó Hitközség elnöke
köszöntötte, aki ezúton kö‐
szönte meg a támogatók
nagylelkű segítségét is. Ezt
követően Diamantstein
György történelem szakos
tanár a múzeum létrehozá‐
sának fontosságáról beszélt,
majd a kolozsvári és a bras‐
sói zsidó hitközségek kép‐
viselői méltatták a kezde‐
ményezést. Az ünnepséget
a brassói zsidó kórus zárta
héber nyelven énekelt össze‐
állításukkal. 

A laptól a maketten át, 
a múzeumig

A rendezvény következő
mozzanataként a látogatók
átvonultak a zsinagóga mel‐
letti épületben kialakított
múzeumba, ahol Diamant ‐
stein György mutatta be a
három szobában létrehozott
gyűjteményt. A marosvásár‐
helyi és környékbeli zsidó‐
ság történetét kutató tanár
lapunknak a következőket
mondta el: „A múzeumnak
még az ötlete sem merült
fel, amikor az egyik kolle‐
ganőnek felvetette, hogy kel‐
lene egy kis lapot szerkesz‐
teni, aminek a címe az le‐

gyen: Marosvásárhelyen ki‐
hunytak a fények, hogy ma‐
radjon valami nyoma annak,
hogy itt zsidók éltek, amíg
1944‐ben el nem vitték őket.
Megtetszett az ötlet, de ké‐
sőbb aztán egy maketten
kezdtünk el gondolkodni,
mert sokkal látványosabb,
és elindítottunk egy inter‐
netes honlapot is, amin fel‐
tüntettük az összes maros‐
vásárhelyi zsidó házat és az
embereknek a neveit, akiket
onnan vittek el. Ekkor ér‐
kezett ez a fantasztikus ado‐
mány Tusa Etelkától, aki a
saját és a testvére nevében
adományozott nekünk egy
elég jelentős összeget, és
akkor kezdtünk el komolyan
gondolkodni, hogy múzeu‐
mot hozunk létre. Gyűjtöttük
a fényképanyagot, a tárgyi
anyagot, és lassan kezdtük
megírni a kis történelmi
szemléket a különböző ve‐
tületekről: a náznáni zsi‐
dókról, a szombatosokról,
a zsidó szokásokról, a val‐
lásról, az iskoláról – és ebből
alakult ki végül a múzeum.
Nagyon sokat köszönhetünk
Karácsony István dizájner‐
nek, aki kivitelezte az el‐
képzelésünket. A kezdetek‐
től napjainkig szól a törté‐
net. Három szoba van: az

elsőben egy 1908‐as fény‐
kép van kinagyítva, ami azt
tükrözi, hogy milyen volt itt
a háború előtt az élet. Ott
vannak a képen magyarok,
románok, zsidók, cigányok,
egy falusi ünnep alkalmával,
pohárral, hegedűvel a ke‐
zükben. Azt tükrözi, hogy
ilyenek voltak őseink, val‐
lásilag különböztek, de mind
emberek voltak. Közben itt
olvasható a történet, hogy
hogyan érkeztek meg őseink
Náznánba, majd onnan jöt‐
tek be Vásárhelyre. 

„Nem akartuk azt, 
hogy csak a holokauszt-
ról szóljon”

Aztán következik a má‐
sodik szoba, a két háború

közötti békés világot bemu‐
tató, ott kiállítottuk egy egy‐
szerű polgári ház bútorait.
Egy értelmiségi ház, hiszen
megjelenik a zongora is. A
szoba másik része a vallás‐
nak van fenntartva, és van
egy jól sikerült mozaik fény‐
képekből, azoknak a képei‐
ből, akik anyagot adtak ne‐
künk. A két háború közti
arcképek, családi képek,
mesterségek stb. A harma‐
dik szoba átvezeti a látogatót
a boldog kortól a jelenig, és
átszeli az auschwitzi vész‐
korszakot is. Ott van egy
pannó az iskoláról, egy a ci‐
onizmusról, az elnökökről,
a rabbikról, és központi he‐
lyet foglalja el az a bizonyos
makett, amiről beszéltem.
A maketten a város azon

része látható, ahol zsidók
laktak: Kossuth utca, Arany
János utca, Malom utca, ott
a vagon, amivel viszik őket
Auschwitzbe. De itt nem fe‐
jeződik be, nem akartuk azt,
hogy csak a holokausztról
szóljon a múzeum. Van még
egy pár pannó a jelenről, a
mai életről. Sajnos kevesen
vagyunk, de még létezünk.
Valamint van egy külön pan‐
nó a helyi zsidó hírességek‐
ről, itt még lehetne bővíteni,
de sajnos egyelőre nincs
fényképanyagunk. Nagyon
kevesen vagyunk, alig 200‐
an, de abból zsidó – akinek
az édesanyja is zsidó – csak
80‐an, és zömük nagyon
idős. Én a fiatalabb generá‐
cióhoz tartozom, de már el‐
töltöttem a 60‐at. Van még
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néhány fiatal fiú, akik lel‐
kesek, jönnek, de lassan‐
lassan kihalunk. A cél tehát
az volt, hogy maradjon va‐
lami utánunk. Amint a zsi‐
nagógában is mondtam, szo‐
morú volt két évvel ezelőtt,
amikor Székelyudvarhelyen
eltemettük az utolsó zsidót,
nyomuk semmi nincs, csak
pár kő a temetőben. Ezt a
múzeumot be szeretnénk
vinni a város forgatagába,
hogy mindenki tudja, hogy
nem csak a zsinagóga van,
hanem van egy létező hit‐
község és annak van múltja”
– tudtuk meg Diamantste‐
intől.  

