
Számtalan vicc, igaz vagy kitalált tör-
ténet csattanója épül arra, hogy a hegyek 
közül a „tudatlan” vagy éppen a csavaros 
eszű székely Pestre megy, és ott fura dolgok 
esnek meg vele. Valami hasonló szereplőjé-
nek éreztem magam minap az anyaország 
szép fővárosában. Meredten bámultuk 
egymást egy pesti hölggyel, és annak elle-
nére, hogy egy nyelvet beszéltünk, nem ér-
tettük egymást. Faramuci élethelyzet volt, 
ugyanis a pesti nyegleséggel szemben ott 
ágaskodott részemről a székely büszkeség. 
Négy csésze kávét kellett volna kifizetnem 
Csillaghegyen egy panzióban, ahol két 
napra tizedmagammal szállást béreltem, 
azonban nem ment egyszerűen a dolog. 
Kezemben egy tízezressel próbáltam meg 
érvényesülni, ám a hölgy nem volt haj-
landó átvenni: „Nem tudok visszaadni. 
Szedjenek össze valahogyan ezer forintot! 

– mondta parancsolóan. Itt szakadt el a 
cérna, mert nem értettem miért nekem 
kellene ugrálnom, ha egy adott termék 
tízszeresét érő címletű bankót nyújtottam 
át, illetve koldusként körbekunyerálni a 
társaságot, mert a pesti madámnak nin-
csen aprópénze. „Nézze, látom, hogy igazi 
vidéki tahónak tart, de egyelőre én lennék 
a kuncsaft, akiből Ön él, érvényes fizetőesz-
közt adtam át, tehát a pénzváltás innen 
kezdve nem az én problémám!” – kötöt-
tem az ebet a karóhoz. Vasvilla-szemeket 
meresztett, ájulás kerülgette, így aggódva 
az életéért, illetve okosabb enged alapon 
két házzal odébb, egy kis üzletben bevál-
tottam a tízezrest. Rövid és véleményfor-
máló a történet, mert bizony kölcsönösen 
lett véleményünk: neki a székely paraszt-
ról, nekem pedig a csillaghegyi panziós lel-
ki világáról… 
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Szerelemmel vetekedő élményt 
adnak a műremekek
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Pesti kaland – aprópénzzel
         villanás n Hompoth Loránd

A napsütés mellett ismét megnövekszik a go-
molyfelhőzet, és elsősorban a keleti és a középső te-
rületeken várható záporeső. A többfelé megélénkülő 
északi, északkeleti szél keleten olykor megerősödik. 
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Hasonló érzelmi élményt adhat egy 
festmény, mint a szerelem – állít-
ják brit kutatók. Vizsgálódásaik 

szerint az emberi agynak ugyanaz a része 
aktiválódik a szerelemérzet és egy gyönyö-
rűnek talált mestermű élvezete esetén. A 
University College London tudósai Semir 
Zeki neurobiológus vezetésével arra jutottak, 
hogy egy műremek boldogsághormonnak is 
nevezett dopamint juttat a szem- és a hom-
loküreg agykérgébe, ami olyan nagy élvezetet 
okoz, mint a romantikus szerelem. Persze 
mindez csakis annál játszódik le, akinek va-
lóban nagyon tetszik az adott mű.

A vizsgálat során 28 festményt mutattak 
önkéntes alanyoknak, miközben műszerekkel 
vizsgálták agyi reakcióikat. A véráram a képek 
hatására felgyorsult az agy azon területein, 
melyeket „beindít” a romantikus szerelem. 

Korábbi tanulmányokban – kórházi tesztelés 
alapján – kutatók arra jutottak, hogy műreme-
kek képesek csökkenteni a betegek fájdalmát 
és gyorsítani gyógyulásukat – jegyezte meg a 
The Daily Telegraph című brit lap.

A fotót Vrancen Szabolcs, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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