
hargitanépe2011. június 15., szerda | 3. oldal 

Körkép
társadalom

„Micsoda az emberség? Az erkölcsöknek nyájassága és 
emberséges volta. Honnét tetszik ki az erkölcsnek ember-
séges volta? Az jól szoktatott elméből. Honnét esmértetik 
meg az jól szoktatott elme? A szemekből, szemöldekökből, 
a homlokból, és rövideden az ábrázatból. És az egész test-
nek állásából.” Az idézett, míves szavakból ívelő, s kissé 
finomkodó parabola az első magyar nyelvű illemtan-
könyvből lett ide átemelve. Nevezett munkát – Ereasmus 
De Civilitate-ja nyomán – Csáktornyai János debreceni 
nyomdász adta ki 1591-ben, s benne – mindenki épülésére – 
lendületesen fejtegeti, hogy milyen testtartásban illik orrot fújni, 
szabad-e beszéd közben köhögni, vagy „az ocsmányos mondá-
sokon és cselekedeteken” derülni. Érdekes különben, hogy a civi-
lizált viselkedésre ma nincs magyar kifejezés – akkor volt, úgy 
mondták: emberség. 

Kultúrtörténeti kuriózum, hogy alig egy évre rá, 1592-ben 
Kolozsváron is megjelenik egy illemtan, a Gróbián verseinek 
magyar énekbe való fordítása. Ezt is egy Csáktornyai nevezetű 
alkotta, csak ezúttal Mátyás, marosvásárhelyi iskolamester. Ez 
annyiban érdekesebb, hogy anti-illemtan: Mátyás mester ne-
gatív példákkal próbál nevelni, kifejtve, hogy az asztalnál tüle-
kedni, társaságban szellenteni, orrot süvegbe vagy köntös aljába 
törölni felettébb illendő – abból indul ki, hogy mindenki elérti a 
tréfát, de az sem volt másodlagos, hogy a versek faragása közben 
szerzőjük jó nagyokat tudott röhögni.

Mindezzel csak az Evenimentul Zilei egy érdekes kísérletét 
kívántam felvezetni. A napilap képzeletben elkísérte egy pszi-
chiátriai és pszichológiai kivizsgálásra Crin Antonescut, azzal 
a tünettel, hogy viselkedése rövid idő alatt radikálisan megvál-

tozott, és a PNL-s politikus mára vadabb kijelentésekre ragad-
tatja magát, mint fénykorában Vadim Tudor. (Konkrétan abba 
akadtak bele, hogy Antonescu „gyöngeelméjűnek” és „hazudozó 
tyúktolvajnak” titulálta Emil Boc miniszterelnököt egy nyilvá-
nos beszédében.) Becsületükre, az EVZ szerkesztői nem éppen 
egy prűd kézimunkatanárnő szemszögéből vizsgálták a politi-
kus retorikai mélyrepülését: Dan Pavel politológust és Gabriel 
Diaconu pszichiátert kérték fel a kórkép felállítására, amely 
akkor igazán érdekes, ha belátjuk, Crin Antonescu megítélése a 
magyar választópolgárok szemében is sokat esett hangsúlyosabb 
politikai szerepvállalása, PNL-elnökké való választása, illetve 
államelnök-jelöltként való indulása óta. 2009-ben sokan – fő-
ként az értelmiségiek – új arcként, tisztább hangként tekintettek 
a már megjelenésében is iskolázottabb, műveltebb, empatiku-
sabb, szellemi elitista megnyilvánulású politikusra. Figyelembe 
véve, hogy Antonescu történelemtanár, múzeumi kurátor volt 
– elég meredek a lejtő addig, hogy a liberális vezető Székelyföld 
brüsszeli képviseleti irodája kapcsán pár hete úgy fogalmazzon: 
olyan régió, hogy Székelyföld, nem létezik, és a parlamenti ellen-
zék nevében vehemensen magyarázatot követeljen az államfőtől, 

a miniszterelnöktől és az RMDSZ vezetőségétől a külföldi 
képviseletre.

De vissza a szakvéleményhez: az elemzők szerint 
Antonescu diskurzusa azért öltött alpáribb jegyeket, mert a 
választók egy kihasználható szegmensét vette célba: a bun-
kókat. Mivel őket könnyebb visszavágásokkal és odamon-
dásokkal izgalomban tartani, illetve a lehetséges további 
párttámogatások sem a havi ezer lejt kereső tanároktól 
várhatók, hozzájuk igazították az üzenetek hangvételét. 

Ezt lehet légből kapott okfejtésnek tekinteni, de valami elgondol-
kodtató: a pártelnöki beszédeket nem a szónok rögtönözi, hanem 
azok mögött az alakulat egy külön szárnya – elemzők, szocioló-
gusok, tanácsadók – áll. Ugyanakkor a korábban az értelmiségi 
fiatalokhoz intézett retorikával a liberálisok már nagyot buktak, 
így kaphatott Antonescu olyan jelzést: beszéljen úgy, hogy a bu-
karesti tömbházak között is megértsék.

Elfogultság nélkül: a hazai magyar politikusok gyakran tar-
tottak inkompetens vagy populista beszédeket, de retorikájukra az 
Antonescu kapcsán elemzett célzatosság nem volt jellemző. Rövi-
desen azonban új kampány kezdődik – elválik, sikerül-e úgy le-
folytatni, hogy egyetlen erdélyi magyar politikust se kelljen virtuális 
pszichológusi kanapéra ültetni. Addig is – ha már a bevezetőben 
idéztük a debreceni nyomdász munkáját – álljon itt egy passzus 
Gróbiánból, az erdélyi ellen-illemtanból is: „Semmi bűnöden se pi-
rulj, szemérmes se légy, / Vétkesnek alítnak ottan, azért bátor légy; / 
Semmit ne szégyenlj nevezni, általszóló légy!”