250 éves történelmet
szeretnének a város 
tudomására hozni

A továbbiak során Dub
Lászlótól, a helyi hitközség
elnökétől megtudtuk, hogy
a múzeum létrehozásához
szükséges anyagiakat, Tusa
Etelka adományán kívül
Grünberg Miksa hagyatéka
biztosította.  „Úgy gondoltuk,
hogy Grünberg Miksa egyet ‐
értene azzal, hogy legyen
egy nyoma annak, hogy Ma‐
rosvásárhelyen éltek zsidók.
250 éves történelemről van
szó, és mi szeretnénk a város

tudomására hozni ezt, mert
már nemhogy a gyermekek
nem tudnak sokat erről, de
már az idős emberek sem.
Ennél jobb mód erre nincs,
mint egy múzeum. Összeállt
egy csapat, történész kollé‐
gák dolgoztak a projekten,
mint Diamanstein György
és Spielmann Mihály. De
Grünfeld András, Grün Már‐
ta és még sokan segítettek,
akik küldtek fényképeket,
adatokat. Tehát egy komoly
összefogás volt, nagyon sok
vásárhelyi írt nekünk, de
külföldről is küldtek képe‐
ket. Egy múzeum úgy kel‐
lene működjön, hogy állan‐
dóan bővüljön, ezért tartjuk
a kapcsolatot más intézmé‐
nyekkel, és azt szeretnénk,
hogy minél több adatot hoz‐
zunk a közönség tudomá‐
sára, mert amit mi most te‐
szünk, az csak a kezdet. Azt
szeretnénk, hogy ez egy fo‐
lyamatos munka legyen.
Mindenki segítségét kérjük
továbbra is, a vásárhelyiekét
és bárkiét, akinek van hoz‐
zátennivalója ehhez az örök‐
séghez" – mondta el lapunk‐
nak Dub László.

A múzeum a közeljövőben
lesz látogatható a nagykö‐
zönség számára.

Nemes Gyula

A múzeum megszervezésében 
és létrehozásában aktív szerepet
vállaltak a következő személyek:

‐ Salamon Sámuel
‐ Rosenberg Dezső
‐ Heimann Judit
‐ Karácsony István
‐ Weisz Szidónia
‐ Kusztos Sándor
‐ Csorja György és lányai
‐ Diamantstein György
‐ Prof. dr. Lázár Erzsébet



► Közelebbről, akár
hosszútávú kapcsolat kiala‐
kítása céljából megismer‐
kednék azzal a széparcú,
barna fiatalasszonnyal, aki
tegnap délben átadta nekem
a helyét a huszonhatos bu‐
szon, olyan részeg voltam
► Béranyát keresek, aki

kihordaná a gyerekemet.
Vasárnaponként a Víkend‐
re
►December 15‐ére szó‐

ló Marosvásárhely‐Buda‐
pest Wizz Air‐jegyemet el‐

cserélném buszjegyre, jeli‐
ge: „Biztos, ami biztos”
► A főtéren felejtettem

egy kerekes bőröndöt, meg‐
találója és visszajuttatója
jutalomban részesül! (Köz‐
ben a DIICOT visszahozta,
bár a 3000 lejes, önkénye‐
sen megállapított „jutalmat”
kissé sokallom)
► Eladó egy tízliteres

borkán megpimpósodott
kovászos uborka (a levének
semmi baja)
►Gondozónő mellé idős,

beteg asszonyt keresek
► Keresek csonka csa‐

ládot (anyuka plusz két kis‐
gyerek) közös állatkert‐lá‐

togatáshoz, mert úgy ol‐
csóbb
► Tegnap eltűnt nagy‐

testű, Mamlasz nevű kutyám
a Litoral környékén, meg‐
találóját magas pénzjuta‐
lomban részesítem. Különös
ismertetőjele, hogy a nevére
direkt nem reagál, mert nem
tetszik neki
► Eladónőt keresek fő‐

téri főttkukorica‐árusítás‐
hoz, mert marha jó biznisz,
de én szégyellek kiülni
► Pénteken elvinnék há‐

rom személyt Németország‐
ba…, de sajnos momentán
nincs kocsim, és a jogsimat
is bevonták
► Eladó Szentkirályon

kertes családi ház dupla
mélygarázzsal, hat ári kert‐
tel és utcára néző nagyma‐
mával
►Napszámosokat kere‐

sek ásáshoz, betonozáshoz;

napi 8 óra munka, fizetség
100 lej/nap, plusz egy két
és fél literes flakon Bucegi
sör, amit minden reggel
csonttá fagyasztva kapnak
meg a munkások, hogy estig
ne tudják meginni
► Most induló kutyais‐

kolába felveszünk francia‐
orosz szakos németjuhászt
és szinkrontolmácsot
► A vébé alatt eljárok

helyetted horgászni, ha nem
akarsz lemaradni egy
meccsről se. Csak a benzint
és a napijegyet kell fizessed,
csalit biztosítok
►Keresem azt a személyt,

de sürgősen, akitől három‐
száz euróért megvettem a
Gombásszunk csoportban
hirdetett félkilós fehér szar‐
vasgombát, mivel utólag ki‐
derült, hogy csak egy rohadt
penészes karfiol!

