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Nemrég jelent meg a so-
kadik kötete, amelyben
hosszú kutatásainak ered-
ményeit összegzi.
– Ez az ötvennegyedik köte-
tem, ezt Beke Sándorral kö-
zösen írtam, vagyis válaszol-
tunk az egymásnak feltett
kérdésekre. Mindenki kidol-
gozta a kérdések alapján a
maga mondanivalóját, ami
így azért volt jobb a mikrofo-
nos módszernél, mert lehe-
tõséget adott arra, hogy
konkrét dokumentumokat is
beledolgozzunk a feleletek-
be, például teljes leveleket,
idézeteket, amelyeket sza-
bad beszélgetés során nem
tudtunk volna beépíteni. A
magam része átfogó képet
ad eddigi munkásságomról,
de nem hallgattam el az en-
gem ért sértéseket sem, sõt,
idézek minden támadást és
az azokra adott válaszaimat
is, amelyek megjelentek az
akkori sajtóban. A kutatása-
im eredményeirõl is beszá-
molok, arról, hogy 1990-ig
Erdélyben mindössze 14 fel-
iratos vésett rovásemlékrõl
volt tudomásunk, ma pedig
ez a szám 60-ra gyarapodott.

Ez mivel magyarázható?
Több a kutató vagy a kuta-
tásra fordított energia?
– Egyrészt fellendült a kuta-
tómunka, másrészt 1990
után szabadabbak lettek az
egyházak is, elkezdõdtek a
templomok, a régi épületek
felújítási munkálatai. Most
csak egyetlen Maros megyei
példát említek, a Nyárád-
mentén a berekeresztúri re-
formátus templomot, ahol
jelenleg a 16. rovásírásemlé-
ket nyomozzuk, hogy em-
lék-e vagy sem. Tehát csak
Berekeresztúr egymagában
15 rovásemlékkel büszkél-
kedhet. Ezeknek egy részét
el is tudtuk olvasni, vannak
az 1400-as évekbõl szárma-
zók is, amelyeknek feloldása
még várat magára. Nyilván,
hogy a mész és a vakolat
bontásakor sérültek a felira-
tok, van, ahol leomlott a va-
kolat, tehát nagyobbrészt tö-

redékekkel állunk szemben,
de még egy betûtöredék is
fontos, mert árulkodik vala-
mirõl, arról, hogy mióta
használja a magyarság a ro-
vásírást.

Hogyan fejti meg ezeket
a jeleket, mennyi idõre van
szüksége?
– Van olyan rovásírásemlék,
amelyen nem kellett gondol-
kodnom, például a bereke-
resztúri balg szóról azonnal
rájöttem, hogy a Balog sze-
mélynév, és egy következõ
kutatóutam alkamából, fél
év múlva, megtaláltam
ugyanazon az oldalon latin
betûkkel is a Balog nevet fel-
írva. Ez azért is érdekes,
mert 1561-bõl datálódik, és a
nyers vakolatba írták bele,
akár ujjbeggyel, akár egy ke-
rekre faragott fácskával
mind a rovásjeleket, mind a
latinul írt Balog nevet. A má-
sik véglet, amikor huszonöt
évig foglalkoztam a
homoródkarácsonyfalvi elsõ
rovásemlékkel. Ezalatt tév-
úton jártam végedes-végig,
aztán végül beugrott a helyes
megfejtés. Azért volt ennek
az elolvasása olyan nehéz,
mert mássalhangzós felirat
volt, csupán egyetlen ma-
gánhangzó szerepel benne
kétszer, az I. Ennek a felirat-
nak korábban egy német
nyelvû megfejtése is szüle-
tett, olyan német kutató ré-
szérõl, aki tudott türkül, és
türk feliratnak vélte. Nem
jogtalanul, mert a székely–
magyar rovásírásnak van kö-
ze Kazáriához, illetve a türk
birodalomhoz. Nekem végül
1993-ban sikerült megfejte-
nem, az elsõ sorban a
„NMHSZNDNKI”, a má-
sodik sorban a „HSZK-
LYISK” betûsort, amelyek
olvasata: „nem hiszend ne-
ki”, valamint: h székelyei
vésék”. Az i betû azért szere-
pel kétszer, mert a szó végén
lévõ magánhangzót mindig
kiírták, itt a „neki” és a „szé-
kelyei” szavakban. A „h szé-
kelyei” Homoródra utal, de
n e m
Homoródkarácsonyfalvára,
hanem a vidékre, ugyanis az

emlék az 1200-as évekbõl
származik, vagyis Árpád-ko-
ri, és itt beugrik a Szent
István-i törvény, miszerint
minden tizedik falunak nagy
kõtemplomot kell építenie,
hogy az állandó ünnepeket,
például a karácsonyt, amely
mindig ugyanakkor van, kö-
zösen töltsék a falvak. A
homoródkarácsonyfalvi
templomról pedig bebizo-
nyították a régészek és a mû-
vészettörténészek, hogy va-
lóban Árpád-kori. A követ,
amelybe bevésték az írást,
késõbb, 1495-ben beépítették
a toronyba, de fejjel lefelé, ez
is nehezítette az olvasást.

Melyik volt az elsõ ro-
vásírásos felirat, amelyet
megtalált?
– A legelsõ pontosan kibédi
volt, egy padlásról elõkerült
egy lõportartó szaru, ame-
lyen három rovásjel volt, az
1600-as évek végén, az 1700-
as évek elejérõl. 1992-ben
közöltem is ezt, ahogyan
másik két felfedezésemet is.

Hogyan ismerte fel, hogy
ez rovásírás?
– Negyvenéves munka elõz-
te meg mindezt, tudniillik 15
éves koromban Hármas-
faluban, ahol a gyermekko-
romat töltöttem, egy pa-
rasztasszony, Sándor Mari
néni megajándékozott az Et-
nográfia 1913-as évfolyamá-
val. Magyarországon cselé-
deskedett fiatalon, ott kidob-
ták ezeket a folyóiratokat, õ
pedig hazahozta Csokfal-
vára. Az akkoriban elõkerült
isztambuli és bolognai rovás-
emlékek felfedezésének ide-
jébõl származtak a lapok, és
tartalmazták az ezek körül
zajló vitákat is. Megtanul-
tam a rovásírást, kibogoztam
a szövegekbõl a betûket,
mert bizonyos olvasatokat is
közöltek ezek a lapok. De
magyar szakos tanár lettem,
és a politikai helyzet nem
kedvezett annak, hogy én az
õsmagyar rovásírásról írjak.
Megpróbáltam két-három
szerkesztõségben is, de azt
tanácsolták, egyelõre várjak,
mert ezt az anyagot nem kö-

zölhetik, másrészt pedig
jobb, ha nem foglalkozom
vele, mert azonnal felbont-
hatják a munkaszerzõdése-
met. Így vártam egészen a
rendszerváltásig, de az a
negyven esztendõ nekem
óriásit jelentett, mert mind-
végig a rovásírással foglal-
koztam, összegyûjtöttem az
erre vonatkozó szakkönyve-
ket, és 1990-ben tudás szem-
pontjából éretten, teljesen
felkészülten nyúltam a témá-
hoz.

Változott-e valami a ku-
tatásban, születtek-e olyan
eredmények, amelyekre ko-
rábban nem számított?
– Erdély összes, rovás-
írásemléket õrzõ helyét be-
jártam, rajzokat készítettem,
centiméterrel, nagyítóval,
celofánívekkel dolgoztam, a
lehetõ legpontosabb rajzokra
törekedtem. Az emlékanyag
zömét ugyanis vagy nem ol-
vasták el az elõttem ott járó
kutatók, vagy rosszul értel-

mezték azokat. Minden ro-
vásíráskutatás tétje elolvasni
azt a néhány betût vagy sort,
esetleg szöveget, amely meg-
maradt az idõk során. Miu-
tán az új rajzok elkészültek,
egymás után oldódtak meg
olyan emlékek is, amelyek
korábban megfejthetetlen-
nek tûntek vagy pontatlan
volt a megfejtésük. Az is
megtörtént, hogy valaki nem
tudta megfejteni, amit talált,
így hát belerajzolt, oly mó-
don, hogy az õ megfejtésé-
nek feleljenek meg a betûk.

Tavaly jelent meg Beszé-
lõ rovásemlékek (Adalékok
rovásírásunk ismertetésé-
hez) címû kötete. Kiknek
szánta?
– A rovásírásemlékekrõl ed-
dig nyolc önálló kötetem je-
lent meg, a publikációim
száma 160 körül van. Ki-
mondottan szakmai alapon
álló munkákat közlök. Ez is,
mint a 2004-ben megjelent
Titkok a rovásírásban, tudo-

mányos jellegû. Nem va-
gyok hajlandó népszerûsítõ
munkákat megjelentetni,
amúgy is tele van rosszabb-
nál rosszabb népszerûsítõ
anyagokkal a szakirodalom.
Olyan elképzelések láthat-
nak napvilágot, amelyek pél-
dául kimondják, hogy 30
ezer évvel ezelõtt magyarul
írtak már... Ez nem az én
pászmám, én kimondottan
az elõkerült emlékeket pró-
bálom értelmezni, s ha nem
sikerül az értelmezés, akkor
pontos rajzot tenni közzé a
rovásírásemlékrõl.

Hogy látja, mennyi ten-
nivaló van hátra?
– Befejezhetetlen ez a mun-
ka, nem is egy emberöltõre
való, sok-sok kutatót, cso-
portot, együttmûködést igé-
nyel. Már sikerült Erdélyben
60 rovásírásemléket felfedez-
ni és megfejteni, amibõl
nyolc Árpád-kori. Ez hatal-
mas gazdagság, az egyete-
mes magyarság kincse.

Beszélgetõtársunk az erdélyi rovásírás szakértõje, aki negyven

évig gyûjtötte az ismereteket, alaposan felkészülve a székely–

magyar rovásírásemlékek megoldására, mielõtt hivatalosan

közzétehette volna kutatásainak eredményeit. A Kibéden élõ

kutató szerint a szakirodalom tele van rossz népszerûsítõ

anyagokkal, amelyek eltekintenek a tudományos módszerek-

tõl, és tévútra vezetik az érdeklõdõt.

Költõ, mûfordító, folklorista, rovásírás-
kutató, nyugalmazott tanár. Kolozsváron
szerzett diplomát magyar nyelv és iroda-
lom szakon, 1962-tõl nyugdíjazásáig
Kibéden volt tanár. Számos Kis-Küküllõ-
menti népmesét, mondát, népballadát,

találós kérdést, mondókát gyûjtött össze
és szerkesztett kötetbe. A rendszerváltást
követõen rendszeresen közli a rovásírás-
kutatásban elért eredményeit, bõ félszáz
kötete, számos tanulmánya jelent meg a
témában.

A rovásírás kincsestárában
Ráduly János folklórkutató szerint több évtizednyi felkészülést is megér a szakszerû tudományos munka elkezdése

A szerzõ felvétele

Ráduly János (1937, Korond)
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Farkas István

Pár napja Tudor Giurgiu
producerrel készítettem
gyorsinterjút, amelynek so-
rán kifejtette, hogy szerinte
szükség van a Katalin Vargá-
hoz (2008, rendezte: Peter
Strickland) hasonló filmek-
re, hadd lássa a nagyvilág,
hogy a román újhullám
minimalista alkotásain kívül
is van filmtermés az ország-
ban. A legújabb, európai fil-
mes berkekben is felcsillanó
Le concert ugyan nem Romá-
niában készült, de rendezõ-
je, a Franciaországban élõ
Radu Mihãileanu személye
révén kötõdik ehhez az or-
szághoz, amely, mint jelez-
tem, a minimalista alkotá-
sokkal robbant be az euró-
pai mozik sötétjébe – lásd
például Cristian Mungiu két
díjhalmozóját: 4 hónap, 3 hét,
2 nap (2007), Emlékek az
aranykorszakból (2009). Az
1998-as Életvonattal nemzet-
közi elismerést szerzõ
Mihãileanu legújabb filmje
már az októberi római film-
fesztiválon elért közönségsi-
kere révén megelõlegezte a

bizalmunkat, ugyanakkor
azt is, hogy bizonyos elvárá-
sokkal fogadjuk Andrej
Filipov ex/karmester törté-
netét.

