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Nehéz helyzetben van az ember, amikor 
olyan dolgokat akar kritizálni, amelyek 
lassacskán világjelenséggé válnak, domi-
nálják és diktálják az éppen aktuális diva-
tot. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül el-
menni a deviancia, a furcsaságok, a rosz-
szul értelmezett másság mellett, vállalva 
azt, hogy az embert megkövezik. Manap-
ság e furcsa jelenségek immár a minden-
napok  közbeszédének tárgyát képezik, a 
pro és kontra vélemények majdhogynem 
háborús helyzetet teremtenek a két tá-
bor képviselői között. Sokak szerint csu-
pán egy divathullámnak vagyunk kortár-
sai, egy hóbortnak, ami idővel kifullad, és 
a világ majd ismét visszatér a normális 
kerékvágásba.

Aki megélt már néhány dolgot az élet-
ben, az képes különbséget tenni jó és 
rossz, fekete és fehér között. Ám a mai fi-
atalokra több irányból is veszély leselke-
dik, hiszen ők a legkönnyebben befolyá-
solható egyének, akiknek értékrendszer-
ük még messze nincs letisztulva, és – füg-
getlenül a kortól, amelyben élnek – a diva-
tot majmolják.

Sajnálatos jelenség, amely a világ leg-
jelentősebb kulturális eseményein is fel-
ütötte fejét: többnyire azokat az alkotá-
sokat díjazzák, amelyek abnormális hely-
zeteket mutatnak be – és akkor még fi-
noman fogalmaztunk. Alkotóik (és dicső-
ítőik) úgy tálalják az alkotások tárgyát 
képező deviáns megnyilvánulásokat, 

mint a világ legnemesebb dolgait, eré-
nyeket, amelyek példaértékűek lehetnek 
az emberiség számára. A cél: megdöb-
benteni, kedélyeket borzolni, beletaposni 
az emberek komfortzónájába.

Nyilván egyes művészeti irányza-
toknak mindenkoron ez volt a céljuk. 
Csakhogy nem mindegy, milyen esz-
közökkel borzoljuk a közönség idegeit. 
Csodálkozunk, hogy bizonyos vidéke-
ken tizenévesek lövik halomra diáktár-
saikat és tanáraikat, holott lassan már 
a rajzfilmek sem szólnak másról, csak 
az erőszakról!

Díjat akarunk nyerni rangos filmfesz-
tiválokon? Készítsünk filmet frusztrált, 
kétségbeesett, a társadalomba beillesz-

kedni képtelen, zavaros lelkületű, aber-
rált emberekről! Nem mintha ilyenek 
nem lennének, de azért nem ennek kel-
lene példamutatónak lennie, és nem 
ezt kellene díjazni. Hiszen az emberiség 
nagy része mégiscsak normális egyé-
nekből áll. Lehet, hogy ők lemaradnak a 
talapzatról, de azért a dicsőségért a ló 
túlsó oldalára se essünk át.

Az abnormális dicsérete ellenreakció-
kat vált ki: Európában például megfigyel-
hető a jobboldal előretörése, ami csupán 
az emberek válasza az egyre erőszako-
sabban teret hódító, rosszul értelmezett 
liberalizmusra. Az igazság, mint mindig, 
valahol a kettő között van.

Vagy rajtunk kívül? Ki tudja?

Az abnormális dicsérete
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Megszokott tapasztalattá vált, hogy az erdélyi mú-

zeumok többségének kiállításain hiányzik a ma-

gyar múlt öröksége. Erdély vegyes lakosságú vi-

dékein a magyar történelem nemcsak román tan-

könyvekből, hanem jórészt a múzeumokból is hi-

ányzik. Ezért üdítő kivétel a Soós Zoltán régész ál-

tal vezetett Maros Megyei Múzeum, ahol a kétnyel-

vűségen túl a történelem szakszerű megközelítése 

is vendégmarasztaló a magyar látogatók számá-

ra. Kétoldalas riportunkban a szakemberrel járjuk 

körül a nehezen megváltoztatható román történe-

lemszemléletet.
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Bernády városának öröksége

Részlet a felújított marosvásárhelyi várból: a román polgármester inkább elfelejtené a magyar múltat

Szakemberek szerint a román történeti gondolkodás megrekedt a 19. század végén

A pszichológus szerint 
felnőttként is lehet 
játszva tanulni

Jogsértések: tíz perből 
egyet nyert meg
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