mt
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Vásárhelyi apróhirdetések

☻ A tizenegyest miért a
hetes számú játékos rúgja?
☻Miért mindig ez a Hub‐

lot nevű pacák áll be cse‐
réknél?
☻ Ipszilonra sose vég‐

ződhet a meccs, csak iksz‐
re?
☻ A nyolcaddöntők fele

olyan hosszúak, mint a ne‐
gyeddöntők?
☻A focisták miért viszik

magukkal a gyerekeiket ké‐
zen fogva, nincs kire hagy‐
ják? És ki vigyáz rájuk meccs
közben?
☻ Hány félidő van?
☻ Szabadrúgás előtt

azért fúj a bíró egy hab ‐
szmájlit a labda elé, hogy a
játékos akkor se legyen szo‐
morú, ha elrontja?
☻Az a kicsi háromszögű

sárga melyik ország zász‐
laja, és miért van kitéve
minden meccsen négy is
belőle?
☻ Miért van mindenki‐

nek négy árnyéka?
☻ A Real Madrid melyik

csoportban van?
☻ Miért balra vetődött

a kapus, amikor a játékos
jobbra rúgta a tizenegyest?

☻ Azért vártak a góllal
az utolsó percig, hogy ér‐
dekesebb legyen a meccs?
☻ Azt olvastam, hogy

„nyerő csapaton ne változ‐
tass”, akkor az oroszok most
miért cserélnek 5:0‐s veze‐
tésnél?
☻A feketeruhás ember‐

nek miért nem passzol sen‐
ki?
☻ Tényleg rossz a szer‐

vezés; senki sem veszi észre,
hogy a kapusok a szünet
után a másik kapuba álltak
be?
☻ Miért mondták az

előbb, hogy Ronaldo meg‐
csinálta a biciklit? Én még
jó biciklit se láttam a pályán,
nemhogy rosszat
☻ Miért ülnek annyian

a buszmegállóban, amikor
azt mondtad, hogy egy csa‐
pat max hármat cserélhet?
☻ Az ott a pálya szélén

mit mind hadonászik a kis
kockás zászlajával, ő is sze‐
retne játszani?
☻Vajon mit csinálhatnak

a szünetben?
☻ Ez a csumpálák most

miért fejelte be a saját ka‐
pujába?

☻ Itt is úgy van, mint a
zenében: aki a legtöbb lab‐
dát adja el a meccsen, az
lesz az aranylabdás?
☻ Honnan tudja a bíró,

hogy hány sárgalapot vigyen
magával?

☻ Azok a sárgába öltö‐
zött emberek miért vettek
jegyet, ha nem érdekli őket
a mérkőzés? Mert látom,
hogy mind a pályának háttal
állnak
☻Ezek esőben is játszanak?

☻ (Az utolsó csoport‐
meccs végén, amikor a dön‐
tetlen is elég a továbbju‐
táshoz) Most minek örülnek
úgy, amikor nem is nyer‐
tek???

Molnár Tibor

NŐI KÉRDÉSEK 
MECCSNÉZÉS KÖZBEN
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Magyarország megérdemli-e, hogy anyaországnak nevezzük?
Figyelmeztessük az eurokratákat,
teremtsék meg a kisebbségek
egyenjogúságának kereteit
Csóti György, volt képvi-
selőtársam Anyaország
címmel május 7-én meg-
jelent írása sarkallt e so-
rok papírra vetésére. Elő-
re bocsátom, egészen más
megközelítésben foglal-
kozom a kérdéssel, mint,
ahogy az a vitacikkben
szerepel. Nem arról szó-
lok, hogy Magyarország
valóságosan miként defi-
niálható az elszakított te-
rületrészek felől nézve,
hanem miért szeretjük
mégis a hétköznapokban
anyaországnak hívni.

A cikkben az igazgató úr
nyilvánvalóvá teszi, mennyi‐
re helytelen a trianoni bé‐
kediktátum után megma‐
radt Magyarország területét
anyaországnak nevezni. Az
anyaország definíciójából
indul ki, amely szerint „Az
anyaország olyan állam,
amely gyarmattal rendelke‐
zik (általános iskolai értel‐
mező szótár). Egy betelepült
nemzeti kisebbség számára
az az ország, ahol ők az ál‐
lamalkotó nemzet, ahonnan

kivándoroltak (általánosan
elfogadott nézet).” Ez utóbbi
értelmezés a kibocsátó né‐
zőpontjából, a függőségi vi‐
szonyok alapján definiál.

Az én kiindulópontom a
nemzeti kisebbség egy fo‐
galma, amely szerint: a nem‐
zeti, számbeli kisebbség egy
adott állam területén élő
népcsoport és a tagjai nem
a többségi nemzettel azo‐
nosulnak, hanem egy olyan
másik nemzettel, amelynek
van állama. Valamint tipizál
olyan nemzeti kisebbsége‐
ket, amelyek anyaországgal
rendelkeznek (pl. dél‐tiroli
németek, erdélyi magyarok),
illetőleg anyaország nélkü‐
lieket (pl. bretonok, lappok).
Másfajta felosztással – bár
ez most a szorosan tárgyalt
témához nem kapcsolódik
– megkülönböztetünk be‐
vándorló, illetve őshonos
nemzeti kisebbségeket is.