A sztori középpontjában
Andrej Filipov áll, akit a
kommunista rezsim fényko-
rában menesztenek a híres
Bolsoj Operaház karmesteri
állásából, és a Nyugat által
is zseniként kezelt mûvészt
a pódium elsõ számú takarí-
tójává léptetik elõ. Bár az in-
tézmény igazgatója biztosít-
ja arról, hogy hamarosan új-
ra a zenészek elé állhat,
Andrej élete továbbra is
gyötrelem és megaláztatás.
Egy nap azonban, miköz-
ben az igazgató irodájában
takarít, egy fax érkezik,
amely a Bolsoj énekkarát a
párizsi Chatelet-be hívja. Az
exkarmester meghamisítja a
meghívót, San Franciscóba
invitálva az orosz dalnoko-
kat, ezt a bejelentkezés után
visszavonja, és régi csapatát
összeverbuválva készül a pá-
rizsi útra, hogy újra bizo-
nyítsa tehetségét…

A filmet jogosan bírálhat-
juk egyrészt amiatt, hogy a

jó ötleten alapuló (a Szov-
jetunióban játszódó) beve-
zetõ rész néhány olyan, a
szláv kultúrára jellemzõ kli-
sét vonultat fel, amelyet
olyan kétes értékû filmek
honosítottak meg a nyugati
köztudatban, mint például a
Borat; másrészt pedig azo-
kért a helyzetekért, amelyek

történelmileg nem hitelesek
– és még egy „posztmo-
dern” filmben sem állnak
jól, ahogy a helyzetkomi-
kum elemei és a klisészerû
nyelvbotlások sem. (Utóbbi-
akra egyik jó példa a „Je
vous baise chaleureuse-
ment” – ami „[Kisasszony],
melegen csókolom önt”

mellett azt is jelenti, hogy
„[Kisasszony], szívesen
megkettyintem önt”)
Ugyanígy nem mûködik az
oroszok, cigányok, zsidók,
homoszexuálisok és kom-
munisták sztereotipikus ki-
gúnyolása sem.

Ám összességében úgy vé-
lem, nem baj az, ha a film te-

li van apró vagy nagyobb
botlásokkal, ha lejáratott kli-
sékre vagy épp ezek kifigurá-
zására épít. A buta gegek, az
elcsépelt közhelyek, az etni-
kumokhoz, helyzetekhez
köthetõ sztereotípiák az értõ
szemlélõnek jól visszaadják
a kor Szovjetuniójának han-
gulatát. A film pontosan ez-
zel a töredezettségével, illet-
ve kettéosztottságával üzen
(Szovjetunió-beli és párizsi
szcénák). A várt és nagy va-
lószínûséggel bekövetkezõ
poénok ritmusa egybecseng
a kor hidegháborús, groteszk
közhangulatával, az általá-
nos félelemmel és a szellemi
önvédelembõl generált
akasztófahumorral.

A film tulajdonképpen a
méltóság elvesztésének és
visszanyerésének posztmo-
dern eposza, amely öniróni-
ával használja fel a század
filmtermésének semmitmon-
dó vagy beszédes közhelyeit.
És ami értékessé teszi, az
épp ez az önirónia, a jelen és
a múlt érzelgõs vagy éppen-
séggel komikus kliséinek la-
za narratív keretben való
összefoglalása.

Mozivászon

A groteszk közelmúlt hangjai

Radu Mihãileanu legutóbbi filmje, 
a Le concert a szociopolitikai klisékkel „játszik” ihletetten

Hát jó, boldog újévet.
Mindenkinek mindent,

amire vágyik. Kislánynak
moziszínészt, moziszínész-
nek gazdag vállalkozót, vál-
lalkozónak konjunktúrát,
pénzt, vidám életet – esetleg
fent említett kislányt, akinek
a moziszínészt kívántam, így
aztán rendbe jön a dolgok
körforgása.

Suszternek sok lábat, kesz-
tyûsnek kezet, borbélynak
gyorsan serkedõ szakállat.
Jótékony adakozónak sok
koldust, orvosnak beteget, be-
tegnek orvost, civilnek bará-
tot, katonának ellenséget.
Na, mit kívánjak még? Pók-
hasnak rostélyost, zsebrák-
nak kamatot. Macskának
egérkét, egérkének szalonnát.

Még az emberevõ bácsi-
nak is kellene kívánni vala-
mit, de ezen a ponton zavar-
ban vagyok, legfeljebb maga-
mat kívánhatnám, elég jó
húsban vagyok, mégis, úgy
látszik, mindennek van hatá-
ra, még a jókívánságnak is.

Magamnak?
Istenem, talán... talán egy

évi haladékot. Egy évi felfüg-
gesztését véleményeknek,
ítéleteknek, elmarasztalások-
nak és felmentéseknek,
amikkel el akarnak intézni,
meg akarnak határozni, le
akarnak szögezni, rendszer-
be akarnak foglalni, aktákba
vezetni, skatulyába szortíroz-
ni, lebélyegezni.

Mert ezt csinálják, attól a
perctõl fogva, hogy a világon
vagyok – ezt csinálják, évrõl
évre és napról napra, és ha-
zudni és kígyózni és ravasz-
kodni kell, összelapulni, ki-

nyúlni és levegõvé válni,
hogy valahogy kibújjak a ska-
tulya hasadékán, elugorjak a
lecsapódó retesz, lecsapódó
aktalyukasztó elõl az utolsó
pillanatban. Ezt csinálják,
kezdték azzal, hogy nevet ad-
tak valakinek, akinek névre
semmi szüksége nem volt, hi-
szen ha azt mondta „én”, na-
gyon jól tudta, kire gondol.
Ezt csinálták és eleinte nem
sokat törõdtem vele, nevet-
tem rajta – a társadalmat és
annak törvényeit igen okos
dolognak tartottam mindig,
belementem szíves örömmel,
hogy különféle cédulákat ra-
gasszon rám, nehogy a ruha-
tárban összecseréljenek.
Hogy ítélt is, ez se zavart –
végre is ez a dolga. Magam is
szeretem a rendet, és ez a né-
hány cédula nem zavart: ölni,
lopni, csalni akkor se lett vol-
na kedvem úgyse, ha törvé-
nyek nem tiltják az efféle za-
varcsináló dolgokat.

Csak késõbb, csak mosta-
nában kezdtem el nyugtalan-
kodni. Mióta észrevettem,
hogy az emberek, külön-kü-
lön, egyénileg, valami túlsá-
gosan elharapózott nagyzási
mánia fertõjében, társada-
lomnak képzelik magukat, és
ítéleteket mondanak egy-
másról.

Úgy hívják finom szóval:
„jellemzés”.

Benedek Marcell szép iro-
dalomtörténeti regényében,
a Délszigetben egy mondá-
somat idézi: „Senki sem jel-
lemezhetõ halála elõtt.” Há-
lás vagyok érte, hogy eszem-
be juttatta – nem emlékszem,
hol írtam vagy mondtam, de

ha van valami, amit „jellem-
zõ”-nek érzek mindarra,
amit eddig világtól és embe-
rektõl vártam, akkor éppen
ez a mondás az.

Gyerekek, még egy évig,
újévi ajándéknak, ezt a hala-
dékot kérem: ne jellemezze-
tek. Ne vonjatok következte-
tést cselekedeteimbõl, modo-
romból, viselkedésembõl.
Nektek se esik jól, ugye?
Képzeljétek el, hogy titkom
van, tervem van, vágyam
van, éppen úgy, mint nektek
– erre a vágyra függesztem a
szemem, hogy lehetne „jel-
lemzõ” rám, amit közben,
gépiesen, szórakozottságom-
ban mondok vagy teszek?

Senki sem jellemezhetõ ad-
dig, míg ez a titka kiderül,
míg ez a terve megvalósul,
míg ez a vágya teljesül. Senki
sem jellemezhetõ halála elõtt.

Egy évi haladékot kérek.
Egy évi felfüggesztését az íté-
letnek.

Egy évi életet.
Ígérem, hogy jól fogom vi-

selni magam addig, ameny-
nyire tõlem telik. Majd vi-
gyázok. Ha megígéritek,
hogy tovább nem jellemez-
tek, belemegyek az eddigi jel-
lemzésekbe. Majd leután-
zom és eljátszom az ábrát,
amit rajzoltatok rólam. Nem
hasonlít. Sebaj, majd igyek-
szem én hasonlítani az ábrá-
hoz. Púposnak rajzoltatok?
Jó, majd kidüllesztem a há-
tam. Sántának? Jó, majd fel-
húzom a lábam, mint a gó-
lya. És tanulmányozni fo-
gom a fényképeimet, és majd
olyan arcot vágok, igazatok
van, csak nem teszem tönkre

a fényképész fáradságos
munkájának gyümölcsét.

Az eddigi ítéleteket válla-
lom, sommásan, in contu-
maciam. Semmi fellebbezés.
Megnyugszom. (Annál szí-
vesebben, mert az a gyanúm,
hogy ami a büntetést illeti,
többszörösen kitöltöttem
már.) A bajtárs ítéletében, aki
úgy találta, hogy hiú vagyok
és becsvágyó. Az asszonyé-
ban, aki rájött, hogy nekem
csak a teste kell, a kereskedõ-
ében, aki szememre hányta,
hogy a lelkét irigylem. Az
idegorvosnak is igaza volt,
aki megállapította, hogy a
durvaságot és önzést azért
gyûlölöm csak, mert durva
és önzõ vagyok. Mindenben
megnyugszom.

Én jól fogom viselni ma-
gam.

Néha azért engedjétek
meg, hogy beszéljek, írjak,
elmondjam, ami eszembe
jut. Majd vigyázni fogok,
hogy ne legyen ellentétben
mindazzal, amit eddig be-
széltem, amibõl megállapít-
hattátok, hogy milyen ember
vagyok, hogy gondolkodom.
Ha valami új dolog jut az
eszembe, olyasmi, amit ed-
dig nem tudtam, esetleg más
se tudott – elkeverem majd,
vigyázok, úgy adom elõ,
olyan formában, ahogy a ré-
gi, ismert dolgokat szokták.

Hiszen csak haladékot ké-
rek.

Például erre is... ami errõl
eszembe jut. Nem is új do-
log. Shakespeare Brutusa
mondja: „Végzet – kivárjuk
most tetszésedet. / Hogy
meg kell halni, tudjuk. Csak

idõ, / Miért az ember küzd
és haladék.”

Kevésnek tartjátok ezt az
évet? Nagyon is sok.

A haladék, amit Élet kér a
Végzettõl, kezdettõl fogva
sokkal kevesebb volt. Néha
alig egy pillanat. Kérdezzé-
tek meg a kérészt.

Az erõk játékában, e lángo-
ló és lökdösõdõ káoszok,
naprendszerek, tejutak, tüzes
gömbök és jeges ürességek
számára teremtett világban
mily esetleges átmeneti, ritka
és labilis feltételek azok, amik
alkalmat adnak az Életnek is-
mert tünemény létrejöttére.
Egy példa csak: a hõfokok
skálájában mínusz kétszáz-
harminctól plusz tízezerig
mindössze negyven-ötven
fok, amit az élet kibír – azon
túl és innen nincs élet.

Nem gondoljátok, hogy
túlságosan függõ állapot?

Mostanában kutatja kíván-
csian a természettudomány,
annak a különös, nyálkás,
kocsonyás anyagnak termé-
szetét, amibõl minden élõ
test felépül. Kolloidoknak
hívják ezeket az anyagokat,
enyvszerû masszájuk révén,
s úgy írják le, mint holmi ke-
veréket, víznek és zsírnak túl-
telített tömegét, mely még
nem vált szét, de persze nem
is vegyült, miután vegyülni
nem tud. A zsír szabadon le-
beg a vízben, mintegy tûnõd-
ve, felszálljon-e, ahogy a Tör-
vény kívánja, vagy megvárja,
míg elpárolog a víz.

Átmeneti állapot, függõ vi-
szony, nívókülönbségek ki-
egyenlítõdésének folyamata.
Mihelyt ez az átmeneti álla-
pot rendbe jön, s minden
anyag elfoglalja természetes
helyzetét, vége az életnek. S
ha mindent, ami az életen túl
van, halálnak hívunk, akkor
az élet nem is más, mint a ha-

lál pillanatnyi felfüggesztése.
Természetellenes állapot.
Víz és zsír helyett végy, jel-

képesen, tüzet és vizet – tûz és
víz keveredése az élet, lehetet-
len helyzet, Mohamed kopor-
sója nem tarthat sokáig.

Mégis, nincs egyebünk.
Ez a tûz, ami nem jelentene

életet, üres és értelmetlen lo-
bogást csak, ha víz nem volna
hozzákeverve, hogy körülzár-
ja s gondolatra kényszerítse,
valahol, a koponya belsejé-
ben. Ez a víz, ami megfagyna
és szétfolyna és elpárologna,
ha tûz nem lobogna belsejé-
ben, ideig-óráig, hogy értel-
met kapjon lobogása.

Haladékot – hagyjátok
függõben azt, ami függõ álla-
potban létezhetik csak – Isten
õrizz, még egy darabig, hogy
„leülepedjen” benne mind-
az, amit nehézség és gravitá-
ciós törvény lefelé húz. Igaz,
ebben az állapotban nehéz
elemezni, nehéz „megkülön-
böztetni” összetevõit, nehéz
jellemezni és leírni – de mit
tesz az? Várjátok meg, majd
ha elmúlik: hagyjátok az él-
veboncolást, hullát csináltok
az élõbõl.

Haladékot – idõt rá, hogy
újra felkavarjam, összeráz-
zam, ami szét akar válni, le-
ülepedni, megállapodni.