Politikusok a kanapén
              NézőpoNt n Burus János Botond

Idén 38 óvoda jelentkezett Hargita 
Megye Tanácsának Család-prog-
ramja részeként meghirdetett Gyer-
mekmosoly-programjára, melynek 
keretében színes rajzok kerülnek a 
pályázó óvodák termeinek, folyosó-
inak falára. A program idei kiadását 
tegnap délben indították a Cimbora 
Napközi Otthonban.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Ha Cimbora, akkor játszó 
gyerekek, méghozzá az esz-
tendő négy évszakában: ezt 

a témát választották a kicsik az óvó 
nénik kérdésére a csíkszeredai Cim-
bora Napközi Otthonban. Farkas 

Barna reklámgrafikus egy nap alatt 
festi fel az egyik öltöző és folyosó 
falára a gyerekek által megálmodott 
cimborákat. Vidám, színes, kedves 
figurák kerülnek a falra, a gyerekek 
pedig bizonyára szívesebben öltöz-
nek majd abban a teremben, amelyet 
az ők kedvükért díszítettek így. 

Hargita Megye Tanácsának Gyer-
mekmosoly-programja keretében 
tavaly megadott témájú rajzokra pá-
lyázhattak az óvodák: Micimackó és 
társai, illetve A dzsungel könyve sze-
replői kerültek a pályázó óvodák fa-
lára. Akkor 45 óvoda és négy kórházi 
osztály falát díszítették rajzokkal. 
Idén 38 óvoda pályázatát fogadta el a 
megyei tanács, ezúttal az intézmény-

vezető által kért rajzokat festi meg 
Farkas Barna reklámgrafikus. 

A festés elvégzését a június 15. és 
szeptember 15. közötti időszakra – te-
hát a nyári vakáció idejére – tervezik, 
bár a tapasztalat szerint a gyerekek 
örömmel segítenek a festőnek, ügye-
sen mosva az ecseteit. Igaz, a napközi 
otthonokban nincs három hónapos 
vakáció, így a gyerekeknek bizonyára 
most is lehetőségük lesz részt venni a 
szépítő munkában. 

A Cimbora óvoda igazgatója, 
Székedy Judit elmondta, örvendtek 
a pályázati kiírásnak, hiszen ezáltal a 
gyerekeknek megfelelő, ízléses kör-
nyezetet tudnak biztosítani, ottho-
nosabbá téve számukra az óvodát.

A CimborA óvodábAn kezdődik A Gyermekmosoly-proGrAm

Mesefigurák az óvodák falán
Teljes földárnyékbA kerül éGi kísérőnk

Távcsövekkel követhető 
a holdfogyatkozás

Farkas Barna reklámgrafikus és karakterei. Otthonosabbá váló óvodák

 illusztráció

Csíkszeredában négy, Gyergyó-
szentmiklóson három, Csíkszent-
mártonban pedig két csillagvizs-
gáló távcsővel követhető ma este 
a teljes holdfogyatkozás. Az év 
első igazán látványos égi jelen-
ségének megfigyelését az Erdélyi 
Magyar Csillagászati Egyesület 
teszi lehetővé.

HN-információ

Több helyszínen – a csík-
szeredai Szabadság téren, 
Gyergyószentmiklós foci-

pályáján és Csíkszentmártonban – 
lehet ma este kilenc órai kezdettel 
megfigyelni a teljes holdfogyatko-
zást, áll az Erdélyi Magyar Csilla-
gászati Egyesület (EMCSE) közle-
ményében. Az év első igazán látvá-
nyos égi jelenségére ma este, illetve 
éjszaka kerül sor. „Már a holdkelte 
is különleges lesz, hiszen egy fur-
csa, csorbult holdkorong felkeltét 
láthatjuk. Negyed óra alatt olyan 
lesz az alakja, mint a növekvőfélben 
levő Holdé – pedig most fogy a 
Hold. Hamarosan nagyon furcsa 
alakot ölt égi kísérőnk. Ahogy elég 
magasra emelkedik a »holdkifli«, a 
jó szeműek észreveszik, hogy a »hi-
ányzó« része is megvan a Holdnak 
– csak éppen mélyvörös árnyalatú! 
Vadásztávcsővel ez jobban látszik” 
– áll a közleményben.

Fél tizenegy előtt pár perccel a 
Hold helyén egy viszonylag fényes, 
vöröses-narancsos korong látszik. 
„Képzelhető, milyen félelmet és 
rettegést válthatott ki elődeinkből 
ez az átváltozás. Féltek, hogy elvész 

a Hold. Ráadásul a nyári csillagok 
és a Tejút látványa teszi teljessé ezt 
a megkapó látványt – megfelelően 
sötét helyről nézve. Több mint más-
fél óra múlva újra történik valami, 
de ez sokkal örömtelibb esemény: 
kezd visszatérni a Hold” – fogal-
mazott Nagy István, az EMCSE 
alelnöke, hozzátéve, „egy óra alatt 
levonul az árnyék, s kísérőnk ismét 
teljes pompában tündököl. Illetve 
még nem egészen: a jobb oldalát 
furcsa »homály« üli meg, de fél 
óra alatt az is eltűnik”.

Az EMCSE Csíkszeredában 
négy, Gyergyószentmiklóson há-
rom, Csíkszentmártonban két da-
rab távcsövet bocsát a kíváncsi csil-
lagfigyelők rendelkezésére.