E meghatározás szerint,
az önhibájukon kívül, éppen
kilencvennyolc esztendeje
határon kívül rekedt honfi‐
társaink – mint őshonos ki‐
sebbség, amely tagjainak
2010 óta a magyar állam‐
polgárság felvételére is tág
lehetőségük nyílt – minden
további nélkül gyakran hi‐
vatalosan és nem hivatalo‐
san is Magyarországot anya‐
országnak hívhatják. (Úgy,
ahogy egyébként a német a
Vaterland, az angol a mot‐
herland megjelölést hasz‐
nálja.) Ezzel együtt is egyet‐
értek azzal Csóti György által
tett kitétellel, hogy semmi
akadálya nincs a „mai Ma‐
gyarország” vagy „maradék‐
ország” használatának. Va‐
lóban, amennyiben ezt a tör‐
ténelmi összefüggések alap‐
ján és a Trianon előtti hely‐
zetünket figyelembe véve
értelmezzük, nem pedig a
jelenlegi, illetőleg a közel
száz éve kialakult status
quót vesszük figyelembe.
Ha az érzelmi kötődést te‐
kintjük, amit az anya szó je‐
lent az életünkben, ahogy
egy anya óvja, védi, táplálja,
becézi gyermekét, amint azt
mára már teszi Magyaror‐
szág a valaha diktátummal
elcsatolt, majd megtagadott,
de megtalált és a jó anya
gondosságával nevelt „gyer‐
mekeivel”, akkor arra a kö‐

vetkeztetésre juthatunk,
hogy Magyarország anya‐
ország. Itt jegyzem meg, egy
alkalommal Duray Miklós
előadásában arról érteke‐
zett, hogy egy végtagjait
vesztett anya képtelen gyer‐
meke ellátására, gondozá‐
sára. Ehhez csak annyit fűz‐
hetek, ez igaz ugyan, de ha
az érhálózatot összekap‐
csoljuk, a létrejövő vérke‐
ringés mégis csodát tehet!
Mint ahogy ez az elmúlt esz‐
tendőkben meg is történt.
Gondoljunk csak a nemzet‐
politika tematikus éveire
(külhoni magyar fiatal vál‐
lalkozók éve, családi vállal‐
kozások éve, családok éve),
az ösztöndíjprogramokra
(Kőrösi Csoma Sándor Prog‐
ram, Petőfi Sándor Program)
vagy a gazdasági támoga‐
tásokra, amelyek mindegyi‐
ke a „végtagokat” erősíti.

Visszaemlékszem a 2004‐
es időszakra, amikor a par‐
lament akkori frakciói több‐
ségének (az SZDSZ kivéte‐
lével) egyetértésével és tá‐
mogatásával megalapítottuk
a Kárpát‐medencei Magyar
Képviselők Fórumát, amely
ugyanazon év szeptembe‐
rében ülésezett először, és
azóta is megmaradt a pár‐
beszéd egyik fontos terepé‐
nek a parlamenti dimenzi‐
óban. Érdemes ma már ti‐
zennégy év távlatából visz‐
szatekinteni, hiszen akkor
az első ülést a Magyar–Ma‐
gyar Parlamenti Partnerség
címmel szerveztük, és „le‐
ánykori nevén” Mama‐Pa‐
pának hívtuk. Tettük ezt ak‐
kor, amikor a szégyenteljes
december 5‐i népszavazás
előtt voltunk, de már éreztük
az előszelét. Különös és sors‐
szerű, hogy a szavazást kö‐
vetően döntöttünk a fórum
hivatalos nevéről, mert szü‐
lő, mama és papa, nem tesz
olyat a gyermekével, amit
akkor Magyarország kor‐
mányzó pártjai tettek, s ezzel
a rendszerváltozás utáni
nemzet egyik legnagyobb
traumáját élte át. Ilyet még
egy mostohaanya sem tesz,
hogy megtagadja gyermek‐
ét!

A mai Magyarország
(értsd: 2010 utáni Magyar‐
ország) inkább nevezhető
anyaországnak, hiszen azo‐

nosult a magyarok lelkében
élő Kárpát‐medencei ma‐
gyarsággal, amikor a lelki
nemzetépítésen, a gazdasági
támogatásokon, az egymá‐
sért folytatott küzdelmeken
túl szót emel a jogfosztások,
jogsértések esetén, kiáll a
közösségekért, és segíti a
szülőföldön élést, gyarapo‐
dást, boldogulást, előteremti
annak eszközeit, biztosítja
az identitás megőrzésének
lehetőségeit. 

Most különös jelentősége
lehet az erők egyesítésének,
hiszen az Európai Unió fó‐
rumai elé kerülhet a nemzeti
kisebbségvédelmi kezdemé‐
nyezés (Minority Safe‐Pack
Initiative), folyamatban van
egy kisebbségi minimum
standard megfogalmazása
az Európai Parlament ré‐
széről, illetve Csáky Pál kép‐
viselő úr által kezdeménye‐
zett, február 8‐án elfogadott
határozat, amely az őshonos
kisebbségekre vonatkozóan
fogalmaz meg jogalkotási,
monitorozási végrehajtási
feladatokat az uniónak, va‐
lamint a meglévő nemzet‐
közi megállapodások ratifi‐
kálására szólítja fel a tagál‐
lamokat.