No persze – a tudós szá-
mára kicsit zavaros így –, fo-
lyadék. Hiába, az élet italát
nem laboratóriumi vizsgálat-
ra készíti lelkünk – olyan or-
vosság ez, amit használat
elõtt fel kell rázni, mert csak
úgy, zavarosan felrázva és
felkavarva hasonlít ahhoz,
amit meg akar menteni.

S amiért – még egy évig! –
talán mégis kár lenne.

(Pesti Napló, 1928. december
30. Forrás: Magyar 

Elektronikus Könyvtár)

Karinthy Frigyes

Szilveszteri ólomöntésre
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Politika, bárdok és a hah-sajtó

Arany János

A walesi bárdok

Edward király, angol király
Léptet  lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány. 

Van-e ott folyó és földje jó?
Legelõin fû kövér?
Használt-e a megöntözés:
A pártos  honfivér? 

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt? 

Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
Hegy-völgyet benne lelsz. 

S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir. 

Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány. 

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
Vendégli a királyt. 

Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgõ csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh; 

S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren. 

Ti urak, ti urak! hát senkisem
Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!... ti velsz ebek!
Ne éljen Eduárd? 

Vadat és halat, s mi az ég alatt
Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
Belül minden nemes. 

Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim –
Elõ egy velszi ! 

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag. 

Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik. –
Ajtó megõl fehér galamb,
Õsz bárd emelkedik. 

Itt van, király, ki tetteidet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
Amint húrjába csap. 

„Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll, 
Vérszagra gyûl az éji vad:
Te tetted ezt, király! 

Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!” 

Máglyára! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
S belép egy ifju bárd. 

„Ah! lágyan kél az esti szél felé;
Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé. 

Ne szülj rabot, te szûz! Anya
Ne szoptass csecsemõt!...”
S int a király. S elérte még
A máglyára menõt. 

De vakmerõn s hivatlanúl
Elõáll harmadik;

Kobzán a dal magára vall,
Ez íge hallatik: 

„Elhullt csatában a derék –
No halld meg, Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly velszi bárd. 

„Emléke sír a lanton még –
No halld meg, Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng velszi bárd.” 

Meglátom én! – S parancsot ád
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegûl,
Minden velsz énekest! 

Szolgái szét száguldanak,
Ország-szerin, tova.
Montgomeryben így esett
A híres lakoma. – 

S Edvárd király, angol király
Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
A velszi tartomány. 
Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. – 

Ha, ha! mi zúg?... mi éji dal
London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,
Ha bosszant bármi nesz! 

Áll néma csend; légy szárnya bent,
Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik.” 

Ha, ha! elõ síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
A velszi lakoma... 

De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát. 

(1857. június.)

Ady Endre

Kétféle 
velszi bárdok

Azoknak a poéta-társaimnak, 
akiknek az élet s a magyar élet több a

poézisnál. 

A fátyol borult, az asztal terült,
Örült az úr-rend a Deáki tettnek,
Fecerunt magnum áldomás s Buda
Filoxerátlan hegyei lihegtek. 

Piros borával megint itatott
Vármegye bálján jókedvû alispán,
Mindenki támadt, élt és szabadult,
Csak a  maradt egyedül a listán. 

Cigány is kellett, nótázó diák,
Dicsbe-ûzõje aggodalmas gondnak,
S a velszi bárdok kézbe-csaptanak
S pihentetõ, szép énekeket mondtak. 

Egy emberöltõn folyt a dáridó
S ékes meséje Toldi hûségének,
Soha egy riasztó, becsületes,
Egy szabaditó vagy keserü ének. 

Most már orgia és eszeveszett
Haláltánc már a nemesurak tánca,
S dühbe csapott a béres 
Vesztük-érzõ, úr-dicsérõ románca. 

De künn a dal szabaditó s szabad,
Dörgölõzõn nem vágyik úri kegyre,
Most már csakis úgy nem volna re-
mény,
Ha, mint tegnap, aljasul pihenne. 

(1913)

Orbán Ottó

A walesi pártok
(Bökversben bõr alá adható hah-sajtó
injekció)

Vérvád király, a gólkirály
elvan taplón, kován:
„Most látod”, úgymond, „mennyit ér
a szürkeállomány!”

„Nem kell ide ész, csak pár csenevész
újságíró nyafog,
hogy áj de fáj a néma száj,
mit vaskezünk befog?”

„Felség, hû ajkunk zárva van,
s fülünk is jobb, ha zúg,
csiklandja hír bár számtalan,
mind jól fésült s hazug.”

„Felség, tán mégsem ártana
egypár valódi hír,
a hír ravasz természete,
hogy némely sebre ír!”

„Meglátom én”, s parancsot ád
király: „Rablómesét!”
„S kit kedvelünk, hû alfelünk,
verj le még pár vesét!”

Vérvád király, a gólkirály
cselez és csúcsra tart,
van nála (náluk) tõr s kanál: 
„Szúrj, és kavard a szart!”

Mondjahameri a bár neve,
hol csapnak este bált,
Mondjahameriben Teri, az éteri
élteti a királyt.

„Kinek mi jár, erély, irály,
lelkendezõ sorok,
s meglátja kend, lesz házirend
és megfúrt mûsorok.”

S Vérvád király, a gólkirály
vágtat fakó lován,
s amerre tûz, mindenkit ûz,
mint õrült ottomán.

„Ha-ha, mi zúg? Mily éji had?
Mi ez a záptojás?
Felköltetem titkáromat,
õ is paranoiás!”

„Ha-ha, huhog, zokog, sivít,
de én tudom, ki õ,
fülembe zúgja átkait
a kormányszóvivõ!”

És dob döng, réz kong, húr vonít,
nem adja egy alább,
míg dalt szerez s táncot tanít
Lord Botfül és Faláb.

Ami leköt

Jeles esztendõ volt az idei,
s mint megírtuk már, legfon-
tosabb eseménye: tisztázó-
dott, miként lett egy magyar
tréfából sikeres román mon-
dás. (Ahogyan magyar bú-
dalból román románc szok
lenni, és fordítva; de ekkor
már menthetetlenül eszünk-
be jut Esterházy Péter kérdé-
se is a kolozsvári Béke téri
kávézóban, amikor meghal-
lotta, hogy Elena Ceauºescu
szerette a románcokat: „És a
magyaroncokat nem szeret-
te?” Hát nem nagyon, na-
gyon nem.) 

A mély román mondás
Mircea Badea minden esti té-
vés „sajtószemléjének” utol-
só mondata: „Romániában
élünk, és ez minden idõnket
lefoglalja.” Nos, valaki felhív-
ta rá a figyelmet, hogy az ör-
dögi Badea ezt nem maga ta-
lálta ki, hanem csak átvette.
Örkény István írja Visszatért a
földre a magyar holdrakéta cí-
mû humoreszkjében: 

„– Eszerint élnek ott embe-
rek? –  Élnek, mégpedig kelle-
mes meglepetésemre magyar
emberek, akik már jól alkal-
mazkodtak a nagy hõmérsék-
leti ingadozásokhoz és más
helyi adottságokhoz. Meg-
edzõdtek a hideg ellen, és
persze hõállóak is. (...) – Mi-
lyen megható! És azonkívül,
hogy magyarok, mivel foglal-
koznak? – Azonkívül, hogy
magyarok, nem foglalkoznak
semmivel, mert ez teljesen
igénybe veszi az idejüket.”

Így vagyunk hát ezzel,
magyarokként is, „romá-
nokként” is: az, hogy
(m)ilyenek vagyunk, teljesen
igénybe veszi az idõnket.

Rituális megalázás

No, és mik vagyunk mi, is-
tenadták? Hát Valaki tudat-
alattijának kollektív kifejezõ-
dései! Igaz, ezt õ fordítva
mondta. Vagy ahogyan a
nemzet politikai üdvöskéje,
soros femme fatale-ja meg-
határozta: mindnyájan

Traian utódai vagyunk. Ma
már országunkban õ a Csá-
szár, a Király, nevezik Zeusz-
nak is – szinte a teljes hata-
lom birtokosa. A törvény fö-
lött áll, az ittas vezetéstõl az
alkotmányszegésig bármit
büntetlenül elkövethet. Mód-
szerei – sajtócikkek alapján –
egyszerûek: 1. Elõre bejelen-
ti, hogy nem lesz csend, és
hogyan fog csendháborítani,
és akkor az már nem számít
törvényellenesnek. 2. A tit-
kosszolgáktól és a bûnüldö-
zõktõl nyert információkat
használja fel ellenfelei megfé-
lemlítésére, megrágalmazá-
sára, megzsarolására, félre-
állítására. 3. Elõszeretettel
alkalmazza az ókirályok leg-
kedvesebb fogását: a rituális
megalázást. (Miután a le-
gyõzöttet lefejezni, karóba
húzni vagy szitává lõni, saj-
nos, már csak képletesen le-
het.) 4. Saját embereit, bele-
értve azokat is, akik árulás
útján álltak át az õ oldalára,
gátlástalanul megjutalmaz-
za. (katonai rangfokozatok
odaítélésétõl miniszteri és
parlamenti székek adomá-
nyozásáig.) 5. Féktelen po-
pulizmus, amelynek leg-
utóbbi megnyilvánulása,

hogy nem a közszolgálati te-
levízióban, hanem a legné-
zettebb szubkulturális tévé-
szennycsatornán szól a nép-
hez. És egy politológus leg-
újabb észrevétele: egyre in-
kább megfigyelhetõ rajta
egyfajta messianizmus. 

Van-e, ki zengje tetteit? Ro-
mániában élünk, és ez min-
den idejüket lefoglalja. 

Rajongó értelmiség

A megosztott igricek
mindkét oldalon kitettek ma-
gukért: hányingert keltõ
dicshimnuszok ide – szitkok-
rágalmak-átkok oda. A csi-
szolatlan bárdok a hatalom
robotjának minõsítésében
maguk is elgépiesedtek:
„zeneautomatákká” váltak.
Ma már mind többen az õ
repertoárját futtatják. 

Groteszk sajátossága a ro-
mán közéletnek, hogy ezt a
brutális és mûveletlen embert
kiemelkedõ magas értelmisé-
giek bálványozzák. Érdemes
nekik: lakájait – csakúgy,
mint családtagjait és feudu-
mának fenntartóit – a Király
kihívóan és gazdagon megju-
talmazza. Mindazonáltal
nem elhanyagolható ezeknél

a túlfûtött értelmiségieknél a
pszichopatológiai mozzanat.
És már nem is értelmiségiek
– Lord Botfül és Faláb.

A versek 

Az alábbi versek, a magyar
irodalom gyöngyszemei,
azért kerültek ide, mert pél-
dázhatják a sajtónak a hata-
lomhoz való viszonyát, még-
hozzá egyfajta „fejlõdéstörté-
netben”. Hogy kit kivel kell
behelyettesítenünk, tudjuk. 

Arany János (1817–1882)
egyetlen olyan balladája,
amely nem közvetlenül ma-
gyar tárgyú, közvetve vi-
szont forradalmian az, A wa-
lesi bárdok. A költõt nem egy-
szer vádolták meg túlzott
óvatossága, sõt „gyávasága”
miatt. Pedig a bátor az, aki
akkor szól, amikor a veszély
ellen az õ szavára van szük-
ség. Mint Arany 1857-ben,
amikor felkérték, hogy kö-
szöntse a Magyarországra
látogató császári párt. Ez lett
belõle. Dac és nyelvi bravúr
– az édes anyanyelvé, nem
az érdes nyalószervé. Kulcs-
szavaink a versbõl: „Király,
te tetted ezt!” 

Ady Endre (1877–1919),

az õs szabadelvû, 1848/49
örökségének elszánt híve a
„Deáki tett”, vagyis a kiegye-
zés álságos voltát és követ-
kezményeit ostorozza. A pá-
tosz keserû iróniává válik.
Ady a mi emberünk, politi-
kai publicistaként s pamflet-
íróként példaképünk. Irány-
tûnk is lehet – akármi törté-
nik a magyarországi vagy a
romániai politikában, elég
feltennünk a kérdést: õ ezt
hogyan látta volna? És mi
tudjuk, csalhatatlanul, a vá-
laszt. Kulcsszavaink a vers-
bõl: „béres igricek”.

Orbán Ottó (1936–2002)
kortársunk volt. (Ugyanazon
a napon születtünk!) Káprá-
zatos formakultúra, az embe-
ri lélek pokolmélységeinek is-
merõje. A walesi pártok apok-
rif vers az Arany-balladára, a
leggroteszkebb „itt és most”,
vagyis az elkurvulás látlelete.
Teri, az éteri élteti a királyt, a
titkár paranoiás, a szóvivõ fe-
jünkre szórja átkait... Kulcs-
szavaink: „A hír ravasz ter-
mészete, hogy némely sebre
ír!” 

Mondjukhamerjük! Amíg
mondhatjuk.

Ágoston Hugó

Szertelen gondolatok következnek 
az új év küszöbén a jelenünkrõl, 
vagyis a jövõnk múltjáról. 
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Emil Boc (Románia mi-
niszterelnöke): „Rövid le-
szek, és, remélem, tárgy-
ratörõ.”