Most vigyázó szemeinket
Brüsszelre vessük, s figyel‐
meztessük az eurokratákat,
van még kerek egy évük,
hogy a közel hatvanmilliót
számláló őshonos kisebb‐
ségi európai polgárok élet‐
ében pozitív nyomot hagy‐
janak, és teremtsék meg a
szülőföldjükön élni kívánó
kisebbségi közösségek teljes
egyenjogúságának kereteit.
(Megjegyzem: ők is szavazók
a 2019‐es EP választáson!)

No, de elég messze – egé‐
szen egy vágyott és gyer‐
mekeit felnőttként nevelő
anyaországig – kanyarodtam
a kiindulóponttól! Igaza is
lehet Csóti Györgynek a hi‐
vatalos elnevezés tekinte‐
tében, de én maradnék in‐
kább a nemzettársaink
szemszögéből is fontos és
bevett anyaországnál, mivel
ezt megérdemli. És most
megérdemli!

Szili Katalin
miniszterelnöki 

megbízott
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Tizenkettedik alkalommal védte meg 
világbajnoki címét Palecián Judit testépítő

Szőcs László az Imperial Wethez igazolt
A City’us egykori terem-
labdarúgója, Szőcs László
a Székelyudvarhelyi FK csa-
patától a Csíkszeredai Im-
perial Wethez igazolt.
Szőcsnek ugyan felajánlot-
ták a székelyudvarhelyi
együttessel való hosszab-
bítási lehetőséget, de anya-
gilag nem tudták felvenni

a versenyt a csíki ajánlattal.   
„Olyan ajánlatot tettek,

amit ebben a korban nem
lehet visszautasítani. Szinte
háromszorosát ígérték, mint
amit Udvarhelyen kaptam.
Úgy érzem, ahhoz, hogy baj‐
nokságot nyerjek, most kellett
váltanom. Nagyon nehéz dön‐
tés volt” – mondta el a Szé‐

kelyhonnak Szőcs László, a
City’us, majd az FK korábbi
gólvágója. 

A 34 éves Szőcs László
2010–2013 között és 2016‐
ban játszott Marosvásárhe‐
lyen, ahol a City’us színeiben
két bajnoki címet és egy Ro‐
mánia‐kupagyőzelmet ért el.

C.F.A. fotó: Hargita Népe

Palecián Judit a NAC-szö-
vetség legsikeresebb tes-
tépítője

,,Élete messze legjobb for‐
májával vonult Judit a szín‐
padra, és győzelméhez pilla‐
natnyi kétség sem fért. Óriási
manipulációnak kellett volna
történnie, hogy elvegyék tőle
a világbajnoki címet, márpe‐
dig a NAC szövetségre a spe‐
kuláció egyáltalán nem jel‐
lemző. „Miss Boxing” arányos,
érett, száraz, metszett, erezett
izomzatot vonultatott fel, és
színpadi megjelenése, precíz,
szinte hibátlan pózbeállásai
csodálatra méltóak, tehát min‐
den a legnagyobb rendben
volt, hogy a vébé címet im‐
máron hatodik alakalommal
megszerezze a NAC‐szövet‐
ségnél, így a szövetség minden
idők legsikeresebb verseny‐
zője címével is büszkélkedhet.
Sőt, az abszolút címet is el‐
hódította jól felkészült német
ellenfele legnagyobb bánatára
– mondta el a Központnak
Lakatos ,,Múmia” Mihály, Judit
edzője, aki egykoron Maros‐
vásárhelyen a Costructorul
termében Kovács János (Ko‐
pek) edzősége alatt sajátította
el a testépítés rejtelmeit.

Paleciánnak ezzel nem ért
véget a szezon, hiszen július
1‐2‐a között az olaszországi
Sapriban az IBFA verziójú vi‐
lágbajnokságon még részt
vesz, amelynek vb‐címvédője,
ugyanakkor reméli, hogy ez
a sikeres menetelés ősszel is
folytatódik majd, sőt, a Ham‐
burgban megrendezésre ke‐
rülő Univerzumon is részt
szeretne venni. 

A vébén a Cutler Győr SE
csapat tagjai is győzedel-
meskedtek

A Fülöp‐szigeteki világver‐

senyen 5 magyar induló ver‐
senyzett, amelyek közül kettő
erdélyi: a már említett Pale‐
cián Judit mellett a kolozs‐
vári, 50 év feletti Európa‐
bajnok, Román Tibor is részt
vett, aki a Masters 50 év fe‐
letti testépítésben indult, és
negyedik helyen végzett egy
roppant erős mezőnyben.