Radu herceg: „Olyan lé-
nyek vagyunk, akikben ben-
ne van a Nihil sine Deo is, és
benne van a szomszéd kecs-
kéje is.”

Elena Bãsescu (európai
parlamenti képviselõ) „Örü-
lök, hogy Kolozsváron lehe-
tek, Arad kulturális fõváro-
sában... az Erdélyében, aho-
gyan voltam Iaºi-ban is,
Moldova kulturális fõváro-
sában.” 

Gigi Becali (európai par-
lamenti képviselõ): „Szá-

momra a második megszo-
kás a második természe-
tem.” 

Ioan Oltean (a PD–L alel-
nöke): „Nekünk nincsenek
meg az eszközeink arra,
hogy feliratkozzunk az utó-
korra.”

Theodor Paleologu (kul-
turális miniszter): „Minél ki-
sebb egy ország, annál fon-
tosabb, hogy az államfõje
egy nagy formátumú értel-
miségi legyen. Egy nagy or-
szág azt a luxust is megen-
gedheti magának, hogy egy
ökör legyen az elnöke. A
gond az, hogy Románia kö-
zépen van. Se nem ilyen, se

nem olyan. Tehát köztes
helyzetben vagyunk, mint
általában.” 

Emil Boc (miniszterel-
nök): Az én álláspontom
ugyanaz, mint amelyet min-
dig is megmondtam.”

Marian Vanghelie (a fõ-
városi 5. kerület polgármes-
tere): „Aki megbízott ben-
nem, hogy állati ösztönöm
van, bízzanak meg bennem,
hogy megérzem, hogy gyõz-
ni fogunk.” 

Marian Vanghelie (a fõ-
városi 5. kerület polgármes-
tere): „Nincs hátam, normá-
lis ember vagyok. Alkalmaz-
kodom, a logika szerint.”

Marian Vanghelie (a fõ-
városi 5. kerület polgármes-
tere): „Hallottam Boc urat a
saját számmal... Igen hallot-
tam a saját füleimmel, és õ a
saját szájával beszélt.”

Marian Vanghelie (a fõ-
városi 5. kerület polgármes-
tere): „Számomra ez egy ki-

csit eléggé nagyon bonyo-
lultnak tûnik.”

Margareta Costea (a
PSD elnökének anyósa): Ha
Bãsescu eljönne hozzám,
hogy adjak neki egy pala-
csintát, igazából meg fog
kedvelni. Én a palacsintát
teljes lelkembõl csinálom, és
közöttem meg aközött, aki
eszik a palacsintámból, har-
monikus viszony alakul ki.”

Robert Negoiþã (PSD-
képviselõ): „Megõrizném az
álláspontunkat mindkét ol-
dalon.”

Adriean Videanu (a
PD–L elsõ alelnöke): „A
Biblia Máté szerint 35-tõl
37-ig azt mondja, ne esküdj
hamisan.”

Corneliu Vadim Tudor (a
Nagy-Románia Párt elnö-
ke): „Azt mondják, van egy
felvétel, amellyel Predescu
alkotmánybírót zsarolja.
Képzeljék el, mit csinálhat õ
108 évesen két nõvel – römi-

zik, sakkozik? Ha férfi vol-
tál, ahogy kellett, azzal a két
nõvel, akkor szavazz úgy,
ahogy kell!”

Corneliu Vadim Tudor (a
Nagy-Románia Párt elnö-
ke): „Megengedhetetlen,
hogy egy család megretten-
jen akkor, amikor még nem
is kelt fel jól a nap.”

Ludovic Orban (a PNL
elsõ alelnöke): „Le kell vág-
nunk a sárkány fejét. Segíte-
nünk kell Crin Antonescut,
hogy megölje a sárkányt.
Meg kell értenünk, hogy kö-
zülünk mindenki egy Crin
Antonescu.”

Corneliu Vadim Tudor (a
Nagy-Románia Párt elnö-
ke): „Én vagyok az, aki meg-
tölti veletek a börtönöket!”

Victor Ponta (Mircea
Geoanã elnökjelölt szóvivõ-
je): „Tudtuk, hogy velük kell
megharcolnunk. Tíz száza-
lékkal kellett volna gyõz-
nünk, hogy megküzdhes-

sünk velük, de nem nyer-
tünk tíz százalékkal, hanem
valószínûleg csak három-
négy százalékkal. És az õ
szisztémájuk jobb volt.”

Lia Olguþa Vasilescu
(PSD-képviselõ): „Mielõtt
feltennénk a biztonsági övet,
vagy a szeméremövet, aho-
gyan Traian Bãsescu elnök
mondja, vigyáznunk kell ar-
ra, hogy ne üljünk ittasan a
kormányhoz.” 

Gabriel Liiceanu (filozó-
fus): „Örülök, hogy ön egy
kipihent elnök. Én fáradt és
legyõzött állampolgárnak
érzem magam. Ön egy pro-
jekttel lépett fel 2004-ben, és
ez a projekt elsüllyedt a mo-
csárban.”

Crin Antonescu (a PNL
elnöke): „Maguk azt hiszik,
hogy az ember nem tud élni,
ha nem elnök?”

Traian Bãsescu (Románia
elnöke): „Túl sok demokrá-
ciánk van.” 

Válogatás az év mondásaiból
Az alábbiakban szerény gyûjtemény ol-

vasható a politikusi elszólásokból, arany-

beköpésekbõl. Ezek szó szerint hangzot-

tak el, bizonyos helyzetekben. Tehát Ro-

mániában vagyunk/voltunk, 2009-ben.

• Lemondott Monica Iacob-
Ridzi. „Elismerem, hogy köz-
pénzekbõl segítettem az elnök lá-
nyának kampányát” – vallotta
be töredelmesen a sportminiszter. 
• A Boc-kabinetbõl származó
források szerint az Elsõ ház és az
Elsõ csûr után a kormány útjára
indítja az Elsõ pofont a legna-
gyobb nevû programot. Ennek
keretében a megszorító intézke-
désekhez szoktatják a lakosságot. 
• Bármennyire hihetetlen, a mi-
niszterelnököt nemrég ismét raj-
takapták, hogy betartja a szavát:
„Rövid leszek”, mondta Emil
Boc egyik sajtóbeszámolója elõtt.
• Közös magyar–román holdex-
pedíció készül, fõ célja, hogy a
bázison a magyar vezetõk szere-
tetteljes meghívására fellépõ ro-
mán államfõ kifejthesse: a széke-
lyeknek pont annyi autonómia
jár Romániában, mint égi kísé-
rõnkön. 
• A kulisszák mögötti politika
mesterei arra a következtetésre
jutottak, hogy az államelnök
megbuktatásának egyedüli mód-
ja, ha a lányát indítják ellene –
természetesen függetlenként – az
elnökválasztáson. Sorshúzással
döntik el, ki fogja a lánynak
megmagyarázni, hogy indulása
tulajdonképpen szép ajándék az
öregnek.
• Romániai magyar elektroni-
kus szakemberek olyan szerkeze-
tet dolgoztak ki, amely magnó-
táskarádióra, lejátszóra csatla-
koztatva, felrobbantja a készülé-
ket, ha a manelék hangereje
meghalad bizonyos szintet. A
manelések tiltakozásul magyar-
ellenes tüntetéseket helyeznek ki-
látásba szerte a világon. 

• A kormány kibékült. A hétvégi
bálon egymás hölgyeivel valce-
reztek a párok. Nica gyengéden
átölelte Plãcintát, Niþã Udreát,
Blagának Andronescu jutott.
Ridzi hiányában Diaconescu
petrezselymet árult.
• Emil Boc lemondott (arról,
hogy õ dönti el, indul-e az elnök-
választáson).
• Helyesbít a kormány! Az a bi-
zonyos tíz nap, amelyet a közal-
kalmazottak számára jelölt ki,
nem a kötelezõ szabad napok
számát, hanem ellenkezõleg, az
augusztustól az év végéig ledolgo-
zandó napok számát jelöli. (Fi-
zetést is ennyiért kapnak.)
• Miután látták, hogy jó, a kor-
mánykoalíció vezetõi elhatároz-
ták, hogy ezután minden héten
kidolgoznak egy legalább har-
mincpontos válságprogramot.
• A tengerészet napján az állam-
elnök a munkahelyén kifakadt,
hogy bármennyire harcol a kor-
rupció ellen, nem tud annyi
mindenkit megvédeni (család,
kormány); különben is Mircea
Bãsescu – akit alig ismer – játék-
fegyverekkel akart kereskedni,
ahogyan az egy játékos elnök
öccséhez illik. 
• A híres Udrea-levél óta, amely
Ludovic Orban nevét Organnak
írta, több ismert politikus kapott
levelet elferdített néven. Maga a
turisztikai miniszter Eleva Pur-
dea, illetve Nudrea néven; a libe-
rális pártelnök Clin Fantomescu
néven, a szocialista pártelnök
Minþea Ceoarã néven, a képvise-
lõház elnöke Romarta Parastase
néven, egy volt államelnök Ivan
Diliescu néven – a jelenlegi pedig
Traian Gãsescu néven. (Ugyan-

akkor az államelnöki hivatalból
cáfolat érkezett, mely szerint nem
igaz, hogy T. B. nevét eredetileg
º-sel írták, és nem is ejtették így!)
• Traian Bãsescu megerõsítette,
hogy csak akkor függeszti fel
Elena Udreát (aki szerinte ártat-
lanabb minden eddig felfüggesz-
tett miniszternél), ha minden kö-
tél szakad.
• Gigi Becali a Steaua stadion
díszpáholyában lejtett majom-
táncának sikere után megígérte,
hogy a mozgásmûvészeti alko-
tást bemutatja az Európai Par-
lamentben is.
• Tanácsosi körökbõl kiszivár-
gott, hogy az államfõ megbocsá-
tana a parlamentnek, ha az
megbocsátana a kormánynak.
• Az államelnök enyhített a ja-
vaslatán: az egy kamara mellett
engedélyezné a parlamentben a
mellékhelyiséget is.
• Lábvízbõl eredõ források sze-
rint Emil Boc (Traian Bãsescu
tudta nélkül!!!) csak azért rob-
bantotta ki a Richter-skálán
nyolcas erõsségû politikai válsá-
got, hogy (Traian Bãsescu ked-

vében járva) elleplezze a média-
vihart, amit Elena Udrea váltott
ki azzal, hogy új manikûrkészle-
tet rendelt Kínából. 
• Traian Bãsescu sírva vallotta
be Dan Nicának, hogy jobban
szereti õt Vasile Blagánál, sõt,
lassan Bocnál is. Akik a vallo-
mást lehallgatták, sejtetni enged-
ték, hogy cserébe az elnök azt
kérte a belügyminisztertõl, vo-
nuljon kolostorba.
• Szemtanúk szerint Traian
Bãsescu annyira meglepõdött,
amikor bejelentette saját indulá-
sát az elnökválasztáson, hogy
erõteljesen csuklani kezdett.
• Traian Bãsescu a hét végén el-
ismerte: õ is saját magát tartja
önmaga legnagyobb ellenfelének
a közelgõ elnökválasztásokon; de
így legalább – tette hozzá ellen-
állhatatlan humorával – bizto-
san õ gyõz.
• Emil Boc után Elena Udrea is
szerény mosollyal elhárította a
javaslatot, hogy már életében
szentté avassák.
• Az államelnöki hivatalban sú-
lyos büntetés vár a szivárványfe-

lelõsre, aki Joe Biden amerikai
alelnök tiszteletére elmulasztotta
az égen megjeleníteni az ívet.
• Értesülések szerint Traian
Bãsescu az elnökválasztás máso-
dik fordulójára is ki akar írni egy
referendumot, mégpedig arról,
hogy a Nép Házában a parla-
ment leszûkítésével felszabadult
épületrészeket használják öröm-
tanyának, illetve könnyû drog-
központnak.
• Traian Bãsescu egyik naiv ta-
nácsosa az államfõi mandátum
hosszú sikerlistájára be akarta
venni az Irakban túszul ejtett új-
ságírók kiszabadítását. Feszült
csend következett, a helyzetet az
elnök mentette meg, fontosabb
feladattal (az üres üvegek kivite-
lével) bízta meg a tanácsost. 
• „Minek a jele – kérdezte a pá-
ciens a pszichiáterétõl –, hogy éj-
szaka mindig megálmodom a
kormányt, reggelre pedig elfelej-
tem?” A válaszról a titkos lehall-
gatási jegyzõkönyvet szerdán te-
szik közzé.
• Emil Boc, Románia legutóbbi
három miniszterelnöke bevallot-

ta, hogy fõnöke fél vezetni, s
azért kell elõtte innia, valahány-
szor beül a kocsiba, hogy bátor-
ságot gyûjtsön.
• Az állam elnöke letiltott min-
denfajta lehallgatást, és a titkos-
szolgálatoknak vissza kell hívni-
uk fedett ügynökeiket a szerkesz-
tõségekbõl.
• Két választ is adott Traian
Bãsescu elnök arra a kérdésre,
hogy miért nem fogott kezet a
volt államfõkkel a nemzeti ünne-
pen: 1. azért, mert Iliescu és
Constantinescu piszok kommu-
nista mogulok, akik eladták a
flottát és kisajátították az õ forra-
dalmát 1989-ben, 2. tulajdon-
képpen kezet fogott velük, de a je-
lenetet az ellenségei aljas módon
kiretusálták a filmfelvételbõl.
• Traian Bãsescu a Bibliára tett
kézzel megesküdött, hogy az õ
részérõl hétfõn délelõtt tíz és ti-
zenegy között Ploieºti-en nem
történt választási csalás. Ko-
molyra fordítva a szót, kifejtet-
te: ahogyan a kiskorú arcul-
ütését, úgy a választási csala-
fintaságot sem lesz képes bebi-
zonyítani senki.
• Viszonzásul a gratulációért és a
jövendõ együttmûködésrõl szóló
szép szavakért Traian Bãsescu
meghívta Orbán Viktort egy
gyermekpofozási partira, majd
megígérte, hogy Magyarország-
nak is megadja azt az autonómi-
át, mint Caracalnak, és Sólyom
Lászlót az aradi vasútállomásig
beengedi Romániába.
• Traian Bãsescu megerõsítette,
hogy harmadik mandátumának
megszerzése után nem lesz szük-
ség a szavazatok újra-, pontosab-
ban megszámlálására.
• Monica Macovei sírva köszön-
te meg – a szintén síró – Traian
Bãsescunak, hogy nem õt nevez-
te miniszterelnökké.
• Elnöki dekrétum: a következõ
három évben Románia szépség-
királynõje EBA lesz.