Mellettük a Bikini Modell
kategóriában a thaiföldi apá‐
tól és magyar anyától szár‐
mazó 24 éves egzotikus szép‐
ség, Vongsanti Babett, miután
első szezonjában megnyerte
a magyar bajnokságot, a vé‐
bén második lett. Ugyanak‐
kor a német‐marokkói ke‐
verék, a Győrben élő Ras‐
chidné Tmimi (művésznevén
Padlizsán) a 40 év alatti At‐
hletic kategóriában lett bron‐
zérmes. A Komáromból szár‐
mazó Csapó Dorina 40 feletti
Athletic kategóriában pedig
negyedik lett, miután tíz év
kihagyás után tért vissza a
színpadra, majd a magyar
bajnokságot megnyerve kva‐
lifikálta magát a vb‐re. Ők
valamennyien a Cutler Győr
SE csapat tagjai, felkészítő
edzőjük Lakatos Mihály.

A mezőköbölkúti (Besz‐
terce megye) születésű, tíz‐
szeres magyar bajnok, Eu‐
rópa‐bajnok, 2010‐ben San
Javier‐ben megrendezett
NAC verziójú veterán testé‐
pítő világbajnokságon vb‐cí‐
met szerzett Lakatos egyéb‐
ként vezetőként, edzőként
és egyetlen pontozó bíróként
vett részt a versenyen, sőt a
magyar delegáció vezetője
és a csapatkapitánya is volt
egyben, hiszen Vida Zoltánt
a NAC magyarországi elnökét
helyettesítette ebben a stá‐
tuszban. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A minap a Fülöp-szigeteki Cebu Cityben rendezték
meg a NAC-verziójú testépítő-világbajnokságot, amelyen
a marosvásárhelyi születésű, de évek óta Győrben élő
többszörös világbajnok Palecian Judit a Figure 40 év
feletti kategóriában diadalmaskodott, így tizenkettedik
alkalommal védte meg világbajnoki címét.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nagy szerencséje volt ma, néném! Én általában úthengert vezetek.

Az MSE ellenfelével nem‐
csak labdarúgásban kellett
felvennie a versenyt, hanem
tűrniük kellett a hazaiak
nyomását, durva játékát,
amely minden sportszerű‐
ségi határon túljutott.
Ugyanakkor dicséret illeti
az alakulatot elkísérő druk‐
kereket, akik egykedvűen
tűrték a Szeben megyei köz‐
ség nézőinek magyargyalá‐
zó skandálásait, viszont az
aradi játékvezető sem hagy‐
ta magát befolyásolni a re‐
sinári labdarúgók és veze‐
tők néha elképesztő visel‐
kedésétől. 

A resinári községi stadi‐
onban rendezett mérkőzé‐
sen a hazaiak az első játék‐
részben elszántan futbal‐
loztak, hogy ledolgozzák az
első találkozón összeszedett
hátrányukat. Ez sikerült is,
hiszen 2–0‐s előnyre tettek
szert, amellyel összesítés‐
ben kiegyenlítették a pár‐
harcot. Szünet után az MSE
játékosai továbbra sem ta‐
láltak magukra, mígnem az

ASA‐t is megjárt Emilian
German szépített a 76. perc‐
ben Dudás Levente átadá‐
sából: a középpályás kiug‐
rott két védő között, majd
a rövid sarokba lőtte a lasz‐
tit a kimozduló Piko mellett.
Ez a gól döntőnek bizonyult
a Fehér Csaba által edzett
marosvásárhelyi alakulat
továbbjutása szempontjá‐
ból. A hajrában ugyanis a
Szeben megyeiek megsze‐
rezték harmadik találatukat
is, de hiába, mivel a 3–1‐es
végeredménnyel és az ide‐
genben lőtt találatukkal a
vásárhelyiek nyerték meg
a párharcot, ami egyben a
3. ligába való feljutást je‐
lenti. 

Osztályozó a 3. ligába ju-
tásért, második találkozó:
Resinári Păltiniş – Marosvá-
sárhelyi MSE 3-1 (0-2)

Resinár Aréna, 1000 néző.
Vezette: Mircea Ardelean
(Arad) – Ioan Daniel Humiță
(Örményes), Ilie Alexandru
(Boksánbánya). Ellenőrök:
Dan Monea (Nagyenyed), Ale-

xandru Gheorghe (Fogaras).
Gólszerzők: Coţofan (28.),

Frăţilă (43.), Chirilă (85.),
illetve German (78.).

Sárga lap: Barbu (12.),
Ganea (16.), Băra (87.), Vin-
tilă (90.), illetve Tamás Attila
(18.), Mihály (84.), Brai (90.),
Deteşan (90+4.)

Kiállítva: Vlada (78.), Co-
ţofan (79.).

Resinári Păltiniş: Piko –
Barbu, Trohin (61. Baciu),
Băra, Chirilă, Vlada, Nasta,
Coţofan, Ganea, Mămăligă
(84. Han), Frăţilă.

MSE: Kristály – Mihály,
Brai, Silaghi, Bucur, Ungur,
Totó (64. German), Moldo-
ván, Tamás Attila (87. Tamás
Róbert), Dudás (90+2. De-
teşan), Ruja. 

Edző: Fehér Csaba

Feljutott 
az MSE, bár...