Írta, fordította és összeállította
Ágoston Hugó

Válogatás az év álhíreibõl
Az alábbiakban szerény gyûjtemény 

olvasható a lapunk Lap-top rovatában meg-

jelent álhírekbõl. A hasonlóságért vagy az

áthallásokért a való (politikai) élettel nem

vállaljuk a felelõsséget. Tehát Romániában

vagyunk/voltunk, 2009 második félévében.
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Ismerni szeretné a legújabb jogszabályokat? Fizessen elõ a 

MONITORUL OFICIAL

törvényeket, dekrétumokat, határozatokat és más jogszabályokat 

tartalmazó I. sorozatára. A 2008. évi elõfizetési díj hagyományos 

hordozón 1560 RON, negyedévenként 400 RON. 

Az elektronikus kiadásra elõfizetési díj 1400 RON. 

A kiadványt meg lehet rendelni a Román Posta, a Rodipet Rt. kirendeltségein. 

A román törvényhozást magyar nyelven tanulmányozni óhajtók megrendelhetik
ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE 

magyar nyelvû hivatalos kiadását hagyományos formában a Román Postánál vagy 
a Rodipetnél, illetve interneten. Szívesen tájékoztatunk minden érdeklõdõt 

a 021–318 5123-as telefonszámon.
E-mail: hk@ramo.ro

A TÖRVÉNYTÁRAT TÁMOGATJA 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Czédly József

A Hivatalos Közlöny decem-
ber 18-i, 891. számának elol-
vasása aggodalmat kelthet a
nyugdíjasokban. Megjelent
ugyanis az Országos Egész-
ségbiztosító Pénztár (Casa
Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate – CNAS) elnöké-
nek 2009/ 1000. sz. rendele-
te az eddig érvényben levõ
egészségügyi szabályozások
módosításáról. Többek kö-
zött a rendelet elõírja, hogy,
az eddigi gyakorlattól eltérõ-
en, 2010. január 1-jétõl meg-
szûnik az egészségbiztosító
pénztárba való hozzájárulás
befizetése aluli felmentés a
havi 1000 lejnél kisebb nyug-
díjak után.

Ismeretes, eddig ezt, a
nyugdíj 5,5%-át kitevõ hoz-
zájárulást csak azok fizették,
akiknek nyugdíja nagyobb
volt, mint havi 1000 lej, és ezt
a százalékot csak az ezen
felül levõ összegbõl vonták le.
Jövõ évtõl kezdve valameny-
nyi nyugdíj után, függetlenül
attól, mennyi a nyugdíj ösz-
szege, a havi járandóság
5,5%-át be kell majd fizetni
az egészségiztosító pénztár-
ba. Az 1000 lejnél kisebb
nyugdíjjal rendelkezõknek
azonban nem kell aggód-
niuk, a hozzájárulást nem a
nyugdíjból fogják levonni,
hanem a nyugdíjpénztár ter-
hére fogják átutalni az Egész-
ségügyi Biztosítási Alapba.
Akiknek 1000 lejnél nagyobb
a havi nyugdíja továbbra is
ezen az összegen felüli nyug-
díjjövedelmük után fizetnek

majd egészségügyi hozzájá-
rulást. Az 1000 lejen aluli
nyugdíjukért ugyancsak a
nyugdíjalap járul majd hozzá
az egészségügyi ellátáshoz.

Ez a megállapítás a jog-
gyakorlatnak azon az alapel-
vén nyugszik, miszerint egy
alsóbb rendû szabályozás
nem mondhat ellen egy fel-
sõbb rendûnek. A mi ese-
tünkben a 2006/95. számú,
az egészségügy reformjáról
szóló törvény 257. cikkelyé-
nek (5) sz. bekezdése tétele-
sen kimondja „nyugdíjasok-
nak egészségügyi hozzájáru-
lást csak az után az összeg
után kell fizetni, ami a tör-
vény szerint jövedelemadó-
köteles”. Jelenleg, amint az
érdekeltek tudják, a havi
1000 lejen felüli nyugdíjak
adókötelesek.

Felmerül a kérdés, mi ér-
telme van akkor a miniszteri
rendeletnek, egyeseknek úgy
tûnhet, hogy az állam áttesz
egyik zsebébõl a másikba
összegeket. Ez annak az eu-
rópai elvnek felel meg, mi-
szerint úgy az Országos
Nyugdíjpénztár, mint az
egészségbiztosító pénztár
önálló, autonóm intézmény-
ként kell mûködjön és gaz-
dálkodjon a rendelkezésükre
álló alapokkal és csak rendkí-
vüli esetekben részesülhesse-
nek támogatásban az állami
költségvetés részérõl. Ugyan-
akkor az is alapelv, hogy va-
lamennyi egészségügyi ellá-
tásban részesülõ személy, te-
hát a nyugdíjasok is, jövedel-
me egy hányadát be kell fi-
zesse az egészségbiztosító

pénztárába. Az állam szociá-
lis politikájának részeként a
kisebb nyugdíjjal rendelke-
zõknek ezen kötelezettségét
a nyugdíjalap vállalja át.

Az említett rendelet még
más esetekben is módosítja
az eddig érvényben levõ sza-
bályozásokat. A munkabal-
esetek és szakmai betegségek
esetében adott szabadság-
pénzek, járulékok után fize-
tendõ egészségügyi hozzájá-
rulást a jövõben az állami
költségvetés helyett a mun-
kaadónak kell befizetni. Ha
ezeket a járulékokat a mun-
kaadó nem a munkabalese-
tek és szakmai betegségek fe-
dezésére általa képzett alap-
ból fizeti ki, akkor az egész-
ségügyi hozzájárulást a bér-
alapjából kell kiegyenlítenie.

Azt a fejezetet, amely meg-
szabja, kinek van joga igazo-

lást adni arról, hogy az
egészségügyi ellátásra szoru-
ló személy után be lett fizetve
az egészségügyi hozzájáru-
lás, kiegészítették egy új be-
kezdéssel, miszerint a törvé-
nyileg elismert egyházak sze-
mélyzete számára ezt az iga-
zolást a szóban forgó egyhá-
zi intézmény adhatja ki.

Az utóbbi idõben több, a
tanügyre vonatkozó újabb
szabályozás, rendelkezés je-
lent meg. Ezek közül fontos-
sági sorrendben megemlí-
tem: A Hivatalos Közlöny de-
cember 22-i, 898. számában
tették közzé a 2009/387. sz.
törvényt az érvénybe lévõ
oktatásügyi törvény egyes fe-
jezeteinek módosításáról. Er-
re azért volt szükség, mert,
mint ismeretes, a kormány
felelõsségére elfogadott új
oktatásügyi törvény egyes fe-

jezeteit az Alkotmánybíró-
ság alkotmányellenesnek
nyilvánította, így a törvény
teljes egészében nem léphe-
tett életbe, egyes rendelkezé-
seinek a hiánya viszont gátol-
ná a tanügyi személyzet és
intézmények mûködését.

A most megjelent törvény-
módosítás pontosítja a kü-
lönbözõ fokú tanügyi intéz-
mények (óvodák, elemi isko-
lák, gimnáziumok, középis-
kolák, szakmai iskolák, líce-
umok, líceum utáni képzés)
oktatói személyzetének stá-
tusát. Így lehetõvé teszi pél-
dául tanárok kinevezését
óvodákba, elemi iskolákba,
és elrendeli hogy ezek java-
dalmazása, 2010. január 1-
jétõl, egyenlõ legyen az
egyetemi végzettséggel ren-
delkezõ líceumi tanárokéval.
Részletesen elõírja, külön-

külön, milyen végzettség
szükséges egy nevelõ-oktató
(institutor) állás betöltésé-
hez, éppen úgy, mint az óvo-
dai és elemi iskolai tanár ál-
láshoz, a líceumi és líceum
utáni képzést adó intézmé-
nyek tanári állásaihoz, okta-
tói mester álláshoz, gimnázi-
umi és szakmai iskolák taná-
ri állásához, valamint azok-
nak a tanároknak a számára,
akik adatgyûjtõ (profesor
documentarist), nevelõ (pro-
fesor mentor), illetve évfo-
lyamfelelõs (profesor tutore)
állást töltenek be.

A törvénymódosítás ren-
delkezik arról is, hogy az is-
kolák megszüntetése, illetve
átszervezése miatt állásukat
vesztett oktatói személyzet
kérheti elõzetes áthelyezését
(pretransferare), illetve en-
nek az áthelyezésnek elfoga-
dását más színvonalú oktatá-
si intézménybe azzal a felté-
tellel, hogy öt év leforgása
alatt részt vesz egy szakmai
átképzést, továbbképzést
biztosító programban.

A Hivatalos Közlöny decem-
ber 18-i, 888., illetve 890. szá-
mában jelent meg:

– az oktatásügyi miniszter
2009/6054. sz. rendelete a
tanügyi szolgálat érdemfoko-
zatának (gradaþia de merit)
elnyeréséhez szükséges krité-
riumok megállapításáról;

– a kormány 2009/1555.
sz. határozata, mely értelmé-
ben a líceum X., mûszaki
szakoktatást biztosító osztá-
lyát elvégzõ diák 2011-tõl 2.
osztályú szakmai képzettsé-
get igazoló okmányt kap.

Deák Levente

Ilyenkor, év végén, új év
elején, amikor a közelebbi és
távolabbi rokonok találkozni
szoktak, gyakran szóba ke-
rülnek a rendezetlenül ma-
radt, valamint a jövõben ren-
dezésre váró vagyoni termé-
szetû, elsõsorban az öröklés-
bõl eredõ gondok, tenniva-
lók. Az elmúlt napokban
több ilyen természetû kérdést
is megválaszoltam, olyano-
kat, amelyekkel elõbb vagy
utóbb majd mindenki talál-
kozni fog, mert a hagya-
tékolást lehet ugyan halogat-
ni, az eljárás beindítását kés-
leltetni, de végleg elkerülni
nem lehet! 

Az egyik esetben a közép-
korú, saját család nélküli,
gyermektelen testvér  végren-
delet készítését fontolgatja
testvére és/vagy annak gyer-
meke javára, elkerülve, meg-
elõzve ezzel azt, hogy örö-
költ vagyona távolabbi roko-
nai, jelesül unokatestvérei
kezére jusson. Egy másik
esetben a szülõktõl távol élõ

gyermek, aki a nagy távolság
miatt  nem tudja azokat gon-
dozni, ellátni, a szülõk mel-
lett maradt és ezekrõl gon-
doskodó  testvérét úgy szeret-
né vagyonilag kompenzálni,
tettét meghálálni, hogy már
most lemond a késõbb, majd
a szülõk halála pillanatában
megnyíló hagyatékról, érthe-
tõbben arról, amit szülei után
örökölne.

Az elsõ esethez kapcsoló-
dóan az örökösödési jognak
abból az alapszabályából in-
dulok ki, hogy az örökösök
eleve meghatározott rangsor
szerint részesülnek egy örök-
ségbõl, a törvényi öröklésnél
az egymás után következõ
négy örökösi osztályba törté-
nõ besorolásuk szerint, egy-
egy osztályon belül pedig
úgy, hogy a közelebbi rokon
kizárja az örökségbõl a távo-
labbit (ez alól a szabály alól
kivétel is van, mint késõbb
látni fogjuk). Az elsõ osztály-
ba a leszármazottak, a gyere-
kek, az unokák, a déduno-
kák, stb. tartoznak, akik min-
den más vér szerinti rokont

kizárnak az örökhagyó ha-
gyatékából, annak túlélõ há-
zastársa kivételével. Itt jegy-
zem meg, az ismétlést elke-
rülendõ, hogy a túlélõ házas-
társ az elhunyt valamenynyi
öröklési jogosultsággal ren-
delkezõ vérrokonával örö-
köl, kevesebbet vagy többet,
attól függõen, hogy a társ-
örökös közelebbi vagy távo-
labbi rokona az elhunytnak,
másképpen mondva, köze-
lebbi vagy távolabbi örökösi
osztályba tartozik. A máso-
dik osztályba az elhunyt test-
vére vagy testvérei, ha õk
elõbb haltak meg, ezek le-
származói tartoznak, de csak
IV. rokonsági fokkal bezáró-
lag, valamint az elhunyt szü-
lei. Õket elõnyben részesített
oldalágiaknak és elõnyben
részesített felmenõknek ne-
vezzük. Ezen az osztályon
belül a rokonsági fok szerinti
kizárás nem érvényesül, va-
gyis az elsõ fokú rokon szülõ
a másodfokú rokon testvér-
rel, mi több az örökösödési
képviselet alapján a harmad-
fokú unokahúggal(-öccsel)

együtt örököl az elhunyt test-
vér (nagybácsi és -néni) után,
ha pedig a szülõk már nin-
csenek életben, és csak a test-
vérek vagy ezek leszármazot-
tai élnek, egyedül örökölnek,
vagy fordítva, de minden
esetben kizárva a harmadik
és a negyedik örökösi osztály
tagjait, azaz a nagy- és déd-
szülõket, stb., valamint a
nagybácsikat és az elsõ uno-
katestvéreket. Utóbbiak, akik
az elhunytnak negyedfokú
rokonai, csak akkor örököl-
nek, ha harmadfokú rokon
nagybácsik és -nénik már
nincsenek életben.

Az elsõ jogesetre vissza-
térve, amely a testvér utáni
öröklés példája, az örökha-
gyó testvér majdani halála-
kor megnyíló hagyatékkal
örökösi jogosultsággal az
egyetlen õt túlélõ testvér
vagy pedig, ha õ távozna el
elõbb, leszármazottai fognak
rendelkezni, az örökösödési
képviselet alapján, de csak
negyedfokkal bezárólag. A
ma élõ elsõ unokatestvérek,
ha az örökség megnyílásakor

a második örökösi osztályba
tartozó testvér és ennek le-
származottai nem lennének
életben, unokatestvérük után
örökölni fognak, egyenlõ
részt, függetlenül attól, hogy
egy-egy ágon belül hányan
vannak testvérek. Ennek
azonban kicsi a valószínûsé-
ge. Arra a kérdésre pedig,
hogy ebben a helyzetben
szükséges-e végrendeletet ké-
szítenie a testvérnek testvér
és/vagy ennek gyermeke ja-
vára, a válaszom az, hogy
nem, ugyanis a család ismer-
tetett összetétele olyan, hogy
a testvér után, a törvényi
öröklés rendje szerint, több
mint biztos az, hogy  a máso-
dik örökösi osztály tagjai fog-
nak örökölni.

A második jogesetben az
örökségrõl történõ lemondás
jogérvényét kell megvála-
szolni, mely lemondás ma-
gán- vagy közokiratban még
akkor történne, amikor a
szülõk még életben vannak,
vagyis örökségük még meg
sem nyílt. Röviden ezzel
kapcsolatban csak annyit,
hogy az ilyen, a halál bekö-
vetkezte elõtti lemondás jogi-
lag semmis, közokiratba nem
foglaltatható (ne is próbál-

kozzunk ilyen nyilatkozat hi-
telesítésével közjegyzõi iro-
dában!), amúgy pedig nem is
köti a lemondót, aki egy
ilyen, idõ elõtti lemondás
megléte esetén is élhet opciós
jogával, elfogadva vagy nem
az örökhagyó halála pillana-
tában megnyílt hagyatékot.
Ebben a jogesetben az eltartó
testvér és a szülõk közötti tar-
tási szerzõdés válthatta volna
ki a kívánt joghatást, az eltar-
tó testvér tulajdonszerzését,
élõk közötti jogügylettel, el-
kerülve ezzel a késõbb min-
denképpen rájuk váró hagya-
téki eljárást. Csak mint érde-
kességet említem, hogy az új
polgári törvénykönyvben,
amely ugyan még nincs ha-
tályban, de amelynek tanul-
mányozását mielõbb el kell
kezdeni, találunk egy külön e
kérdéssel foglalkozó sza-
kaszt, éspedig  a 956. sza-
kaszt, amely minden olyan
jogi aktust abszolút semmis-
nek nyilvánít, amelynek tár-
gya leendõ (még meg nem
nyílt) örökség, az errõl törté-
nõ lemondás vagy ennek el-
fogadása, vagy a majdani
örökség elidegenítése, vagy
ennek az örökség megnyílása
utáni odaígérése! 

Az egészségügyi biztosításokról

Késõbb megnyíló hagyatékok
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Zenés vígjáték 
Csíkszeredában

Zenés vígjátékkal zárja az
esztendõt és köszönti az új
évet Csíkszeredában a Csíki
Játékszín társulata, a kitûnõ
angol szerzõ, Somerset
Maugham Imádok férjhez
menni címû komédiájával.
Az elõadást december 30-án
(szerdán) és január 3-án (va-
sárnap) tekinthetik meg a
színházbarátok, mindkét al-
kalommal 19 órától kezdõ-
dõen. Rendezõ: Parászka
Miklós.

Szilveszteri 
Hahota-kabaré

A 25. évfordulóját ünnep-
lõ Hahota színtársulat a Ju-
bileumi expressz címû rendkí-
vüli zenés szilveszteri kaba-
ré-elõadását január 2-án,
szombaton este 19 órától, 3-
án, vasárnap délután 17 és
este 20 órától, illetve 4-én,
hétfõn este 19 órától Maros-
vásárhelyen, a Maros Mû-
vészegyüttes elõadótermé-
ben viszi színre. Jegyek elõ-
vételben a Maros Mûvész-
együttes (naponta 13-15 és

17–19 óra között) a Kultúr-
palota (naponta 10–13 és
17–19 óra között) jegypénz-
tárainál kaphatók.

Kett Groza János 
festményei Aradon

A Jelen Galériának ott-
hont adó Jelen Ház kávé-
zójában – az Arad Megyei
Mûvelõdési Igazgatóság
támogatásával – Kett
Groza János aradi képzõ-
mûvész újabb festményei
láthatók. A Remember sur
címû tárlat alkotásai 2010.

január végéig naponta
10–22 óra között tekinthe-
tõk meg.

Zenés-táncos 
pszichodráma 
Nagyváradon

A Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti színházi
bemutatóval köszönti az új
évet. Az idei szilveszteri
produkció egy rendhagyó
vállalkozás, ugyanis a társu-
lat minden tagjának részvé-
telével egy közös alkotási
folyamatban jött létre. A
Képzeld, beteg! címû elõadás
nem egy megírt darabból
született, hanem a színházi-
,társulati élet témája men-

tén ötletek, improvizációs
gyakorlatok kollázsából
épült fel a próbafolyamat
során. December 31-én
(csütörtökön) a Szigligeti
Társulat kétszer is bemutat-
ja a mûfajilag zenés-táncos
pszichodrámaként megha-
tározott produkciót, dél-
után 17 órakor.

Szilveszter 
a Téglásban

Jó hangulatú, magyar szil-
veszterezésre várják az ér-
deklõdõket a dévai Téglás
Gábor Iskolába, ahol idén is
élõzenével és ízletes vacsorá-
val búcsúznak az esztendõ-
tõl, és köszöntik majd 2010-

et. A mulatságra Nisztor Ist-
ván iskolagondnoknál lehet
jelentkezni a 0744–198744-
es telefonszámon.

Figaro házassága 
Csíkszeredában 
és Udvarhelyen

Székelyföldi turnéra in-
dul a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház társula-
ta: január 5-én Csíkszeredá-
ban, 6-án pedig Székelyud-
varhelyen mutatja be a Fi-
garo házassága avagy Bolond
1 õrült nap!!! címû elõadá-
sát. A csíkszeredai és az ud-
varhelyi közönség is este 19
órától tekintheti meg az
elõadást.

Programajánló

Akár szûk körben, akár na-
gyobb társasággal, esetleg
igazi házibuli keretében tölt-
jük a szilvesztert, általában
az alkalomhoz illõ ételekkel
készülünk. Ha csak néhány
fõre kell fõzni, a dolog nem
bonyolult. Ha azonban na-
gyobb társaságra, érdemes
olyan szilveszteri receptekkel
készülni, amelyek a vendég-
látó dolgát is egyszerûvé te-
szik.

Lencse 
„hamis csõben”

Hozzávalók: 200 g lencse,
300 g darált sertéshús, 100 g
vöröshagyma, 40 ml olaj, 40
g lecsó, 25 g liszt, 2 db tojás,

150 g sajt, 200 ml tejföl, só,
bors, babérlevél.

Elkészítés: A lencsét sós
vízben puhára fõzzük (a
fõzõlébe tehetünk babérleve-
let, hagymát). A darált ser-
téshúst a lecsóval az olajon
átpirított hagymára tesszük,
sóval, borssal ízesítjük, és
készre pároljuk. A leszûrt
lencsével összekeverjük, ki-
kent tûzálló edénybe tesz-
szük, és leöntjük a tejföl, to-

jás, reszelt sajt és liszt keveré-
kével. Forró sütõben körül-
belül 15 percig sütjük.

Újévi malacsült

Hozzávalók: 6 hetes ma-
lac bontva (kb. 3,5 kg), só,
majoranna, 200 g zsír, 250 g
füstölt szalonna, 1 pohár sör.

Elkészítés: A malacot
megtisztítjuk. A belsejét só-
val és majorannával bedör-
zsöljük. Kívül nem szabad
sózni,mert a sótól a bõre fel-
hólyagzik. A belsejét egy
gömbfával kitömjük, amit
fóliába csomagolunk, a szá-
jába egy almát teszünk. A
tepsibe rácsot helyezünk,
hogy ne tudjon elázni a hús

sütés közben. A fülére és far-
kára alufóliát tekerünk,
hogy ne égjenek meg. Bõrét
mindenütt bekenjük hideg
zsírral. Nagyságtól függöen
kb. 2-2,5 óráig sütjük, köz-
ben sörbe mártott szalonná-
val kenegetjük. Sütés után
kigõzöljük, és szájába citro-
mot téve tálaljuk. Ropogós
pezsgõs káposztával és
hagymás törtburgonyával
körítjük.

Korhelyleves

Hozzávalók: 350 g sava-
nyú káposzta, 200 g füstölt
kolbász, 100 g húsos füstölt
szalonna, 1 pohár tejföl, 1
babérlevél, 1 evõkanál piros-
paprika, 1 evõkanál húsleves,
1 evõkanál liszt, 1 fej vörös-
hagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, õrölt bors, kevés citrom-
héj, csipetnyi cukor.

Elkészítés: A füstölt sza-
lonnát apró kockákra vág-
juk, és zsírját kiolvasztjuk.
Rátesszük a finomra vágott
vöröshagymát, üvegesre pi-
rítjuk. A tûzrõl lehúzva bele-
keverjük a pirospaprikát, ez-
után 1 merõkanál vizet rá-
öntve, hozzáadjuk az apróra

vágott és lecsöpögtetett sava-
nyú káposztát. Néhány
percnyi pirítás után felönt-
jük 1 l vízzel. Hozzáadjuk a
levest, a borsot, a zúzott fok-
hagymát, a babérlevelet, a
citrom apróra vágott héját,
és befedve felforraljuk, kb.
20 percig. Közben a kolbász
bõrét lehúzzuk és felkarikáz-
zuk. A fõzés felénél beletes-
szük a levesbe. Végül beleke-
verjük a tejfölös habarást,

majd jól kiforraljuk. Csipet
cukrot is adhatunk ízfokozó-
nak.

Kocsonya gazdagon

Hozzávalók: 2 kg vegyes,
bõrös kocsonyának való
(csülök, köröm, bõrke), 600 g
füstölt zsírtalan comb, 600 g
marhahús, 20 szem szemes
bors, 1 fej fokhagyma, 1 fej
vöröshagyma, 5 db babérle-
vél, ízlés szerint só, pirospap-
rika, õrölt erõs paprika. Dí-
szítéshez fõtt tojás, citrom,
zöldségzöld.