A marosvásárhelyi csapat
még hivatalosan egyelőre
nem feljutó, mivel a Szeben
megyeiek az első találkozó
után megfellebbezték az
MSE osztályozón való rész‐
vételét, és azt kérik, hogy
zöld asztalnál nyerjék meg
az összecsapást. A vásár‐
helyi klub ugyanis a 4. ligás
győzelmét követően változ‐
tatott a klub nevén, MSE
08‐ról (ez a szám a 2008‐
as újraalapítás évére utal)
csak MSE‐re, de ezt egy nap‐
pal a június 10‐i határidő
lejárta után tette, illetve ezt
nem hagyta jóvá a Maros
Megyei Labdarúgó Egyesü‐
let. Az ügyben ezen a héten

várható a döntés a Román
Labdarúgó‐szövetségnél, de
az utóbbi évek tapasztala‐
taiból kiindulva több mint
valószínű, hogy a pályán
győztes MSE javára lesz ked‐
vező a határozat. Négy év
elteltével (legutóbb 2014‐
ben a Radnóti SK‐nak jött
össze a feljutás) a Maros‐
vásárhelyi MSE az első Ma‐
ros megyei alakulat, amely‐
nek sikerült a felkerülni a
3. ligába. Az előző idények‐
ben a Nyárádtői Viitorul, a
Marosludasi Mureșul és a
Marosoroszfalui Mureșul is
próbálkozott a feljutással,
de sorra elbukták osztályo‐
zós párharcaikat. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Az MSE feljutott a 3. ligába
Nagy küzdelemben, de szerencsével határos módon
harcolta ki a 3. ligában való szereplés jogát a Maros-
vásárhelyi MSE a Szeben megyei Resináron, ahol 3–1
arányban ugyan alulmaradt a helyi Păltinișsel szem-
ben, de az idegenben lőtt találatuk sorsdöntő volt a
2–0-ás, egy héttel korábbi hazai győzelem után.

fotó: facebook



| Központ hetilap | 2018 / 26. | június 28– július 4. |

\ 12. \ | KÁVÉ MELLÉ |

Miért kell folyton zabálnunk?
Roskadásig megpakolt asztal a családi ebédnél, hatféle
szendvics a halotti toron, táskába becsempészett
csoki bevásárlás közben, kolbászillat a vonaton negy-
ven fokban, és így tovább. Miért eszünk úgy, mintha
nem lenne holnap?

Érdekes videó látott nap‐
világot a YouTube‐on Miért
eszik a magyar? cím alatt.
A film valamikor a hetve‐
nes‐nyolcvanas években ké‐
szülhetett, amely tanulsá‐
gos, vicces, ugyanakkor el‐
keserítő is egyben. A nar‐
rátor arra a kérdésre keresi
a választ, hogy milyen em‐
ber a magyar, és elég hamar
arra a megállapításra jut,
hogy a magyar ember nagy‐
evő: „…a szomorú valóság
az, hogy ez a nép kihízta a
tudományt, mert eszik ülve,
eszik állva, eszik a parkban,
és eszik a vonaton.” A ri‐
porter megszólaltat benne
alanyokat is, akik sült csir‐
kecombot csámcsogva azt
szajkózzák, hogy „…amit
megeszek, az az enyém, az
itt van, azt el nem veszi sen‐
ki tőlem”. Vajon ez lenne a
titok? Van benne valami, de
nyilván nem azért esszük
meg a huszadik fasírtgolyót
is egy vendégségben, mert
attól tartunk, holnap nem
lesz mit ennünk. A kérdés
ennél jóval összetettebb, és
a kultúrtörténet és a lélek‐
tan bugyraiba is eljutunk,
ha a választ keressük.

Magyar ember 
evés közben…

Mindjárt az elején érde‐
mes azonban tisztázni, hogy
a „nagyevőség” nem csak

magyar vonás, bár tény,
hogy előkelő helyen szere‐
pelünk az elhízott nemzetek
listáján. Bár az, hogy egy
országban hány elhízott em‐
ber él, nem feltétlenül attól
függ, hogy mennyit esznek
arrafelé. Sokkal inkább ar‐
ról, hogy mit! Gondoljunk
csak a japánokra, tőlük sem
áll távol, hogy körbeüljenek
egy asztalt, amely roskado‐
zik az ételtől, és órákig fel
se álljanak, az ő asztaluk
azonban javarészt halakkal
és zöldségekkel van tele,
nem pedig disznótorossal,
pörkölttel, fehér kenyérrel,
habos süteményekkel. Vagy
ott van például Olaszország.
Abban biztosak lehetünk,
hogy egy olasz nagymama,
azaz nonna nem ereszti
szélnek a családját, amíg
degeszre nem etetett min‐
denkit, de arrafelé is jóval
könnyedebb fogások kerül‐
nek az asztalra, még akkor
is, ha pizzáról vagy tésztáról
beszélünk. Mielőtt azonban
rátérnénk a kérdésre, hogy
miért szeret olyan nagyon
enni az emberiség, nem me‐
hetünk el szó nélkül a ma‐
gyar sajátosságok mellett.

Magyar ember evés köz‐
ben nem beszél! Jó lenne
tudni, hogy ezt a baromsá‐
got ki találta ki, és milyen
megfontolásból. Ez az állítás
egyrészt nem igaz, másrészt
semmi értelme, hiszen evés

közben van igazán alkal‐
munk beszélgetni. Egy do‐
logra azonban rámutat: a
magyar ember nem viccel,
ha étkezésről van szó. Neki
szabályai vannak. Ha eszik,
akkor ott valami fontos do‐
log történik. És úgy néz ki,
ez évszázadok óta így van.