Elkészítés: A bõrös húst
alaposan megtisztítjuk, majd
feldaraboljuk. A színhúst és a
füstölt húst a bõrös hússal
együtt feltesszük fõni annyi
vízben, hogy jól ellepje. Rö-
vid ideig fõzzük, és leszedjük
a keletkezett habokat. Ez-
után hozzáadjuk a megmo-
sott vöröshagymát héjastul és
az egész borsot, babérlevelet.
Megsózzuk, majd lassú tû-
zön, gyöngyözõ forrással, fe-
dõ alatt 3-5 órán át fõzzük.
Ha a hús megpuhult, akkor
kivesszük, és a lé tetejérõl a
zsírt leszedjük. A színhúso-
kat feldaraboljuk, a bõrös
húst kicsontozzuk, és 6-8 tá-
nyérba elosztjuk. A levet át-
szûrjük, rövid ideig ülepedni
hagyjuk, majd a tányérokba
szûrjük a húsra. Kb. 1-1,5 óra
elteltével a tetejét ízlés szerint
megszórhatjuk pirospapriká-
val vagy õrölt erõs papriká-
val. Tálaláskor citromot,
esetleg ecetet adunk, friss ke-
nyér kíséretében.

Cipóban sült csülök

Hozzávalók: 1 kg liszt, 2
füstölt csülök, 2 dkg élesz-
tõ, só.

Elkészítés: A csülköket
megfõzzük, majd leszedjük a
csontról. Fél kg lisztet, élesz-
tõt 1 dl langyos vízzel össze-
keverünk és kelni hagyjuk.
Majd a maradék lisztet is
hozzáadjuk. Ezután beleke-
verjük a sót, kevés vizet, be-
dagasztjuk, és kelni hagyjuk,
majd kinyújtjuk megtöltjük a
csülökkel, cipókat formá-
lunk, és megsütjük õket.

Mi legyen a 
szilveszteri asztalon?

Szilveszter estéjét és éjszaká-
ját ünneplések és rendezvé-
nyek teszik felejthetetlenné.
Még ma is él az alábbi mon-
dás: Amilyen az új év napja,
olyan lesz az egész esztendõ
is. Ez a nagy fogadalmak
ideje, amelyeket – attól füg-
gõen, mennyire tartjuk be a
magunknak adott szavunkat
– ideig-óráig meg is szok-
tunk tartani.

A szilveszter és új év
ugyanakkor a leggazdagabb
babonákban. Még a hitetle-

nek is „varázsolnak” vala-
mit ezen a napon. Álarcot
húznak, hogy elijesszék az
óévet magával vivõ szelle-
met, vagy szerencsepénzt
tesznek a tárcájukba. Sok
családban szokás ezen a na-
pon a szerencsepogácsa sü-
tése. A legjobb nap ez a
gazdagságvarázslásra, gaz-
daggá teszi az új esztendõn-
ket, ha ilyenkor pénzt talá-
lunk. A szerencsepogácsa
úgy készül, hogy a sima po-
gácsák egyikének közepébe
érmét teszünk, és aki meg-
találja, azt éri abban az év-
ben a legnagyobb szerencse.
Fontos azonban, hogy a po-
gácsa még az óévben el-
fogyjon.

A mondák és hiedelmek
között az étkezéshez fûzõdõ
babonák a legnagyobb szere-
pet kaptak. A hagyományos
ételek fogyasztása is bõséget,
szaporaságot, fõleg anyagi
gyarapodást varázsol. A len-
cse, a bab vagy bármilyen
apró szemes étel fogyasztása
szerencsét hoz. A malac elõ-
re túrja a földet, vagyis „ki-
túrja a szerencsét”, sõt kun-
kori farkát meg is lehet mar-
kolni, így aztán garantálhat-

juk a szerencsénket a követ-
kezõ évre. A csirke vagy
tyúk fogyasztása azonban ti-
los, mert az hátrafelé kapar,
elkaparja a szerencsénket. A
nyúl elszalad az elmúlt év
összes bajával.

Tilos ezen a napon a mo-
sás, teregetés, mert az valaki
halálát hozza. Tilos levinni a
szemetet, mert kiöntjük vele
a szerencsét a házból. Azt
tartják, a szilveszteri álom
beteljesedik, így ne mulassuk
át az egész éjszakát, hanem

hagyjunk idõt egy jósálomra
is. Ezen a napon nem szabad
orvost hívni, orvoshoz men-
ni, mert akkor betegséggel
töltjük majd a következõ
évet. A szilveszter éjjelén
megfájduló fog valaminek a
halogatását jelöli, amit már
nem szabad tovább görget-
nünk az új esztendõben.

Szilveszter este egyes he-
lyeken szokás az ólomöntés
vagy a faggyúöntés. Az
egyiknél ólmot olvasztanak,
a másiknál gyertyafaggyút
vagy -viaszt. Minkét eljárás
azonos. A felmelegített
anyagot hideg vízbe öntik, és
megnézik, milyen alakot vett
fel. Az alakok, formák jelleg-
zetességei utalnak a jövendõ-
re, a formák egymásutánisá-
ga az idõben elõre haladó
eseményeket vetíti elõre.

Távol lévõ szerelmesek
ilyenkor egy kicsi pezsgõt
kiöntenek a földre, mielõtt a
többiekkel koccintanának,
hogy a kedvessel egész év-
ben együtt maradjanak.
Egyes hagyományok szerint
ez azért is hasznos, mert ha
ilyenkor valamit kiöntünk a
földre, akkor „dõl a lé”
egész évben.

Gazdagságvarázslás, 

szilveszteri babonák
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Közepes fokozat

A 81 mezõt a rácsban úgy
kell kitölteni, hogy minden
sorban, minden oszlopban és
a 3×3-as négyzetekben 1-tõl 9-
ig mindegyik számjegy csak
egyszer szerepeljen. Jó játékot!

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Egy nõ elmegy a fogorvoshoz. Amikor beül a székbe, megmarkolja
a doki férfiasságát.

– De hölgyem, ön a nemi szervemet fogja!
– Így van, és most mindketten ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 
1. A poén elsõ része. 12. Menekül a bolha. 13. A szabadba
taszít. 14. Nagybõgõ része. 15. Cinnel bevont. 17. Fél Kína!
18. Tanul. 20. Arany J. trilógiája. 22. Tour ... France; kerék-
páros verseny. 23. Adakozó, elõkelõ. 25. Reszelõ! 26. ...
Vegas; USA-város Nevada államban. 27. Kagylódarab! 28.
Rügyburok! 29. Gyomor, has (tréf.). 31. A poén harmadik ré-
sze. 33. Útközben elvész. 35. Két kán! 36. Néma Pán! 37.
Adott idõtõl. 38. Fácán bõre! 39. Nehéz vizsgán túljut. 41.
Üres kád! 42. Országokat választ el egymástól. 44. Svéd férfi-
név. 46. Keserv. 47. Magas hegységgel kapcsolatos. 49. Hézag
(nép.). 50. Hivatásos versenylovas. 53. Égõ.  

Függõleges: 1. Nevelni kezd! 2. Szundít a baba. 3. Dühbe ...;
haragos lesz. 4. Bolygó belseje! 5. Rio de ...; afrikai partvidék.
6. Nem létezik. 7. Van sütnivalója. 8. Két óra az éjszakából!
9. ... Turner; énekesnõ. 10. Joskar ...; a mari fõváros. 11.
Csöndes zug! 14. A poén második része. 16. Láb része. 19.
Zajongás. 21. ...hegyi; kutyafajta. 22. Német névelõ. 24.
Gyorsan növõ, vastag, magas törzsû növény. 26. Kerti ház.
29. Folyón ível át. 30. Nagyméretû elõregyártott falelem. 31.
Az a másik. 32. ... Fé; argentin város. 34. Limited (röv.). 36.
Gyógyszer, labdacs. 39. Göncz ...; magyar államfõ volt. 40.
Héber köszönés. 42. Részeg mondja. 43. Katonai vezényszó.
45. Glasgow lakója. 46. Nyugta. 48. Lengyel folyó. 51. Tö-
rött csupor! 52. Fejetlen séf! 54. Iglu tartalma!  

Ravasz nõ

Ha valaki elõrelátó, és
inkább megelõzne egyes
betegségeket, akkor segítsé-
get nyújthat számára a téli,
náthás-influenzás idõszak-
ban a homeopátia. Elõnye,
hogy semmilyen ismert mel-
lékhatása nincs, mivel a szer-
vezetbe gyakorlatilag csak az
egyes hatóanyagok informá-
ciói jutnak be, olyan kis
mennyiségben, hogy semmi-
képpen nem okozhatnak kel-
lemetlen hatást, még akkor
sem, ha a beteg nem a jó
szert vette be, vagy nem a
megfelelõ mennyiségben –
ilyenkor csupán a kedvezõ
hatás marad el.

A homeopátia tehát úgy-
nevezett információ-alapú
gyógyítás, a megfelelõ növé-
nyi, állati és ásványi eredetû
anyagok kellõ arányban hí-
gított adagjával beindítják a
szervezet gyógyító tevékeny-
ségét. A homeopátia alapel-
ve: similia similibus curen-
tur, azaz hasonlót a hasonló-
val kell gyógyítani.

Ez a gondolat a hagyomá-
nyos orvoslás alapgondola-
tával ellentétes, hiszen az or-
vosok hányásra hányáscsil-
lapítót adnának, szorulásra
hashajtót, lázra lázcsillapítót
– ezt nevezik allopátiának. A
homeopátia azonban há-
nyásra hánytató, szorulásra
székletfogó, lázra lázat keltõ
szert ad, igaz, hogy olyany-
nyira felhígítva, hogy az
nem vált ki hányást, hasme-
nést vagy lázat, hanem épp
ellenkezõleg: a készítmény-
ben lévõ információk segíte-

nek abban, hogy a szervezet
a megfelelõ módon reagál-
jon, és meggyógyíthassa ön-
magát.

Hagyományos kezeléssel
az influenza tüneteit enyhít-
jük. Orrcseppekkel a duzza-
dást és a bõ orrfolyást, köhö-
géscsillapítókkal a köhögést,
láz és fájdalomcsillapítókkal
a többi tünetet. Míg ezek a
szerek átmeneti enyhülést
okoznak, a gyógyulás folya-

matát lassítják. Az orr a vála-
dékozással az elhalt fehérvér-
sejteket és a gennyet távolítja
el, a köhögés a légutakat tisz-
títja. A láz fontos szerepet
játszik a kórokozók elleni
harcban. Az elnyomott tüne-
tek gyakran maradványbe-
tegségként térnek vissza. Inf-

luenza után jelentkezhet el-
húzódó száraz köhögés, fej-
fájás, fájdalmas, érzékeny
ízületek. Az immunrendszer
mûködését az segíti legjob-
ban, ha a szervezet a beteg-
ség legyõzésére összpontosít-
hatja tartalékait. A hagyo-
mányos kezelés ágynyugal-
mat és sok folyadékot ír elõ.
C vitamin szedésével erõsít-
hetjük az immunrendszert.
A kereskedelmi forgalomban
lévõ influenzaellenes szerek
a kellemetlen tüneteket csök-
kentik, de a betegséget magát
nem gyógyítják. Az antibio-
tikum hatástalan a vírus el-
len, gyakran a szövõdmé-
nyekre rendeli az orvos.

Ezzel ellentétben létezik
egy olyan kombinált home-

opátiás készítmény, amely
adott esetben alkalmas lehet
a megfázás és a szezonális
influenza megelõzésére, il-
letve az enyhébb tünetek ke-
zelésére, ráadásul gyerme-
keknek is adható, életkori
korlát nélkül. Az Aflubin
cseppek homeopátiás, vény

nélkül kiadható gyógyszer,
amelyben különbözõ
gyógynövények rendkívül
felhígított oldata van, és
használata az alábbi pana-
szok enyhítésében segíti a
szervezetet: influenzás és lá-
zas megbetegedések, fáradé-
konyság, kimerültség, puf-
fadással, hányingerrel, hasi
görcsökkel és hányással járó
emésztési zavarok, akut
gyulladások és meghûléses
betegségek, tüszszögés, nát-
ha és száraz köhögés, ideg-
fájdalom, kínzó ingerköhö-
géssel járó hörghurut, reu-
más izom- és ízületi fájdal-
mak, gyomor- és bélhurut,
lázas kimerültséggel járó ál-
lapotok, gége- és légcsõ-
gyulladás, izomgyengeség-

gel járó influenza, fájdalmas
köhögés.

Az Oscillococcinum a leg-
többet használt homeopátiás
gyógyszer influenzára, az
influenza fõ, valódi vírusel-
lenes homeopátiás gyógy-
szere, mely a betegség lefo-
lyását 2-3 napra csökkenti le,

vagy teljes kialakulását is
megelõzheti. Az elsõ tüne-
tek megjelenésétõl el lehet
kezdeni szedését, ilyenkor
megakadályozza a betegség
teljes kialakulását. Adagolá-
sa: 1. nap: 3 tubus dózis, 2.
nap: 2 tubus dózis, 3. nap 1
tubus dózis. Gyermekeknek
vízben oldva is beadható. A
homeopátia az influenzajár-
ványok kezelésében olcsó és
biztonságos megoldást je-
lent, emellett felülmúlhatat-
lan elõnye, hogy recept nél-
kül is hozzáférhetõ az ilyen
gyógyszer, és segíti az orvo-
sokat abban, hogy a súlyo-
sabb betegekre több figyel-
met szentelhessenek.

Homeopátiás szerek al-
kalmazásakor a következõ
dolgok tilosak: mentolos,
kámforos illatú/tartalmú
szerek használata, tehát fog-
krém, rágógumi, illóolaj.
Kerülni kell az erõs aromá-
kat és a kávét is, illetve taná-
csos a készítményeket távol
tartani a mobiltelefontól, a
mikrohullámú sütõtõl, a
számítógéptõl és elektro-
mos berendezésektõl.

Hogyan védhetjük meg
magunkat a legjobban az
influenza ellen? Ne válas-
szuk a hagyományos influ-
enza-védõoltásokat, mert
csökkentik a immunvéde-
lemhez szükséges T-sejtek
számát, thiomersalt és más
immunrendszert gátló anya-
gokat tartalmazhatnak. Ke-
rüljük az immunrendszert
gátló hatásokat. Ilyenek a
vezeték nélküli hálózatok,
WIFI, Bluetooth, GPS stb.
Az immunrendszerünket
azzal erõsíthetjük, ha több
antioxidánst fogyasztunk.
Minden nap igyunk frissen
facsart zöldség vagy gyü-
mölcslevet. A C-vitamin
nagy adagjai szintén segíte-
nek a védelemben.

Homeopátiával 
az influenza ellen
Gyakran elõfordul, hogy inkább megpró-

bálkoznánk valami enyhébb, szelídebb

gyógymóddal, hogy mérsékeljük pana-

szainkat, segítsük szervezetünket a

gyógyulásban. Erre jó a homeopátia.

Ahogy megkezdõdik a fûtési sze-
zon, állandóan száraz a bõröm,
és sokat köhécselek. Mit lehet
tenni, hogy kivédjem a káros ha-
tásokat?

A túlfütött lakás száraz le-
vegõjét leginkább a gyere-
kek, az idõsek és a krónikus
légúti betegek szenvedik
meg. A gyerekek és az idõ-
sek faggyútermelése alacso-
nyabb, így hajlamosabbak a
bõr kiszáradására. Az idõs
emberek ráadásul sokszor
vízhajtó hatású gyógyszere-
ket is szednek, melyek ön-
magukban is szárítják a bõrt.
A kicsik kis átmérõjû, szûk
légútjai, a duzzadásra hajla-
mos nyálkahártyáik érzéke-
nyebbé teszik õket a száraz
levegõvel szemben. Az ala-
csony páratartalom száraz
köhögést, torokkaparást,
nyugtalan alvást, rossz köz-
érzetet okozhat. Fûtött helyi-
ségben 21 fokos hõmérséklet
mellett a 45-55 százalékos
relatív páratartalom az opti-
mális. Az ennél magasabb
elõsegíti a penészesedést, a
poratkák és más kórokozók
elszaporodását.

Az egészséges környezet-
hez tehát gondoskodnunk
kell megfelelõ páratartalom-
ról és hõmérsékletrõl. A pá-
rásítót a fütõtest környékére
vagy a szoba közepére prak-
tikus elhelyezni, hogy egyen-
letesen keveredjen. Szellõz-
tessük ki a szobát óránként,
és fertõtlenítsük azoknak a
helyiségeknek a levegõjét,
ahol tartózkodunk, például
fahéj vagy szegfûszeg illó-
olajjal. Igyunk télen gyógy-
teákat (hárs, bodza, csipke-
bogyó) vagy frissen préselt
zöldség és gyümölcsleveket
(narancs, grépfrút, sárgaré-
pa). Használjunk testápolót
a bõr ellenálló képességének
javjtására. Aki naponta több-
ször zuhanyozik, nem kell
mindig az egész testfelületet
szappannal vagy tusfürdõvel
lemosni. 

Dr. Gyõri György, 
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol
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Katika még csak kilenc
éves, de már három éve,
hogy minden télen eteti a
madarakat. Apukája készí-
tett egy szép madáretetõt, és
abba mindig magokat szór.
Jöttek is a cinegék, Katika
nagy örömére. Egyszer csak
észrevette, hogy a verebek is
ott vannak, de nem tudják a
napraforgómagokat feltörni

úgy mint a cinegék.
– Mit esznek a verebek? –

kérdezte Katika apukájától.
– Kenyérmorzsát, búza-

szemet, és amit még találnak
– felelte az édesapja.

– Akkor vegyünk búzát,
mert akarom a verebeket is
etetni – kérlelte Katika az
apukáját.

– Majd holnap, mikor le-

megyünk a piacra, akkor ve-
szünk búzát is, addig adjál
nekik kenyérbelet. Katika be-
szaladt a konyhába, lenyitot-
ta a kenyeresszekrény ajtaját
és egy jókora kenyérbelet ki-
csípett, és szaladt is vele az
erkélyre. Szépen szétszórta a
párkányra, majd bement, és
figyelte, mikor jönnek a vere-
bek.

– Gyertek utánam, mert
kenyeret találtam – hívta a
csapatát a felfedezõútról
visszatért hím veréb. Azok
egyszerre röppentek fel és kö-
vették a társukat. Ahogy az
erkélyhez közeledtek, észre-
vették, hogy idegen verebek
is vannak ott. Leszálltak a
közeli ablakpárkányokra és
figyelték a többi madarat.
Mivel volt élelem bõven, erõt
vettek magukon és odaszáll-
tak, így közösen csipkedték
fel a kiszórt kenyérmorzsát.
A fiatal hím verebek ismer-
kedni kezdtek az idegen lány
verebekkel.

Az ifjú fiú verebeket még
Katika is meg tudta volna kü-
lönböztetni, mert azoknak a
begyükön a tollfoltok épp
csak, hogy kezdtek sötétedni.
De Katika ezt nem figyelte, õ
örvendett, hogy a verebek
megtalálták a nekik kiszórt
kenyérmorzsákat. Fel is fo-
gadta, hogy egész télen fogja
etetni a verebeket is úgy, mint
a cinegéket.

Jöttek is a madarak min-
den nap, Katika nem is sejtet-
te, hogy verébszerelmek
kezdtek kialakulni a fiatalok
között.

De ezt mi is csak a nyáron
fogjuk megtudni.

Kelemen László 
Rara Avis Madártani 

Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Azt mondják, szilveszterkor
valamilyen magos növényt
kell fogyasztani, és akkor
egész évben szerencsénk
lesz, gazdagok leszünk. Mi
most egy szilveszteri dekorá-
ciót ajánlunk, amelyet sze-
rencsehozónak elkészít-
hetsz.

Szükséges eszközök: kar-
tonlap, színes ceruza, ra-
gasztó, színes temperák, tök-
mag (vagy bármilyen mag).

Elkészítés: Egy A4-es kar-
tonlapot színezz ki tetszés
szerint, lehetõleg egyszínûre.

Keverj ki minél több színt, és
egyenként fesd be a mago-
kat, minél több árnyalatot
használva, de hagyj befestet-
len magokat is. Rakd sorba,
és hagyd megszáradni. Mi-
kor teljesen megszáradtak, a
képen látahó forma (vagy
bármilyen tetszõleges fafor-
ma) szerint kezdd felragasz-
gatni a kartonlapra. A fa tör-
zsének hagyj natúr színû
magokat, a koronáját pedig
a színes magokból rakd ki.
Jó szórakozást és boldog új
évet!

Csináld magad

Szerencsefa magokból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Ahogy mentem, mendegél-
tem, elmentem Pelegre, ott
láttam jászolhoz kötözve a
sok mesét, abból választot-
tam ezt a legszebbiket. Hol
volt, hol nem volt, még az
Óperencián is túlnan volt, az
üveghegyen innen volt, ki-
dõlt, bedõlt kemencének egy
csepp oldala se volt, teli volt
kaláccsal, egy se volt benne.
Hát hol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy juhász.
Ahogy a juhait õrzötte az er-
dõben, meglátott messzirõl
egy tüzet. Abban egy rettentõ
nagy kígyó sírt:

– Segítsél ki, te szegényem-
ber, jótét helyett jót várj; mert
az én édesapám a kígyók ki-
rálya, és megjutalmazza a te
hûségedet.

Hát kapta a juhász, levá-
gott egy karót, s azzal kivette
a kígyót a tûzbõl. A kígyó el-
mászott egy darabon. Fel-
emeltek ott ketten egy nagy
követ. A kõ alatt lyuk volt,
azon lementek a föld alá, a
kígyók királyához.

Kérdezte a kígyók királya:
– Mit kívánsz, te szegény-

ember, amiért a fiam életét
megmentetted a haláltól?

Azt mondta a szegényem-
ber, csak azt kívánja, hogy az
állatok nyelvét értse. A kí-
gyók királya megadta, de egy
feltétel alatt: hogy azt senki-
nek se merje elmondani,
mert akkor azonnal meghal.
Azzal visszajött az ember a
földre.

Ahogy hazafelé utazott,
meglátott egy odvas fát. Ült

azon két szarka. Azt mondta
egyik a másiknak:

– Hej, ha tudnák az embe-
rek, hogy mennyi pénz van
ebben az odvas fában, milyen
boldogok lennének belõle!

A juhász meghallotta,
megjegyezte a fát. Elment
haza. Késõbb eljött szekérrel
a pénzért, hazavitte. Nagy-
gazda lett belõle.

Elvette a számadó lányát.
Az asszony mindig kérdez-
gette, hogy honnan van nekik
ennyi pénzük. A juhász azt
mondta:

– Ne kérdezd; az isten ad-
ta.

Odahaza, a szobában, a
kemencenyakon ült két
macska. Azt mondja az öreg
macska a kis macskának,
hogy mivel õ kisebb, s köny-
nyen befér a kamrába, lopjon

neki szalonnát. Erre a juhász
elnevette magát. Kérdezte a
felesége, hogy mit nevet. El-
mondta, hogy az öreg macs-
ka mit mondott a kis macská-
nak. Kérdezte a felesége,
hogy honnan érti azt a beszé-
det.

– Ha te tudnád! De nem
szabad megmondanom,
mert akkor meghalok.

– Mindegy, csak mondjad

meg! - mondta a felesége.
– Nem lehet! – kötötte ma-

gát a juhász.
De egyszer vásárra ké-

szültek. Az asszony ült a
kanca lóra, az ember pedig

a csõdörre. Az asszony el-
maradt egy kicsit. A csõdör
ekkor rányerített a kancára,
hogy miért nem jön hama-
rább. Ez meg azt mondta:

– Könnyû neked, te csak
azt a sovány embert viszed,
én meg ezt a kövér asszonyt
itt ne!

A juhász ezt mind értette;
megint elnevette magát. A
felesége most is kérdezte,

hogy mit nevet. Hát elmon-
dotta, hogy mit mondott a
csõdör a kancának. Az asz-
szony rákezdte, hogy
mondja meg neki, honnan
tudja õ megérteni az állatok

nyelvét. De a juhász azt
mondta, nem szabad mert
mindjárt meghal, ha meg-
mondja.

Hazamentek. Odahaza a
farkasok elmentek bárányt
kérni a kutyáktól. A kutyák
azt mondták, hogy nem le-
het, azután mégis négyet
odaígértek. De az öreg Bodri
kutya azt mondta:

– Gyalázatosak, hogy me-

ritek a gazdánk juhait oda-
adni?

A gazda ezt mind értette, a
kutyákat szétkergette, csupán
a Bodrinak adott egy nagy
karéj kenyeret.

Hát az asszony ismét kér-
dezte, honnan tudja õ megér-
teni az állatok nyelvét. A ju-
hász azt mondta, õ meghal,
ha megmondja. Az asszony
erre azt mondotta, hogy
mindegy, ha meghal is, csak
mondja meg. Erre a juhász
koporsót csináltatott, és bele-
feküdt. Még annyit mondott,
hogy hadd adjon utoljára a
Bodrinak egy darab kenyeret.
De a Bodrinak nem kellett,
mert nagyon szomorú volt,
sajnálta a gazdáját.

Hanem ekkor bement egy
hetyke kakas, és nagy kénye-
sen ette a kenyérdarabot. Azt
mondta a Bodri neki:

– Ó, te átkozott, gonosz ál-
lat, hogy esik jól a kenyér
olyan kényelmesen, mikor a
drága jó gazdánk most hal-
doklik?

De a kakas azt mondta:
– Te bolond! Te is olyan

bolond vagy, mint a gazdád;
nem tud egy asszonynak pa-
rancsolni. Ládd, énnekem
húsz feleségem van, mégis
tudok mindegyiknek paran-
csolni.

Erre a juhász felugrott, jól
megverte a feleségét, hogy
többet nem kérdezte, honnan
tudja az állatok nyelvét.

Illyés Gyula: Hetvenhét ma-
gyar népmese c. könyvébõl

Az állatok nyelvén tudó juhász
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