Ráth‐Végh István Az evés‐
ivás vidám története című
írásában igencsak szóra‐
koztató szabályokat mutat
be, amelyek a régmúlt korok
étkezési kultúráit uralták.
Azt írja például, hogy a 18.
század első felében a szász‐
országi választófejedelem
udvaránál az volt a szokás,
hogy az előkelőségeket la‐
koma előtt és után is meg‐
mérték, és súlyukat egy
mérlegkönyvbe vezették. Ez
a könyv pedig még ma is
megvan, és kiderül belőle,
hogy a vendégek közül so‐
kan akár 2 és fél kilóval töb‐
bet nyomtak egy‐egy ven‐
déglátás után. De a szerző
említ egy étkezési illemtant
is 1766‐ból, amelyet Stras‐
bourgban adott ki egy bi‐
zonyos Prevost nevű úr. Eb‐

ben a negyven szabályban
egy meglehetősen merev
rendszer képe rajzolódik ki,
amelyben az evés nem el‐
sősorban örömforrásként,
sokkal inkább társasági ese‐
ményként szerepel, ahol vi‐
selkedni kell. Érdemes el‐
olvasni az utolsó szabályt,
miszerint: „…nem előkelő
szokás asztalbontás után
fogpiszkálóval a szájban tá‐
vozni, mint a madár, amikor
a fészekrakáshoz hordja a
szalmaszálat – vagy éppen‐
séggel a fogpiszkálót bor‐
bély módjára fül mögé dug‐
ni.” Ennyit a fogpiszkálóról
és a 18. századról.

A tápláléklánc csúcsa: 
a moho sapiens!

Dr. Forgács Attila Az evés
lélektan című könyv szer‐
zője moho sapiensnek ne‐
vezi a mai kor emberét. Arra
a megállapításra jutott, hogy
a mai kor, azaz a fogyasztói
társadalom embere olyan
sokat eszik, mint azelőtt
senki a történelemben. Ku‐
tatásaiból kiderül, hogy egy
átlagos észak‐amerikai la‐
kos – a jóléti társadalom
megtestesítője – harminc‐
szor annyi ételt vesz magá‐
hoz, mint egy indiai. A fo‐
gyasztás legelemibb formája
az evés. A csecsemő első
tapasztalatainak egy része
az evés élményéből fakad,
legelőször a táplálás révén
kerül kapcsolatba egy másik
emberrel. Az etetés során
nem csupán jóllakik, hanem
társas viszonyt is tanul, az
ételt azonosítja a szeretet
és a védettség érzésével. És
bár későbbi életünk során
már nem kell feltétlenül en‐
nünk ahhoz, hogy társas vi‐
szonyokat alakítsunk ki, az
öröm és a bánat egy felnőtt
életében is sokszor össze‐
függésben van az evéssel.

Az ételnek érzelmi értéke
is van, nem is kicsi. Ezért is
kell folyton enni. Egyszerű‐
en ott van a tudatalattink‐
ban, hogy ha karácsony, ak‐
kor bejgli és töltött káposz‐
ta, ha szülinap, akkor torta,
de vannak ennél sokkal hét‐

köznapibb kapcsolódások
is: ha elmegyünk egy isme‐
rősünkhöz a város másik
végébe, akkor nagy valószí‐
nűséggel tudjuk, miféle fi‐
nomság kapható arrafelé.
És ha strandon vagyunk,
nem akarunk ellenállni a
lángos‐palacsinta párosnak
sem, pedig már rég tudjuk,
hogy nem is esik igazán jól.

A lélek lakomája

„Amikor egy ember eszik,
négyezer év kultúrája, szá‐
zezer év emléke, évmilliók
élettapasztalata eszik vele
együtt” – írja dr. Forgács
Attila pszichológus. Az már
tisztán látszik, hogy az evés
fontossága nagyjából egy‐
idős az emberiség történe‐
tével. De vajon miért nem
tudunk megálljt parancsolni
magunkban az evésben? A
túlevésnek összetett okai
lehetnek, a kulturális ténye‐
zőktől kezdve az evéssel
kapcsolatos gyermekkori
attitűdökön és a stressz
helytelen kezelésén át a ne‐
met mondás képességéig.
Jó tudni azonban, hogy bár‐
hogy is diktálta belénk az
ételt a nagyi gyerekkorunk‐
ban, akárhányszor ettük
magunkat degeszre csak
azért, mert engedtünk a ro‐
konok, barátok, kollégák „ne
sérts meg azzal, hogy nem
eszel belőle” tukmálásnak,
ezek miatt biztosan nem le‐
het evészavarunk. Az állan‐
dó zabálás azonban egyál‐
talán nincs jó hatással a lel‐
künkre, hiszen az egészsé‐
ges táplálkozás összefüg‐
gésben áll a testi‐lelki jólé‐
tünkkel. Azaz ha túl sokat
eszünk, nem leszünk jól!
Igaz, hogy lépten‐nyomon
olyan ígéretekbe futunk
bele, amelyek a túlevésre
kínálnak gyors megoldást.
Arra biztatnak, hogy zabál‐
junk csak nyugodtan, aztán
majd beveszünk valamit,
ami enyhíti a telítettségér‐
zetet, megszünteti a puffa‐
dást, és minden jó lesz. Mert
ez a jóléti társadalom. Nem
hangzik valami jól!

Timár Tímea


